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PLANOWANIE PRACY 
 
 

Jeśli nigdy nie próbowałeś planować  uczenia się, teraz masz okazję.  
Planowanie jest sposobem na to, by zaoszczędzić twój cenny czas i nie tracić 
energii na niepotrzebne zajęcia. 
 
 
 
 
 
                                                                                     

 
 
 
 

Moje własne reguły planowania:    
� Planuję pracę, bo cenię swój czas. 
� Zapisuję swoje plany, by móc kontrolować realizację zamierzeń. 
� Planując pracę pamiętam o relaksie i odpoczynku. 
� Nie planuję zbyt ambitnie, tzn. planuję tyle ile jestem w stanie wykonać. 
� Planując, potrafię zrezygnować z rzeczy mniej waŜnych. 
� Jestem konsekwentny. 

 
 
 
 
MoŜe masz własne pomysły na planowanie pracy. KaŜdy pomysł, który poprawi 
twoją efektywność uczenia się, jest świetnym pomysłem. 
Weź czystą kartkę papieru i rozpisz sobie zadania, które musisz zrealizować      
w ciągu dnia lub tygodnia. 
Taki system pracy będzie wymagał od ciebie samodyscypliny. Nie martw się 
jeśli nie uda ci się za pierwszym razem. Ale wyobraź sobie ile radości                 
i zadowolenia poczujesz, gdy zrealizujesz to co zaplanowałeś. 
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WŁASNE ZAANGAśOWANIE 

 
 
Kiedy juŜ zaplanowałeś pracę, pomyśl przez chwilę, co moŜesz zrobić, by nauka 
była przyjemnością a nie tylko koniecznością? 
 
Podam ci kilka pomysłów: 

� Uświadom sobie, Ŝe to ty decydujesz o sile swojego umysłu. 
� Mów chcę się tego nauczyć. 
� Pielęgnuj pozytywne myślenie. 
� Często sobie powtarzaj: potrafię, umiem, dam radę. 
� Znajdź cel, dla którego się uczysz. 

 
Chyba juŜ się domyślasz, o czym teraz mówimy. Przedstawiam ci 

twojego sukcesu w uczeniu się, czyli  
 
 
 

 
                                                                
 

 
 
Najlepszym sposobem na jej wzbudzenie jest znalezienie odpowiedzi na 
pytanie: DLACZEGO SIĘ UCZYSZ? Jeśli nie znasz na nie odpowiedzi lub 
odpowiedź jest zdecydowanie negatywna to znaczy, Ŝe twa magia jeszcze nie 
działa. Czas ją zbudzić z głębokiego snu! 
Tak juŜ jest, Ŝe uczenie się jest naturalną funkcją kaŜdego człowieka, twoją teŜ. 
Nasz mózg został stworzony do uczenia się i robi to codziennie. Pamiętaj, Ŝe 
masz wrogów uczenia się. Są to: nuda, niechęć, złość, brak wiary we własne 
moŜliwości. Od dzisiaj do walki z nimi będziesz uŜywał niezastąpionej broni, 
jaką jest pozytywne nastawienie. 
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ORGANIZACJA OTOCZENIA 

 
 
Za nim przystąpisz do uczenia się zorganizuj najbliŜsze 

otoczenie. To zapewni ci lepszą koncentrację uwagi: 
 

1) Wywietrz pokój. 
2) Siadaj przy biurku. 
3) Uporządkuj biurko. 
4) Wyłącz głośną muzykę, (jeśli muzyka ci pomaga włącz w 

tle muzykę instrumentalną). 
5) Wyłącz komórkę. 
6) Zapewnij sobie dobre oświetlenie. 
7) Jeśli łatwo się rozpraszasz siadaj tyłem do okna, skąd 

dopływa wiele bodźców. 
8) Wybierz jedno miejsce do uczenia się, by kojarzyło ci się 

ono tylko z tą czynnością. 
9) Zaopatrz się w wodę do picia (niegazowaną). 

 

 
 

Jeśli skorzystasz z tych wskazówek o wiele szybciej 
zdobędziesz szczyt, który zaplanowałeś zdobyć. 
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ORGANIZACJA MATERIAŁU 

 
Zanim usiądziesz do nauki uświadom sobie, Ŝe duŜe efekty moŜesz 

osiągnąć mniejszym wysiłkiem niŜ do tej pory. By tak się stało skup się 
wyłącznie na zadaniach najwaŜniejszych, niezbędnych.  
 

PAMIĘTAJ: nikt nie potrafi zapamiętać wszystkiego (nawet kolega, 
którego moŜe uwaŜasz za geniusza, lub koleŜanka, która zbiera najlepsze oceny 
w klasie). 

  
Podczas nauki wybieraj partie materiału, które są najwaŜniejsze. Skupiaj 

się na informacjach, które dadzą ci najwięcej wiedzy. 
 
Nie musisz nauczyć się wszystkiego, ale musisz zapamiętać to, co 

pozwoli ci wydedukować więcej.  
   

o Byś mógł zastosować powyŜsze zasady dokładnie przeanalizuj materiał, 
do którego właśnie zasiadasz.  

o Wybierz tylko najwaŜniejsze, kluczowe informacje. Nie bądź zdziwiony, 
gdy okaŜe się, Ŝe jest ich około 20% z całego tekstu. 

o Skoncentruj się tylko na tym, co wybrałeś.  
o WytęŜ swój umysł maksymalnie, by zapamiętać to, co uznałeś za 

najistotniejsze.  
o WytęŜ swą wolę, by pominąć to, co uznałeś za drugorzędne dla twojej 

wiedzy. 
 
� Przejrzyj ksiąŜkę, rozdział, artykuł, z którego będziesz się uczyć. 
� Zwróć uwagę na spis treści, nagłówki, ilustracje, przeczytaj informacje na 

okładce, wstęp, zakończenie, podsumowanie – ogólne przeglądanie 
pozwoli ci wybrać najwaŜniejsze informacje.  

� Przejdź do przeglądania wstępnego – zwróć uwagę na rozdziały, 
akapity, na ich początki i końce, spójrz na słowa wyróŜnione, pogrubione, 
tabele, wykresy. 

� Zadaj sobie pytanie do tekstu, jeśli nie ma ich umieszczonych na końcu 
ksiąŜki. 

� Teraz czas na przeglądanie uzupełniające – wybierz fragmenty tekstu, 
które uzupełnią twoją podstawową wiedzę. 

� Ostatni etap – przeglądanie końcowe. Wróć do najtrudniejszych 
fragmentów, które wcześniej powinieneś pominąć. 

� Odpowiedz na pytania, które sobie postawiłeś. 
� Opowiedz sobie lub komuś to, czego się nauczyłeś. 
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ORGANIZACJA PRACY 
 
Za chwilę otrzymasz odpowiedź na pytanie nurtujące wiele uczniów: jak 

szybciej przyswajać materiał, którego się uczę i co moŜe być cudownym lekiem 
na moje zmęczenie podczas długiej nauki?  

  
 Zanim wyjawię ci tajemnicę, poznaj pewne bardzo waŜne prawa, jakimi 
rządzi się nasza pamięć. 
 

I PRAWO     EFEKT POCZĄTKU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II PRAWO  EFEKT KOŃCA 
     
 
 
 
 
 
 
W praktyce wygląda to tak: zaczynasz się uczyć, całkiem nieźle ci idzie, masz 
sporo chęci i zapału, szybko przyswoiłeś pierwsze partie materiału. Po dłuŜszym 
czasie zaczynasz obserwować, Ŝe częściej powracasz do tego samego tekstu, 
czujesz narastające zmęczenie i masz wraŜenie, Ŝe juŜ nic ci nie wejdzie do 
głowy. Postanawiasz przerwać tę „mordęgę”, ale przed zakończeniem czytasz 
jeszcze ostatni kawałek tekstu. Jaki jest koniec tej przygody z nauką? Po 
pewnym czasie okazuje się, Ŝe to, co najlepiej jesteś w stanie odtworzyć, to 
pierwsze i końcowe partie materiału, które przyswajałeś.  
 

Informacje, których uczysz się na samym początku są 
lepiej zapamiętywane.  
 

Informacje, które zapamiętujesz na końcu 
pamiętasz dłuŜej. 
 



Materiały opracowane przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  
w Ciechanowie 

 7 

A teraz odpowiedź na postawione wcześniej pytanie:  
 
Jeśli zmienisz swój system pracy na taki, w którym będzie jak 
najwięcej początków i końców  czyli podzielisz naukę na etapy robiąc 
przerwy, unikniesz zmęczenia i przyswoisz wszystko co zaplanowałeś 
przeznaczając na to duŜo mniej czasu niŜ dotychczas.  
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CO NALEśY ROBIĆ Z WYUCZONYM MATERIAŁEM 
 
 

 
 

Teraz słowo, którego chyba nie lubimy: 
 
 
 
 
 
 
Zaraz przekonasz się, Ŝe bez tej magicznej czynności nie moŜesz na trwałe 
zakodować sobie tego, czego się uczyłeś. 
 

Ucz się od 30 do 45 minut. Potem rób przerwę                   
około 5 minutową. 

Przerwę wykorzystuj na ćwiczenia fizyczne, 
ćwiczenia oddechowe, krótki relaks, zjedzenie 
kanapki itp. 
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Zapominanie to fascynująca umiejętność, bez której niekiedy cięŜko byłoby nam 
Ŝyć. Wyobraź sobie, co by było, gdybyś np. pamiętał dokładnie kaŜde niezbyt 
przyjemne wydarzenie z twojego Ŝycia? Ale zapominanie to teŜ utrudnienie dla 
naszego Ŝycia szczególnie wtedy, gdy jesteśmy wezwani do odpowiedzi             
i ...ogarnia nas pustka. A najgorsze jest to, Ŝe pilnie się uczyliśmy i to nawet 
stosując się do wszystkich przedstawionych powyŜej zasad. 
JuŜ wiesz dlaczego w tym momencie mówimy o konieczności powtórek.  
 
Zapominanie to proces, który rządzi się swoimi prawami. Oto one: 

� Na początku zapominamy bardzo szybko; 
� W miarę upływu czasu zapominamy coraz wolniej; 
� Jeśli nie wspomagamy pamięci powtórkami pamiętamy coraz mniej; 

 
Zaplanuj więc powtórki. To najskuteczniejszy sposób na to, co potocznie 
nazywasz „sklerozą”. 
 
 
 
 
 
 
 

� Zmobilizuj się, by zaraz po skończonej nauce przejrzeć jeszcze raz 
wszystkie notatki, ale juŜ skrótowo, bardziej schematycznie. 

� Masz jeszcze jedną szansę by zerkać do notatek i przypomnieć sobie 
zapamiętane informacje; moŜesz to zrobić po godzinie od ukończonej 
nauki. 

� Czy ty teŜ wierzysz w cudowną moc włoŜonych pod poduszkę ksiąŜek? 
Ja wierzyłam w to zawsze. Wyobraź sobie, Ŝe nasz mózg podczas snu 
porządkuje wszystkie informacje, które mu dostarczyłeś w ciągu dnia. 
TuŜ przed snem przypomnij sobie (tym razem bez zaglądania do notatek) 
zapamiętane informacje. Chyba z tego bardziej się ucieszy, niŜ z ksiąŜki 
pod poduszką, z której sam bez twojej pomocy nie potrafi skorzystać. 

� Kolejne „przypominajki” (ładnie brzmi prawie jak niezapominajki) zrób 
następnego dnia. 

� Powtórki za tydzień, miesiąc, pół roku sprawią, Ŝe utrwalisz materiał tak 
dobrze, Ŝe kolejne powtórki mogą być niepotrzebne. 

� Jeśli powaŜnie podejdziesz do potrzeby powtórek i zaczniesz je stosować, 
zauwaŜysz, Ŝe potrzebujesz coraz mniej czasu na kolejne odświeŜanie 
informacji. 
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Jeszcze jedna bardzo waŜna informacja.!!!!!!!!!!!!!!  
 
Nie wymagaj od swojego mózgu, by był cały czas tak samo aktywny. Najlepiej 
będzie on pracował między 16:00 a 20:00.  
Niektórzy uwielbiają uczyć się w nocy. Pomyśl jednak o wyczerpaniu twego 
mózgu. Jeśli nie dasz mu odpowiedniego czasu na regenerację, w pewnym 
niespodziewanym momencie moŜe odmówić ci współpracy. A to moŜe być 
nieprzyjemne. 
 
 
 

ZASADY KTÓRYCH NIGDY NIE ZAPOMINAJ: 
 

o Czytając uŜywaj zakreślacza, zaznaczaj tylko najwaŜniejsze fragmenty, 
tzw. słowa – klucze. 

o Rysuj na marginesach swoje obrazki, dodawaj swoje przemyślenia, 
umieszczaj własne skróty, skojarzenia. 

o Zapamiętuj własne emocje podczas uczenia się: co cię rozbawiło, co 
zdziwiło a moŜe coś zaskoczyło. 

o Opieraj się na swym najdroŜszym przyjacielu – wyobraźni. 
o Zawsze staraj się wyobraŜać to, co czytasz.  
o ZaangaŜuj wszystkie zmysły by zapamiętać jak najwięcej. 
o Oczami wyobraźni zobacz zapamiętywany element. 
o Usłysz w wyobraźni, jakie dźwięki wydaje. 
o Poczuj zapachy, jakie wydziela. 
o Spróbuj, jaki ma smak.  
o Dotknij go. 
o DuŜo się śmiej. 
o DuŜo czytaj. 

 
  
Jeśli zastosujesz się do powyŜszych zasad i wskazówek, to znaczy, Ŝe 
wybrałeś najlepszą drogę, by zwiększyć efektywność swej nauki. 

                                                        
  
 
 
 
 
 
 



Materiały opracowane przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  
w Ciechanowie 

 10 

 
 
 
 
 
 
                                                                    

     WSZYSTKO CO TU 
POZNAŁEŚ MOśE BYĆ TWOJĄ LATARNIĄ 
MORSKĄ.    
 
 
Literatura: 
„Sukces w szkole. Jak uczyć się 2-3 razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją 
wiedzę”  Monika Łukasiewicz 
„Pamięć. Trening Interaktywny” Marek Szurawski 
                                                                                                                                                                                                                                      


