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Wszystkie dzieci, 

czyli TY także młody człowieku, 

dostałeś  właśnie

ogromną szansę…

Grafika: 5second - stock.adobe.com

Jaką?



Możesz sam kierować swoją nauką, tym jak 

i kiedy się uczysz i wyłącznie od Ciebie będzie

zależało jaki będzie tego efekt!



Jednak czasem każdy potrzebuje wsparcia, 

gdybyś nie wiedział jak się do tego zabrać 

albo

na wypadek gdyby coś poszło nie tak

albo

idzie dobrze lecz mogłoby iść trochę lepiej

…



To ten krótki przewodnik/poradnik 

jest dla 

Ciebie





1. Umów się z domownikami, kiedy 

możesz korzystać z komputera.

Iwww.ingles.pl



2. Rano umyj się.

3. Jeśli masz psa, to go wyprowadź 

i daj mu jeść, a jeśli masz kota,

to go wygłaszcz i nakarm.

Grafika: 'Król Lew', 2019 (Youtube (kadr z trailera))



4. Poświęć 10-15 minut na rozruch, 
przecież normalnie szedłbyś 

do szkoły 
(10 wdechów, 10 podskoków, pokręć głową 
w lewo i w prawo, pokręć ramionami 10 razy 
w przód w tył i na przemian, kilka skłonów, 

10 przysiadów).

5. Zjedz śniadanie.



6. Ogarnij biurko, zostaw tylko to co 

niezbędne: książka, zeszyt 

długopis, ołówek, gumka. 
(metoda praktykowana przez 

Japończyków – minimalizm).

7. Przygotuj sobie coś do picia 
(picie wody w trakcie nauki poprawia krążenie 

mózgowe, niezbędne do sprawnego myślenia-

udowodnione naukowo).

http://kobietytomy.pl/szklanka-wody-z-cytryna/



8. Zorientuj się, co masz do zrobienia.
(Wejdź na Librusa i spisz na kartce w punktach)

Librus



9. Na jeden przedmiot postaraj się 

poświęcić nie więcej niż 

30 minut jednym ciągiem.

30 minut pracy/ 10 minut przerwy

Grafika: <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/biznes">Biznes plik wektorowy 

utworzone przez vectorpocket - pl.freepik.com</a>



10. Pomiędzy nauką rób przerwy. 

Odpoczywaj ale nie zaśmiecaj umysłu filmikami, 

gadaniem ze znajomymi. 

Nie kładź się – to rozleniwi twój mózg!

W tym czasie skorzystaj z toalety, 

zmień podręcznik lub wykonaj ćwiczenia 

wspomagające naukę, 

koncentrację, pamięć:

1. https://youtu.be/h_ytkXXm-YE

2. albo 

3. https://youtu.be/na3_O-AjRDQ

4. albo 

5. https://youtu.be/FXr9vsCtRZI

6. albo

7. https://youtu.be/TWaTtkWu81w

https://youtu.be/h_ytkXXm-YE
https://youtu.be/na3_O-AjRDQ
https://youtu.be/FXr9vsCtRZI
https://youtu.be/TWaTtkWu81w


Śmieszne? 
Może trochę, ale skuteczne. 

Efekty powinieneś zauważyć po kilku dniach 
systematycznych ćwiczeń. 

Tak jak z każdym lekarstwem- trzeba trochę pobrać 
zanim poczujesz się lepiej.

Ćwiczenia z tablicą (ostatni link) 
możesz wykonywać na kartce lub w powietrzu.



11. Pamiętaj o GŁĘBOKIM ODDYCHANIU,

od czasu do czasu wyprostuj się  lub wstań i zrób 

kilka oddechów przeponowych (w takim 

oddychaniu NAJPIERW podnosi się brzuch

a dopiero POTEM klatka piersiowa) –

udowodniono, że w ten sposób mocniej 

dotleniamy nasz kochany mózg!

Grafika: www.Emag.pl/Blog
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I jeszcze kilka drobnych rad:

Bądź systematyczny, staraj się zaczynać 
codziennie o tej samej porze 

Jeśli pracujesz już 3 godziny – zrób sobie 
dłuższą przerwę, teraz nawet możesz się 
położyć na 20 minut – udowodniono, że tyle 

czasu zajmuje człowiekowi zregenerowanie sił 

umysłowych. 

Staraj się korzystać z komputera nie dłużej niż 

1 godzinę. 

Gdy natrafisz na trudniejsze zadanie, zapisz sobie 
które i potem poproś rodzica o pomoc, chociaż 

czasem lepiej koleżankę czy kolegę 
na czacie klasowym. 


