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Drodzy Czytelnicy,

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące nauczania domowego w dobie 

pandemii; stworzyłam ten krótki poradnik dla Was. Liczę, że wskazówki, które w nim 

zamieściłam przydadzą się w Waszym życiu.

Dowiecie się z niego przede wszystkim, jak stworzyć dobre warunki do nauki dla 

swoich dzieci i dla siebie. Ponadto przeczytacie tu o sposobach nauki, a także o tym,

co ja uważam za ważne w procesie uczenia się.

Sama uczyłam się niemalże przez całe życie, a teraz uczę też innych  – nie czyni 

mnie to oczywiście ekspertem od nauczania, ale tu nie o eksperckie rady chodzi. 

Przedstawię Wam mój punkt widzenia, jako studenta, absolwenta, nauczyciela i 

rodzica.  Wszystkie sposoby, które sprawdziły się i nadal się sprawdzają u mnie. Nie 

martwcie się; będę pisać krótko i „na temat”.

Pokażę Wam jak się uczyć, żeby się nauczyć – w czterech krótkich krokach:

Krok 1. Przygotuj miejsce do nauki...............................................................................3

Krok 2. Przygotuj akcesoria przydatne w procesie nauki.............................................5

Krok 3. Zadbaj o dobre samopoczucie..........................................................................6

Krok 4. Zacznij naukę....................................................................................................7

Gotowi ?

Zaczynamy.
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Krok 1. Przygotuj miejsce do nauki

Dzieci mogą czerpać radość i rozwinąć swoją kreatywność podczas nauki w domu. 

Wystarczy tylko zapewnić im warunki sprzyjające uczeniu się. 

Kiedy mówimy ‚miejsce do nauki w domu’ każdy wyobraża sobie biurko. Jednak nie 

każdy to biurko w domu posiada. Sam mebel nie jest ważny, więc może równie 

dobrze być to stolik. Natomiast ważne jest, gdzie on się znajduje i czy jego wysokość

dostosowana jest do wzrostu dziecka. 

Dlaczego właśnie to jest ważne ? Dobrze oświetlone miejsce sprzyja nauce, lepiej 

wtedy widzimy, co czytamy i piszemy. Możemy więc postawić biurko lub stolik do 

uczenia się blisko okna, żeby światło dzienne je oświetlało. Warto też dodatkowo 

postawić na nim lampkę biurkową - na wypadek mniej słonecznych dni, czy 

wieczornego uczenia się.

Wysokość biurka powinna być dostosowana do wzrostu dziecka, żeby mogło ono

wygodnie przy nim siedzieć. Jednak przy doborze wysokości trzeba też wziąć pod 

uwagę fakt, że dzieci szybko rosną. Najlepszym rozwiązaniem jest więc biurko, czy 

stolik z regulowaną wysokością blatu. Jeśli jednak nie możemy sobie na nie 

pozwolić, to spróbujmy chociaż poeksperymentować ze stołami dostępnymi w domu. 

Drugim ważnym elementem jest wygodne krzesło, które oczywiście należy 

dopasować do wysokości biurka. Przy doborze tych dwóch mebli możecie skorzystać

z zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tabela poniżej).

Tabela 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna. Dostosowanie mebli edukacyjnych...
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Kiedy mówimy o miejscu do nauki, warto jeszcze pomyśleć o tym, że powinno ono 

sprzyjać koncentracji. Trzeba więc zagwarantować dziecku ciszę i spokój w 

miejscu pracy. Nie ma więc mowy o oglądaniu telewizji w tym samym pomieszczeniu,

czy słuchaniu radia.  Zastanówmy się, czy sami potrafimy się skoncentrować na 

czytaniu książki, gdy obok nas ktoś ogląda film.  Odpowiedź jest prosta; jest to 

niemożliwe. Istnieje jednak grono osób które lubią uczyć się przy muzyce. Jeśli to im 

pomaga, to pozwólmy na słuchanie muzyki w trakcie nauki. Ważny jest jednak 

dobór utworów. Powszechnie wiadomo, że muzyka klasyczna wpływa na rozwój 

naszego mózgu. Spróbujmy więc włączyć dziecku Mozarta, jednak pamiętajmy o 

tym, żeby ustawić muzykę nie za głośno. Dziecko musi przecież słyszeć własne 

myśli. Wiele dzieci jest słuchowcami, lubi więc czytać na głos. Pozwólmy im na to. 

Pozwólmy dzieciom na wybór warunków do pracy. To ważne, ze względu na 

naukę samodzielności i podejmowania decyzji.

Podsumowując, komfortowe warunki do uczenia się, to:

 właściwie dobrane meble, 

 odpowiednie oświetlenie, 

 cisza i spokój. 

Te elementy są podstawą do efektywnego procesu uczenia się w domu i też 

niezwykle ważną inwestycją w zdrowie dziecka i Wasze.
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Krok 2. Przygotuj akcesoria przydatne w procesie nauki.

Do nauki powinniśmy się przygotować. Ważne jest więc posiadanie pod ręką 

wszystkich niezbędnych narzędzi. Mowa tu o akcesoriach szkolnych takich jak 

długopis, ołówek, kredki itd. Jeśli będziemy uczyć się matematyki, pamiętajmy o 

linijce, ekierce, kątomierzu, czy cyrklu. Jeśli natomiast będziemy wykonywać jakiś 

projekt z plastyki, pamiętajmy o dobrze naostrzonych kredkach, czy farbach. 

Przydatne są też podręczniki, słowniki i encyklopedie. Do każdego przedmiotu trzeba

się inaczej przygotować. 

Przydatne akcesoria to też zakreślacze, którymi można oznaczyć najważniejsze 

pojęcia, czy informacje. Szczególnie uczenie się długich definicji sprawia nam 

trudności. Warto więc zaznaczyć w tekście najważniejsze informacje i później 

czytając go jeszcze raz, zwrócić na te zakreślone słowa szczególną uwagę. 

Kolorowe karteczki samoprzylepne też są wspaniałym wynalazkiem. Możemy na nich

zapisywać najważniejsze pojęcia, albo zaznaczać najważniejsze fragmenty w 

podręcznikach. Czasem też chcemy coś szybko zapisać, zanim wyleci nam z głowy –

karteczki są idealne do tego. Warto więc w nie zainwestować.

Warto też poukładać te wszystkie akcesoria w jednym miejscu, np. w pudełku, na 

tacce, czy na rogu biurka. Estetyczne ułożenie narzędzi pracy sprawi, że stanie się 

ona atrakcyjniejsza dla nas.

Podsumowując, przed rozpoczęciem nauki przygotuj akcesoria które mogą być Ci 

potrzebne, lub pomóż dziecku w ich przygotowaniu. Jeśli będziemy mieć wszystko 

pod ręką, to unikniemy przerywania nauki, bo czegoś nam zabrakło i szukania tej 

rzeczy po całym domu. 
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Krok 3. Zadbaj o dobre samopoczucie.

Każdy człowiek do życia potrzebuje jedzenia, picia i tlenu. Zaspokojenie tych 

podstawowych potrzeb jest więc niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

naszych organizmów.

Znane wszystkim jest powiedzenie; Polak głodny, Polak zły – jakże ono prawdziwe. 

Głód sprawia, że nie możemy się na niczym skupić, myślimy tylko o jedzeniu. 

Zadbajmy więc o to, żeby przed nauką zjeść lekki posiłek. Natomiast lepiej, żeby 

nie był on zbyt obfity, bowiem po takim posiłku człowiek się rozleniwia i ma ochotę na

drzemkę. Nawodnienie organizmu też jest oczywiście niezbędne. Możemy więc 

postawić sobie na biurku szklankę wody i w trakcie nauki pić ją w momencie kiedy 

najdzie nas ochota. 

Sen jest równie ważny – trzeba więc dbać o odpowiednią jego ilość. Kluczową rolę 

pełni też zdrowy tryb życia. Kiedy człowiek jest zmęczony, czy smutny, to nie ma 

ochoty na nic. Nic mu się nie chce. Dlaczego więc miałby mieć ochotę na uczenie 

się? 

Ważne jest też zadbanie o mentalne samopoczucie swoje i dziecka. Jednym z 

dobrych sposobów na poprawę nastroju jest spacer. Przebywanie na świeżym 

powietrzu dostarcza do naszego organizmu więcej tlenu, a jest on przecież 

niezbędny do życia każdej komórki naszego ciała. Nie zapominajmy też o częstym 

wietrzeniu pomieszczeń – w domu też przecież potrzebujemy tlenu.

Relaks przed nauką pozwoli dziecku i dorosłemu na rozluźnienie się i poprawienie 

humoru. Możemy więc obejrzeć ulubiony serial, czy pograć w ulubioną grę. Ważne 

jest jednak, abyśmy definitywnie zakończyli te czynności zanim zaczniemy naukę. 

Wyłączmy więc telewizor i komputer, zamknijmy czasopisma i schowajmy je do 

szafy. Czas na naukę rozpoczyna się w momencie przygotowania do niej, a 

schowanie wszystkich rzeczy, które mogłyby nas rozpraszać, jest wstępem do 

procesu uczenia się.

Kiedy już jesteśmy najedzeni, napici, zrelaksowani i czujemy się świetnie – możemy 

przejść do ostatniego kroku, czyli zacząć naukę. 
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Krok 4. Zacznij naukę.

Istnieje wiele metod nauki, u każdego sprawdza się inna. Warto jednak wymienić 

kilka podstawowych zasad, jakich należy przestrzegać podczas nauki w domu. 

Pierwszą z nich jest podzielenie materiału na części i przygotowanie planu nauki. 

Starajmy się też tego planu trzymać. Mamy do wykonania kilka zadań? Przeczytajmy

je wszystkie i zacznijmy od wykonania tego największego, lub najtrudniejszego. 

Dzięki temu będziemy pewni, że nie zniechęcimy się w trakcie jego realizacji. Na 

początku nauki mamy bowiem najwięcej motywacji i siły.

Wypiszmy najważniejsze pojęcia, lub zaznaczmy je kolorowym zakreślaczem. 

Dzięki temu, będzie nam łatwiej później do nich wrócić, czy wyszukać konkretnej 

informacji. Poza tym ludzie lubią kolory, nie bójmy się więc ich używać. Zawsze milej 

uczy się z kolorowego tekstu, niż z czarno-białego. 

Nie uczmy się na pamięć, ale starajmy się zrozumieć. Każdy z nas wie, że gdy 

nauczymy się jakiegoś tekstu na pamięć i zapomnimy choćby jednego słowa, to 

reszty nie uda nam się odtworzyć. Jeśli jednak zrozumiemy, stworzymy własną 

definicję, to będziemy umieli ją wyjaśnić i nawet jeśli zapomnimy o jakimś słowie, to 

nadal będzie ona miała sens.

Przerwy w nauce są bardzo ważne ! Podczas pobytu w szkole, dzieci też mają 

lekcje, a potem przerwy między nimi. Zanim więc przejdziemy do kolejnego tematu, 

czy przedmiotu; zróbmy sobie przerwę. Jeśli poczujemy potrzebę, to możemy ją 

zrobić nawet w trakcie realizowania jednego zagadnienia. Odpoczynek jest bardzo 

ważny.

Powtarzajmy! Kiedy przeczytamy tekst 1 raz, zapamiętamy z niego niewiele i też 

niewiele zrozumiemy. Kiedy przeczytamy go drugi raz, zrozumiemy i zapamiętamy 

nieco więcej. Natomiast każde kolejne przeczytanie tekstu sprawia, że więcej w nas z

niego zostaje. Nie musimy czytać go kilkadziesiąt razy jednego dnia. Przeczytajmy 

raz wróćmy do niego nazajutrz i przeczytajmy jeszcze raz, potem trzeciego dnia 

trzeci raz. Sprawdźmy ile z niego zapamiętaliśmy – opowiedzmy innej osobie o tym, 

czego się właśnie nauczyliśmy. Wyraźnie zwiększy wtedy szanse na to, że uda nam 

się zapamiętać te informacje na dłużej. 
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Na koniec przedstawię Wam metodę, którą sama stosowałam podczas swoich 

studiów, kiedy miałam do czynienia z trudnymi tematami. Kojarzycie pana Richarda 

Feynmana ? Jest on uważany za jednego z najwybitniejszych fizyków wszech 

czasów. Zajmował się m.in. kwantową teorią pola, fizyką cząstek elementarnych, czy 

koncepcją komputera kwantowego i nanotechnologii. Zdobył nagrodę Nobla, ale 

zmierzam do innego jego osiągnięcia, jakim było stworzenie metody pozwalającej na 

efektywniejsze uczenie się. 

Technika Feynmana składa się z 5 części:

1. Na górnej części kartki zapisujemy pojęcia które chcemy zrozumieć. 

2. Pod każdym pojęciem zapisujemy wszystko, co wiemy na jego temat. 

Wypisujemy definicje, wzory, przykłady zastosowań.

3. Przeglądamy zgromadzone zapiski  i próbujemy wyjaśnić zagadnienie 

własnymi słowami w jak najprostszy sposób. Tłumaczymy to na swój język.

W tym celu zadajemy sobie pytania:  Dlaczego? Co z tego wynika?  Gdzie 

to ma zastosowanie? Staramy się przy tym znaleźć związek z czymś, co 

już znamy, co poznaliśmy wcześniej. Jeżeli nie możemy czegoś zrozumieć,

to wypisujemy swoje wątpliwości na boku kartki i kontynuujemy 

tłumaczenie.

4.  Rozwiewamy swoje wątpliwości korzystając z podręcznika, notatek i 

Internetu. W ten sposób uzupełniamy swoją wiedzę.

5. Zapisujemy ostateczną wersję naszego wyjaśnienia – własnymi słowami i 

prostym językiem.

Wygląda to na prosty proces, prawda? 

Spróbujcie, czy u Was się też sprawdzi.

Powodzenia !
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