
Zasady nauki w domu 

Nauka zdalna, związana z epidemią koronawirusa powoduje, że miejsce, do którego 

wracaliście po szkole – dom, staje się teraz również szkołą. Ważne jest, aby zadbać 

o oddzielenie domu – jako miejsca, gdzie mam lekcje oraz domu – jako miejsca, gdzie 

odrabiam lekcje, ale też odpoczywam, spędzam czas z rodziną, zajmuję się swoimi sprawami. 

Nauka szkolna w domu (lekcje zdalne) – wskazówki 

1. Oszczędzasz czas na dojazdach, więc możesz pospać nieco dłużej. Zachowaj jednak 

stały rytm dania – wstawaj na tyle wcześnie, aby zdążyć wykonać zabiegi higieniczne, 

zjeść śniadanie, przebrać się.  

2. Bądź obecny podczas lekcji – staraj się uważnie słuchać, zadawaj nauczycielowi 

pytania, jeśli czegoś nie zrozumiesz. Pamiętaj, ze zawsze możesz się dodatkowo 

skontaktować z nauczycielem, wychowawcą, specjalistą – pisząc wiadomość za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

3. Utrzymuj kontakt z osobami z klasy – to ważne zarówno na Wasze wzajemne relacje, 

ale możecie też pomagać sobie, gdy ktoś ma trudności z jakimś zagadnieniem, a nie 

chce pytać nauczyciela. 

4. Ucz się systematycznie – jest to konieczne, aby utrwalić zdobyte wiadomości. 

5. Odrabiaj zadania domowe. Są one rodzajem treningu, pozwalają też - zarówno Tobie, 

jak i nauczycielowi - sprawdzić, na ile zrozumiałe są omawiane treści. 

6. Zastanów się i dopisz własne wskazówki, które pomogą Ci w efektywnym uczeniu się. 

 

Nauka szkolna w domu (nauka własna) – wskazówki 

1. Ustal swój rytm dnia – lekcje, odpoczynek, nauka własna, przyjemności. 

2. Zadbaj o to, aby domownicy wiedzieli, kiedy się uczysz – wtedy zachowają ciszę 

i łatwiej będzie Ci się skupić. 

3. Zredukuj dystraktory („przeszkadzajki”) – telefon i inne przedmioty, które przyciągają 

Twoją uwagę. 

4. Zrób listę rzeczy, które masz do zrobienia, a potem wykreślaj te, które już zrobiłeś. 

5. Zawsze zaczynaj naukę od najtrudniejszego dla Ciebie przedmiotu. 

6. Rób krótkie przerwy; długie przerwy nadmiernie rozpraszają i trudno potem powrócić 

do przerwanej aktywności. 

7. Bardzo ważne jest Twoje pozytywne nastawienie – wielu rzeczy już się nauczyłeś, 

wiele potrafisz, więc i z nowymi wyzwaniami sobie poradzisz. Na niektóre 

zagadnienia, te które są dla Ciebie trudne, trzeba poświęcić więcej czasu i ćwiczeń.  

8. Doceniaj swoje osiągnięcia, nie zniechęcaj się, gdy coś Ci się nie uda – niektóre treści 

przyswajamy łatwo, inne wymagają większego wysiłku, wytrwałości i powtórzeń.  

 


