Прошло је два месеца од почетка године и крај полугодишта је врло близу. Време је
да учење пребациш у пету брзину. Да научиш брже, лакше и успешније нудим ти овај
МАЛИ ПОДСЕТНИК О УЧЕЊУ. Залепи га изнад свог радног стола и прочитај бар
једном дневно :
1. Испланирај време за учење, одмор и разоноду.
2. Препоручујем ти да учиш пре подне од 9-11 сати и после подне од 15-17 сати.
3. Боље се памти у јутарњим часовима, зато раније иди на спавање.
4. Обезбеди себи основне услове за учење: довољно светлости, умерену
температуру и проветрену собу.
5. Приликом учења врло је важно да си умерено сит, јер препун стомак изазива
тромост и поспаност.
6. Чим осетиш умор прекини са учењем.
7. Учењем са паузама постићи ћеш боље резултате, него учењем без пауза.
8. За време краћег одмора ради вежбе поред отвореног прозора.
9. Придржавај се плана рада који си сам написао.
10. С времена на време погледај у часовник.
11. Боље се учи оног дана када се градиво слуша. Зато не одлажи учење на дуже
враме.
12. Кампањским учењем пред проверу знања, не само да ћеш са већим напором
постићи мањи успех, већ ћеш заборавити и оно што си научио.
13. На часовима бележи оно што је битно, па чим дођеш кући погледај свеску и
покушај да поновиш оно што си слушао на часу.
14. Приликом читања подвлачи графитном оловком оно што је најважније.
15. Обрати пажњу на наслове и поднаслове у лекцији. Схвати их као питања на
која ћеш пронаћи одговоре.
16. Приликом решавања задатака обрати пажњу шта се у задатку тражи и
пронађи везу између познатог и непознатог податка.
17. Читај текст онолико пута колико ти је потребно да га разумеш - брже ћеш
памтити оно градиво које разумеш од оног које ти није довољно јасно.
18. Приликом учења градива сличног по садржају направи паузу, да не би дошло
до мешања градива приликом запамћивања.
19. Подели лекцију на делове који имају садржајни смисао.
20. Учи део по део а онда споји делове у целину.

21. Приликом учења 20% утроши на читање лекције а 80% на преслишавање.
22. Кад научиш градиво испричај га родитељу или другу, касније ти неће бити
тешко да то поновиш наставнику, важно је себе чути.

твој педагог

