
Pomocnik ucznia w czasie nauki zdalnej
DROGI UCZNIU! 

Nauka zdalna to nadal Twój obowiązek szkolny!
To tylko inna forma uczenia się.
Być może jednak masz pokusę,  by nie korzystać z nauki zdalnej  i  nie czujesz tego obowiązku,  gdyż
przebywasz w domu, który raczej kojarzy się z odpoczynkiem, czasem wolnym. Niestety pomimo tego
musisz się zmobilizować.
Poniżej przekazujemy kilka sposobów, aby łatwiej poradzić sobie z tą „nową” formą obowiązku.

1.  Rozpoczynaj  dzień  tak  samo,  jakbyś  chodził  do  szkoły.  Wstań  odpowiednio
wcześniej, Zaściel łóżko, umyj się, ubierz, zjedz śniadanie. Wtedy Twój mózg otrzyma
sygnał, że nadszedł czas pracy i nauka będzie łatwiejsza.
 Twój  umysł  pracuje  najlepiej,  gdy  jesteś  odpowiednio  najedzony.  Nie  siadaj
do nauki głodny ani bezpośrednio po obfitym posiłku. Najlepiej przed nauką zjeść
lekkie  ale  pożywne  śniadanie.  Nie  zaczynaj  dnia  od  gier  czy  surfowania
po internecie, bo trudno będzie Ci potem zabrać się do pracy i skupić na nauce. 

2. Przygotuj stanowisko pracy: stałe (ucz się zawsze w tym samym miejscu) bogate w
tlen (wywietrz pomieszczenie przed nauką) spokojne (ciche, w którym będziesz sam)
wygodne  (odpowiednia  ilość  miejsca;  właściwa  wysokość  stolika,  krzesła)
o odpowiedniej temperaturze (nie za ciepłe ani zbyt zimne) dobrze oświetlone (przy
oknie  lub  wyposażone  w  lampkę  biurową).  Zawsze  utrzymuj  porządek  na
stanowisku pracy. 
3.  Odłóż  w  inne  miejsce  wszystkie  przedmioty,  które  nie  są  związane  z  nauką.
Przygotuj wszystkie rzeczy, które będą Ci potrzebne do pracy. 
4. Rozpocznij logowanie zgodnie z planem lekcji!!!
5. Podczas nauki: wyłącz telewizję, radio, muzykę zawieś korespondencję online (nie
odbieraj  i  nie  pisz  sms-ów,  maili  itp.)  wycisz  powiadomienia  w  smartfonie,
komputerze, żeby nie rozpraszały Cię podczas pracy.

6. W czasie przerwy odejdź od stanowiska pracy, przejdź się po mieszkaniu, zrób
kilka skłonów, przysiadów, napij się WODY !
7.Systematycznie i na bieżąco odrabiaj zadania zlecone przez nauczycieli!
8. Nie ociągaj się, nie przekładaj nauki na później! 
Od razu zrób, co trzeba, a potem będziesz mógł spokojnie odpoczywać. 
9.  Nie  jesteś  pozostawiony  sam  sobie.  Jeśli  potrzebujesz  wyjaśnień,  wskazówek,
kontaktuj się z nauczycielami! Na pewno Ci pomogą!
10. Korzystaj z mediów (TV, telefon, komputer, internet), ale koniecznie ustal stałą
ilość czasu i porę, kiedy będziesz korzystać z nich (maksymalnie godzinę dziennie,
nie bezpośrednio po nauce ani przed snem).

11.  Jedz  regularnie  i  zdrowo.  Unikaj  chipsów,  ciastek,  batonów,  słodkich
i  gazowanych  napojów.  Nie  sprzyjają  koncentracji!!  Pij  dużo  wody,  jedz  wiele
owoców i warzyw. 
13. Pamiętaj o aktywności fizycznej!  Codziennie wykonuj jakieś ćwiczenia fizyczne
przynajmniej przez 15 minut.
14. Zabezpiecz czas i organizuj sytuacje, działania, które sprawiają Ci przyjemność, są
Twoją pasją , zainteresowaniem ( bez mediów elektronicznych). Dbaj o dobre relacje z
innymi. Pozytywne bodźce , przeżycia , wprawiają w lepszy nastrój i dodają energii
do działania.

14.   Twój  umysł  pracuje  najefektywniej,  kiedy jesteś  wypoczęty,  śpij  odpowiednią
ilość godzin ( 8-11 godzin),  nie zarywaj nocy.
15.  Codziennie  przed  snem  pomyśl  o  jednej  pozytywnej  sytuacji,  odczuciu
z minionego dnia.  POWODZENIA !!! 
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