
„JAK UCZYĆ SIĘ Z GŁOWĄ?” 

                                        cz.2 

Zaczyna się bardzo ważny okres nauki szkolnej – wystawianie ocen kończących ten rok 

pracy Waszych pociech. To czas, w którym można uzyskać oceny jeszcze lepsze na 

świadectwie, umożliwiające promocję do klasy programowo wyższej. Oczywiście, że 

liczą się efekty nauki uczniów na przestrzeni całego roku szkolnego, jednak warto 

przyłożyć się do pracy jeszcze bardziej teraz, kiedy można swoje wyniki poprawić.  
Oto kilka rad mogących pomóc Waszym dzieciom w nauce. Warto  z nich skorzystać, by 

nauka stała się łatwiejsza i przede wszystkim bardziej owocna.  

 

Najważniejsza zasada uczenia się przedmiotu – NAJPIERW ZADANIA PISEMNE, 10 min. przerwy,  POTEM 

ZADANIA USTNE !!! 

 SAMOKONTROLA   

Oto przykładowa samokontrola przygotowana do sprawdzianu z jakiegokolwiek przedmiotu. Dziecko 

odpowiadając na poniższe pytania, sprawdzi nad czym trzeba jeszcze popracować.  

1. Czy powtórzyłem i zrozumiałem wszystkie zagadnienia do sprawdzianu? 

2. Czy uczyłam się tylko z zeszytu, a może sięgnęłam do podręcznika i innych źródeł wiedzy? 

3. Czy powtarzany materiał rozłożyłam na kilka dni (3-5)? 

4. Czy stosowałem kilka metod uczenia się? 

5. Czy przeprowadziłem próbny sprawdzian ustny z rodzicami lub starszym rodzeństwem i jak oceniam 

swoją wiedzę? 

  SZYBSZE CZYTANIE 

1. Przed czytaniem zastanów się, jakich informacji szukasz. Informacje niepotrzebne będziesz wtedy 

omijał.  

2. Jeśli myślisz, że tekst jest nudny, przeczytaj pierwsze i ostatnie zdania i zastanów się, o czym może 

być całość. To rozwinie Twoje zainteresowanie, które pomoże Ci lepiej zapamiętać informacje              

i szybciej je przeczytać.  

3. Staraj się ogarniać wzrokiem nie jeden wyraz, ale dwa, trzy naraz.  

4. Posługuj się wskaźnikiem i prowadź go pod każdą linijką tekstu. Gdy dojdziesz do wprawy będziesz 

prowadził wskaźnik co 2 linijki.  

5. Im szybciej czytamy tekst, tym mniej skupiamy się na literach w wyrazie, a mimo to i tak go 

rozumiemy.  

  PODKREŚLANIE TEKSTU  

Niezbędny przy czytaniu jest ołówek. Można stosować swoje własne oznaczenia, np.  

•      – coś ważnego 

• linia falowana i !!!! – coś bardzo ważnego  

•                               – coś dodatkowego  



• ?????? – tego nie rozumiem, muszę to wyjaśnić  

•                    – nowe pojęcia, nowe osoby.  

Z tekstu podkreślonego łatwiej się nauczysz, bo jest dla ciebie bardziej zrozumiały i krótszy. Szybciej 

odnajdziesz ważne informacje, a przez to masz więcej czasu na ich utrwalenie.  

  „MAPA MYŚLI” , „MAPA SKOJARZEŃ” 

To bardzo prosta metoda, gdy chcesz utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić ile już wiesz na dany temat. Przy 

ich tworzeniu aktywnie i twórczo myślimy, a więc uczymy się.  Gotowa „mapa myśli” służy do utrwalania 

wiedzy – wystarczy krótko, ale często ją czytać.  

Podstawowe zasady tworzenia „mapy myśli”; 

1. W centrum kartki umieszczamy rysunek lub wyraźny wielki wyraz – temat, od którego rozchodzą się 

główne zagadnienia.  

2. Piszemy drukowanymi literami, wzdłuż rozchodzących się linii.  

3. Na każdej linii piszemy tylko jedno skojarzenie.  

4. Używamy kolorów. 

5.  Zapisujemy wszystko, co kojarzy nam się z zadanym tematem i pracujemy szybko.  

  KOLOROWE KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE  

To np. dobry sposób na naukę słówek z języka obcego - na jednej stronie 

piszemy słówko po polsku, z drugiej strony w języku obcym.  Możemy je nosić 

przy sobie lub przyklejać w domu, pokoju tak by „rzucały się w oczy”. To prosty 

sposób, bo gdy widzimy, to zapamiętujemy, a dodatkowo nie tracimy czasu na 

szukanie tłumaczenia. Tak samo możemy trenować również tabliczkę mnożenia 

lub regułki do zapamiętania.  

  POWTARZANIE 

Powtarzanie pomaga w długotrwałym zapamiętywaniu, a o to właśnie chodzi w uczeniu się.  Powtórki 

powinny być częste, regularne i urozmaicone. Raz może to być „mapa myśli”, innym razem wspólna nauka 

z kolegą lub rodzicem lub ułożenie własnej krzyżówki tematycznej.  

 

    NAJWAŻNIEJSZE      

 

Drodzy Rodzice pamiętajcie - nie ważne ile Wasze dziecko ma lat,  zawsze będzie mu raźniej i łatwiej widząc 

Wasze zainteresowanie jego sprawami i problemami. 


