
 

1 
 

Efektywna organizacja czasu i nauki – wskazówki dla uczniów 

Aby efektywniej działać zadbaj o: 

 Dobrą organizację czasu 

 Systematyczność  

 Dostrzeganie pozytywnych efektów własnej pracy 

 Stosowanie technik ułatwiających zapamiętywanie 

 Postrzeganie nauki jako wartości 

 Dobre samopoczucie 

Ważne jest zapewnienie sobie prawidłowych warunków do nauki: 

 czas (na plan lekcji nie macie wpływu, ale na to, czy do klasówki uczycie się o godz. 19 czy 23 

już tak) 

 miejsce do nauki (pokój, biurko, ławka z przodu sali) 

 brak rozpraszaczy (odłącz się od mediów społecznościowych!!!!, telewizora, gier itp.) 

 porządek wokół  

 przestrzeganie zasad higieny psychicznej (racjonalny podział czasu pomiędzy naukę a 

przyjemności, rytm aktywności i odpoczynku – czas dla siebie; ważna jest także aktywność 

fizyczna) 

 rozplanuj tygodniowy plan nauki/zajęć – najlepiej konkretnie zapisz go i zostaw w widocznym 

miejscu (kartkówki, prace pisemne, treningi, randka) 

 nie rozmyślaj zbyt długo nad tym planowaniem, bardziej skoncentruj się na działaniu 

 działaj na konkretach, jasno określaj sobie cele i środki służące do ich osiągnięcia 

 dziel zadania/materiał do nauki na mniejsze części – łatwiej wówczas śledzić postępy i nie 

rezygnować z działania w razie pojawienia się trudności 

 weź pod uwagę to, że zawsze coś może pójść nie tak, pomyśl co lub kto może Ci pomóc, gdy 

wystąpią jakieś trudności (np. przed sprawdzianem pomyśl, który kolega jest dobry  

z matematyki, gdy wiesz, że nie jest ona Twoją najmocniejszą stroną) 

 jeżeli coś Ci nie wychodzi zastanów się, jaka jest tego przyczyna 

 jeśli stosowane przez Ciebie metody pracy/nauki są nieskuteczne – zmień je, wypróbuj inne 

sposoby, może mniej typowe 

 przeplataj zadania trudniejsze zadaniami łatwiejszymi 
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 w czasie nauki rób krótkie przerwy (nie przemęczaj się, ale też zbytnio nie rozpraszaj poprzez 

angażowanie się w tym czasie w inne pasjonujące Cię rzeczy – ok. 5 minut przerwy po 30 

minutach nauki) 

 aby Twój mózg skutecznie przyswajał wiedzę ważne jest, abyś był wyspany, nie zarywaj nocy 

 zadbaj o regularne i zróżnicowane posiłki, głodny nie będziesz mógł się skoncentrować na 

nauce 

 w przypadku nauki zdalnej także stosuj powyższe zasady (zwróć wówczas szczególną uwagę na 

trzymanie się wyznaczonego planu, gdyż przy mniejszej kontroli zewnętrznej np. nauczyciela 

łatwiej o niekonsekwencję) 

 dostrzegaj pozytywne efekty swojej pracy (doceniaj swoje osiągnięcia, te codzienne, bo z nich 

buduje się Twoja samoocena i poczucie, że potrafisz coś zrobić) 

 w natłoku zajęć zastanów się, które z nich musisz/powinieneś/chcesz zrobić- to pozwoli Ci je 

ułożyć od najbardziej do najmniej istotnych w danym momencie 

Powodzenia! 
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