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PORADNIK DLA UCZNIÓW
Jak skutecznie uczyć się w domu? PORADY UCZNIÓW Szkoły Podstawowej w Stężycy

SZKOŁA PODSTAWOWA 22 MAR 2020 22:57

Nauka w domu 
1.Najważniejsze jest systematycznie odrabianie lekcji żeby nie
było zaległości.
2. Codziennie sprawdzać na dzienniku lekcje zadane przez
nauczyciela.
3.  Informacje potrzebne do odrobienia lekcji uzyskujemy z
internetu i książek.
4. Odrabiać lekcje przy biurku. Zadbać o prawidłowe oświetlenie
i postawę.
5. Robić przerwy np. wyjść na podwórko pograć w piłkę lub
pobawić się z pupilem.

Bartosz Kurek kl6
Natalia Kurek kl5b

Nauka w domu

Najlepiej jakby lekcję  zaczynać o takiej samej lub podobnej
porze.
Przede wszystkim najlepsza jest systematyka jeżeli codziennie
będziemy robić materiał to będziemy mieć więcej czasu dla
siebie.
Moje metody to:
1.Najlepiej żeby naszykować sobie dzień przed nauką  książki i
przybory potrzebne do pracy.
2.Przed lekcją najlepiej żeby znaleść sobie schludne,wygodne i
dobrze oświetlone światłem dziennym miejsce pracy.
3.Wyciszyć telefon przed lekcją.
4.45 Minut- nauki tyle co trwa lekcja.
5.Zrobić ten materiał który nauczyciel zadał na elektronicznym
dzienniku. 
Weronika Kurek 5A

Nauka w Domu
Lekcje najlepiej zacząć rano lub po południu. "Systematyczność
jest najważniejsza"- to zdanie często słyszymy od rodziców. W
sumie mają rację. Jeżeli będziemy odrabiać wszystko
systematycznie będziemy mieć więcej czasu dla siebie.
Otylia Pawelec kl.VI

nauka w domu.
Najlepiej odrabiac lekcje systematycznie,powtarzac tematy ktore
juz mielismy,aby przypomniec sobie wiedze ze
szkoly.Niezapomnijmy rowniez o instalingu.
Pola Postrzech klasa6

Nauka w domu.
- Naukę rozpoczynamy rano -Lekcje odrabiamy systematycznie ,
by nie było zaległości                                
 - Kiedy czegoś nie wiemy możemy skorzystać z internetu lub
spytać osoby dorosłej. 
Aby bezpiecznie korzystać z internetu należy :
-Nie otwierać wiadomości od nieznanych osób i nie klikać w
nieznane linki 
- Nie pobierać plików niesprawdzonych źródeł 
Łukasz Zagożdżon kl 5a

Nauka w Domu i Bezpieczna praca w sieci!
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 Nauka w Domu:                                         -Jak odrabiasz lekcje
odłóż telefon,
-Posprzątaj swoje miejsce pracy np.biurko,
-Postaraj się znaleźć wszystkie potrzebne informacje w
podręczniku a jeśli ich nie ma to skorzystaj z innych źródeł
np.internet,
-Zajmuj się jednym przedmiotem na raz.
Bezpieczna Praca w Sieci 
-Korzystaj tylko ze sprawdzonych stron,
-Nie podawaj nikomu swoich haseł,
-Nie otwieraj linków gdy nie znasz ich źródeł.
Natalia Szczepańska VB ♥

NAUKA W DOMU
 Naukę online wpisuję w kalendarz i traktuję jako priorytet. Tak
priorytet! Własny rozwój jest ważny, a skoro sami tego chcemy
to powinno się to znaleźć na pierwszym miejscu naszej listy .
   ŁUKASZ WOJDAT 6 A       

Organizacja nauki w domu.
1.      Nauka w domu wymaga ogromnej samodyscypliny.
2.      Pracuję przy biurku.
3.      Dbam o przestrzeń wokół.
4.      Wpuszczam do pokoju świeże powietrze.
5.      Pozbywam się wszystkich rozpraszaczy z zasięgu wzroku
oraz ręki.
6.      Planuję zadania na cały dzień.
7.      Pracuję w blokach czasowych.
8.      Zajmuję się tylko jedną rzeczą na raz.

Aleksandra Mikusek
Monika Mikusek

Nauka w domu.
Wszyscy z nas powinni pamiętać,że przez ten czas wolny od
zajęć lekcyjnych powinniśmy regularnie wchodzić na dziennik
elektroniczny  ponieważ tam nauczyciele piszą co mamy zrobić
w domu.Każdy  powinien zaglądać tam i wykonywać
zadania,ponieważ nauczyciele będą sprawdzać co się
nauczyliśmy w domu.

Dominika Gadowska kl. VII

nauka w domu
Pamietajmy ze ten czas nie jest wolnym od szkoły. W celu
unikniecia zaległości powinniśmy codziennie zaglądac na
dziennik. gdy widzimy że dany nauczyciel wpisal zadanie do
zrobienia należy zrobić ja od razu. w ten sposób uzyskamy czas
wolny dla siebie i naszych zainteresowań

Kasia Paluch kl.VII

Zdalne uczenie jest fajne kiedy
uczymy się systematycznie 
jesteśmy konsekwentni
nauczyciele odpisują na maile 
pozdrawiam Mateusz Frąckiewicz

Przykład
Zrobić listę zadań domowych i zaznaczać co się zrobiło.
Sebastian Grabek 5A

MIEJSCE DO NAUKI
radzę mieć zawsze posprzątane i gotowe do pracy, w ten sposób
chętniej będziemy się uczyć 
Ania Filipek kl 7

Nauka w domu
Myślę , że najlepszym sposobem jest ciągła systematyczność
oraz staranie się jak najbardziej samodzielnie odrabiać pracę

Nauka w domu
Uważam, że najlepszym sposobem jest  zorganizowanie czasu.
Powinniśmy systematycznie sprawdzać  dziennik i od razu po
pojawieniu się pracy domowej , uzupełniać ją. Dzięki temu
unikniemy zaległości i dostaniemy więcej czasu wolnego. W
miejscu pracy powinno być  cicho , żeby nic nas nie rozpraszało. 
                      DARIA KUREK
                                   KL VII

Jak organizować naukę w domu
Moja propozycja:
1.wstajemy rano.
2.czekamy na dokładne wiadomości co mamy zrobić danego
dnia.
3 .wykonujemy dolanie i starannie zadane nam prace.
4.nie wchodzimy w nie znane meile

Mateusz Grochowski 5b

Jak zorganizować naukę w domu.
-Rozpoczynamy naukę o stałej porze.
-Wybieramy miejsce do nauki ciche,wygodne i dobrze
oświetlone'
-Uczymy się zgodnie z lekcjami zadanymi na dzienniku
elektronicznym.
-Nie zaczynamy odrabiać lekcji z innego przedmiotu do puki nie
skończymy pierwszego.



-Nauka musi być systematyczna.
Bezpieczeństwo w sieci.
-Nie otwieramy nieznanych stron.
-Nie podajemy swoich danych i haseł.
-Nie wchodzimy w podejrzane linki.
-Pobieramy pliki tylko ze znajomych stron.
Gabrysia Wigier 5 B

Organizacja nauki
-wstawaj o ustalonym poranku
-odrabiaj lekcje systematycznie
-jak zaczynasz wybierz ciche i wygodne miejsce
Michalina Rybicka kl5a
-

organizacja nauki w domu.
-Rozpoczynamy naukę o stałej porze.
-Wybieramy miejsce do nauk

Organizacja nauki w domu.
-Rozpoczynamy naukę o stałej porze.
-Wybieramy miejsce do nauki,ciche,wygodne i dobrze
oświetlone.
-Uczymy się zgodnie z lekcjami zadanymi na dzienniku
elektronicznym.
-Nie zaczynamy odrabiać lekcji z innego przedmiotu do puki nie
skończymy wcześniejszego zadania.
-Nauka musi być systematyczna.
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI.
-Nie otwieramy nieznanych stron.
-Nie podajemy swoich danych oraz haseł.
-Nie otwierać podejrzanych linków.
-Pobieramy pliki tylko ze znajomych stron.
Gabrysia WIGIER 5B

Organizacja nauki w domu:
1) Odrabiaj i ucz się z rana, kiedy jesteś wypoczęty.
2) Przed pracą przygotuj wszystkie potrzebne pomoce.
3) Rób przerwy pomiędzy przedmiotami.
4) Na koniec zostawiaj zadania najprostsze.
5) W razie potrzeby pytaj dorosłych.
6) Korzystaj tylko ze znanych stron internetowych.

Jędrzej Sadło Va👍

Rano odrazu po śniadaniu systematyczni odrabiać wszystkie
zadane zadania. Bartek 5b

Osobiście zalecam pracować systematycznie i nie robić sobie
zaległości. W ten sposób uzyskamy trochę czasu dla siebie, jak i
czas na spokojną naukę.

Alicja Ochnik

Używać antywirusow

Urządzenia rozpraszające
Podczas nauki i odrabiania lekcji, należy odłożyć zbędne
urządzenia np. telefon tablet itp. powinniśmy skupić się na
zadaniach

Jak najlepiej zorganizować naukę w domu?
Według mnie, trzeba mieć porządek na biurku, wszystkie
potrzebne książki przed sobą.
Zamknąć drzwi od pokoju, i otworzyć umysł na nowe
wiadomości.
Spokój = Większa efektywność pracy

Maciek Łukaszewski

Jak zorganizować naukę w domu?
1. Wstawać rano, zjeść śniadanie, być chętnym na wiedzy
zdobywanie.
2. Co masz zrobić dzisiaj zrób ......... dzisiaj, nie odkładaj na jutro.
3. wyłącz telewizor i komórkę.
4. poświęć czas na gimnastykę i przewietrzenie głowy.
Jan Czermiński kl.6 

Nauka w domu
Nauka w domu wymaga ogromnej samodyscypliny, a łapanie
kilku srok za ogon nie pomaga. Dlatego trzeba zaplanować czas
na naukę, obrać sobie cel -czego chcemy się w danym czasie
nauczyć, nie planować za dużo materiału, tylko małymi
kroczkami dodawać kolejne tematy. A najważniejsza jest
systematyka. Powodzenia.
Laura Sykała kl. 5B

JAK ORGANIZOWAĆ NAUKĘ W DOMU
1.WYBIERZ  SOBIE ODPOWIEDNIE MIEJSCE 
2 . SPRAWDŹ DZIENNIK
ELEKTRONICZNY
3.PRACUJ ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI
4.RÓB SOBIE KRÓTKIE PRZERWY
5. OGRANICZ ROZPRASZAJĄCE BODŹCE
6. STARAJ SIĘ NIE ROBIĆ ZALEGŁOŚCI
KUPCZAK

Nie udostępniam w internecie
Moich danych osobowych
Loginów



Haseł 
Zdjęć
Sara🐎

JAK ORGANIZOWAC NAUK W DOMU

Bezpieczeństwo w sieci
Nie otwieraj podejrzanych maili i linków.
Gabrysia Czerska kl. Va

Nauka w domu
Wstawaj rano  o stałych porach i po śniadaniu bierz się za lekcje .
Nie rób sobie zaległości.
Sara 🐎

Jak być bezpiecznym w sieci?
* Nie wchodź w podejrzane pliki.
* Nie otwieraj maili od nieznajomych osób .
* Nie podawaj swoich danych w internecie .
* Nie udostępniaj swoich zdjęć nieznajomych.
* Pamiętaj o tych rzeczach bo internet potra� być
niebezpieczny.

Zosia Kupczak kl.V b

Jak najlepiej uczyć się w domu.
Według mnie najlepiej powtarzać sobie informacje z
podręczników (Nacobezu) i robić zadanie.

Moim zdaniem swoją naukę w domu
możemy zorganizować sobie we własnym
pokoju. W nim najlepiej można się skupić w
trakcie swojej pracy. Możemy
wykorzystywać komputer lub telefon o ile
jest to niezbędne do wykonania zadania.
Naukę powinniśmy zacząć od ustalenia
czego i na kiedy muszę się nauczyć.
Określić sobie czas potrzebny do nauki oraz
czas potrzebny na uwzględnienie przerwy w
nauce. Jeśli będzie konieczność
skorzystania z komputera i internetu
pamiętajmy by korzystać rozważnie.
Zosia Miazga 5b

ORGANIZACJA NAUKI W DOMU:

•Wstawaj o stałych porach,
•Ustal systematyczne godziny nauczania,
•Dokładnie wykonuj obowiązki szkolne,
•Staraj się nie robić zaległości 

Monika Awuzie klasa 6A
Łukasz Awuzie klasa 5B

Jak zorganizować naukę w domu ?
* Rozpoczynamy naukę  o określonej porze najlepiej o 8 lub 9.
* Wybieramy  miejsce do nauki .Dobrze gdyby to miejsce miało
biurko lub stół, było dobrze oświetlone i nie miało dostępu do
rozpraszających dźwięków.
* Najpierw sprawdzamy co jest zadane na dzienniku.
* Najlepiej uczyć się zgodnie z planem lekcji (w tym samym dniu).
* Uczymy się pilnie tak jak w szkole ponieważ ten okres to nie
ferie .
* Robimy sobie przerwy najlepiej co 30 -40 min. po 10-15 min.
* Dobrze jest, gdy robimy to sami, lecz gdy mamy wątpliwości
możemy skorzystać z internetu lub zapytać osoby dorosłej.
Pamiętajmy, że w internecie trzeba uważać .

Zosia Kupczak kl.V b
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Miejsce pracy
Lekcje najlepiej odrabiać w tym samym miejscu ponieważ
jesteśmy przyzwyczajeni  i łatwiej jest nam się skupić na tym co
robimy
Michał Głodek 5b

Jak zorganizować sobie naukę w domu?
Moje propozycje:
1. Wstajemy o tej samej porze.
2. Pracujemy systematycznie (staramy się ;-)).

4. Pilnujemy, by nie było zaległości. Potem będzie nam trudno
nadrobić.
5. Nie siedzimy zbyt długo na komputerze lub telefonie.
6.Nie otwieramy podejrzanych linków.
7. Kontaktujemy się z wychowawcą lub nauczycielem od naszego
przedmiotu.
8. Prosimy o pomoc dorosłych jeśli nie wiemy jak sobie poradzić.

Bartosz Kamola kl. V b

Czas pracy
Moim zdaniem najlepiej jest odrabiać lekcje systematycznie i w
takich samych godzinach jak w planie lekcji ponieważ czujemy
się jak byśmy byli w szkole i wtedy pracujemy bardziej
efektywnie.
Michał Głodek 5b

Bezpieczeństwo w sieci
Nie otwieraj podejrzanych maili 
Sara 🐎 5b 

Organizacja nauki w domu i jej
bezpieczeństwa

Aby praca w domu była wydajna, Trzeba zachować dyscyplinę. W
przeciwnym razie będzie trzeba stale nadrabiać zaległości. Oto
moje zasady bezpieczeństwa w sieci; 
- nie otwieraj wiadomości od nieznajomych osób
- pobieraj pliki tylko ze sprawdzonych źródeł
- korzystaj z oprogramowania antywirusowego
- nie klikaj w nieznane linki i załączniki.
Gabriel Fal  Va

Sposób efektywnej pracy
Najlepszym sposobem na efektywną naukę jest nie rozdrażnianie
się (np.graniem na komputerze czy na telefonie)
Natalia Wojdat 5b

Miejsce pracy
Najlepiej gdyby było to miejsce ciche i takie w którym możemy
się skupić
Natalia Wojdat 5b

Propozycja
Może karty pracy do zrobienia przez ucznia i odesłane po
wypełnieniu na adres nauczyciela.
(propozycja mojej mamy)
Natalia Wojdat 5b

Jak najlepiej zorganizować naukę w domu
Według mnie jest kilka sposobów na naukę w domu jest
codzienne zaglądanie do dziennika elektronicznego i
wyszukiwanie prac do zrobienia w domu.
Sposób drugi to np. odrabianie lekcji systematycznie tak aby nie
nie mieć zaległości
Natalia Wojdat 5b

Bezpieczeństwo w sieci
Nie otwieranie maili które wyglądają na podejrzane.
Natalia Wojdat 5b
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warto się uczyć razem z dziennikiem elektronicznym np. robić
SYSTEMATYCZNIE różne zadania domowe
Julia Wasilewska 5B
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