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Онај ко зна да учи, зна довољно.

Поштовани учениче,
Драго ми је да си одлучио да будеш успешнији у
свом учењу и да научиш правилно да учиш.
Овај приручник је настао као резултат рада са
ученицима који су желели да открију пут успешног
учења. Надам се да ћеш и ти у њему наћи корисне
савете и упутства за твоје самостално учење.
Верујем да ће твој уложени напор дати резултате и
унапред се радујем твом успеху.
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Шта је учење? Зашто учимо? Зашто идемо у
школу? Како се развија способност за учење?
За успешно учење потребно ми је ...
Како да развијем мотивацију (жељу) да учим?
Моје радно место
Како да направим свој план за учење?
Степенице у учењу
Напредовање у учењу и умор
Како да читам брже и боље разумем прочитано?
Методе учења (Како да учим?)
Шта је то активно учење?
Како се користи уџбеник? Како се користе
табеле, графикони, речници, енциклопедије,
атласи;
Како се уче разни предмети?
Док учим мислим на нешто друго. Шта да
радим?
Како да направим добре белешке?
Подсетник!
Ух! Домаћи задатак!
Памћење и заборављање. Мнемотехнике –
олакшице у памћењу.
Како да се ослободим треме и ојачам своје
самопоуздање?
Шта да радим ако не волим школу?
Моје слободно време, хоби, спорт, остале
активности и учење...
Када мораш потражити помоћ
Нешто за крај!!

Шта је учење?
Зашто учимо?
Зашто идемо у
школу?

УЧЕЊЕ је све оно када се ти мењаш
под утицајем неког искуства.
Школско учење је само део учења.
Учење је повезано са твојим
сазревањем. Неке ствари можеш да
научиш само када достигнеш
одређену зрелост.

Зашто учимо?
Значај учења је велики и код животиња и код људи. Човек учи да би се прилагодио
средини у којој живи али и да би ту средину боље прилагодио својим потребама. Када не би
било учења човек не би могао да користи своје искуство и стално би морао да тражи нова
решења која му не би користила када се следећи пут нађе у тој истој ситуацији. Зато се без
учења не може замислити никакав напредак у животу човека а не би било могуће ни
преносити знање са генерације на генерацију. Све што постижемо у животу, од понашања и
облачења, стицања радних и хигијенских навика, па до руковања најсложенијим техничким
уређајима стиче се учењем.
Поступци које примењујемо учећи подстичу и развијају наше памћење, изоштравају
наше мишљење, чине спретнијим наше покрете, покрећу наша осећања. Учењем се развија
мозак човека и зато су генерације садашњих ученика паметније од претходних.
Учење траје читавог живота, али се много лакше и брже учи у детињству и младости
јер је код деце способност за учење у развоју.
Све што знаш да урадиш је резултат учења. Учење је када учиш да пређеш улицу, да
играш фудбал, да направиш своју омиљену посластицу, да разговараш са друговима, да
користиш мобилни телефон. Учиш стално. Учиш свакодневно.
Део тог учења је и школско учење.

Зашто идемо у школу?
У школу идеш да би се образовао и припремио за оно што те у животу чека. У школи
раде људи који су се школовали да раде са децом и да деци пренесу знање из одређеног
предмета. Знање се стиче одређеним редом и на начин који одговара твом узрасту. У школи
постоје разреди, предмети и часови. Током људске историје показало се да је то добар пут да
се стичу знања.
У доба детињства и младости школа је твоја обавеза али и оно што твој живот обогаћује
и оплемењује. Школа је место у коме постоје људи који на прави начин могу да те усмере, да
ти помогну и да те науче. То је место у коме учиш али и место у коме одрасташ. То је место
где стичеш другове и где учиш шта је то другарство.
Без обзира што ти се понекад у школи дешавају и непријатне ствари, без школе би твој
живот сигурно био мање занимљив, а твој развој успорен.

За успешно
учење
потребно је...

Да би успешно учио потребни
су одређени услови. Неке од тих
услова треба да ти обезбеде твоји
родитељи, а неки зависе само од
тебе.Важно је да схватиш важност
придржавања тих услова за читав
твој живот и рад.

ВАЖНО ЈЕ ДА БУДЕШ ЗДРАВ. Родитељи су ти који треба да воде рачуна о твом
здрављу. Само здрав ученик може успешно да учи.Посебно је важно да добро видиш и чујеш.

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ДОВОЉНО СПАВАШ.
Спавање је потреба твог организма и лек против умора.
Ученицима од петог до осмог разреда потребно је 9 до 10
сати сна. Врло је важно да на спавање одлазиш у исто време
и да у одређено време устајеш.

НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СЕ ЗДРАВО ХРАНИШ.
Неухрањено дете, као и гладно и пресито с напором прати наставу, теже схвата и зато
доживљава школски неуспех. Правилно се развија ученик који храном уноси у тело довољно
беланчевина, масти, угљених хидрата,витамина, минералних соли, течности... Важно је да
имаш редовне оброке и ужине.

ДА СЕ ИГРАШ, ЧИТАШ, СЛУШАШ МУЗИКУ...
Игра је неопходна за правилан развој снаге, толеранције,
спретности, брзине,издржљивости, упорности, тачности,
дружељубивости, креативности. Игра је твоје средство одмора
после напорног рада. Твоје слободно време служи да задовољиш
твоја интересовања бављење музиком, спортом, читање литературе.

ДА ПРОВОДИШ ВРЕМЕ НА СВЕЖЕМ ВАЗДУХУ И БАВЕЋИ СЕ СПОРТОМ.
Твој живот већином се одвија у затвореном простору. То може бити разлог да се осећаш
уморно, да си нерасположен, брзо се умараш и постајеш поспан, тром. Потребно је да што
више будеш напољу и да стално проветраваш просторију где учиш.

ДА ИМАШ ФОРМИРАНЕ ХИГИЈЕНСКЕ НАВИКЕ. Важно је да одржаваш личну
хигијену и да будеш уредан. То подразумева навике одржавања чистоће тела, прања руку,
одржавања одеће и обуће. Потребно је да се бринеш и о чистоћи и уредности просторија које
користи твоја породица а посебно о твојој соби или простору који користиш.

И ЈОШ : да будеш истрајан и упоран, да време за учење посвећујеш само учењу, да
учиш сваки дан на истом месту, да градиво учиш са намером да га научиш , да учење
почињеш одморан, да улажеш труд и напор, да имаш план својих активности и учења и да
га се придржаваш, да учиш за радним столом, да користиш разне изворе знања за учење
неког градива, да се активно преслишаваш...
Али о свему томе нешто више на странама које следе!

Како да
развијем
мотивацију
(жељу) да учим?

ТВОЈЕ ПОНАШАЊЕ И АКТИВНОСТИ УСМЕРАВАЈУ
ЖЕЉЕ ДА СЕ ЗАДОВОЉЕ НЕКЕ ТВОЈЕ ПОТРЕБЕ. ДА
БИ БИЛО ШТА УРАДИО, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ИМАШ
НАМЕРУ, ДА ТО ЖЕЛИШ, ДА ЗНАШ У ЧЕМУ ЈЕ
СМИСАО И ЗНАЧАЈ ТЕ РАДЊЕ.
ТАКО ЈЕ И СА УЧЕЊЕМ.

Ако неки ученик има све остале предуслове за
успех у учењу а нема покретаче (мотиве) за учење,
успех ће изостати. Учење није лако. Оно захтева
чврсту дисциплину која дуго траје. Одвија се у
затвореном простору уз велико оптерећење
читаве личности ученика које је много веће
него код физичког рада.
Дакле, учење је тежак посао и нико те не може
натерати да нешто научиш ако ти то не желиш.
(Исто као што те нико не може спречити да нешто научиш ако то стварно
желиш.) Присила у учењу неће дати никакве или само привидне резултате.
Када нешто радиш на силу и зато што то неко тражи од тебе, за
извршавање задатака ти треба пуно времена и резултати су лошији, него када
радиш нешто зато што то сам желиш или зато што знаш да је то корисно за
тебе.
Да би желео нешто да научиш мораш знати зашто је потребно да баш то
научиш. Понекад је очигледно зашто ће ти неко градиво бити потребно у
животу. Некада нешто учиш да би тај начин размишљања могао применити
касније у животу када будеш решавао неки проблем. Истина је да ученици са
радошћу уче оно што им је занимљиво и не постављају питање када ће им то
знање бити потребно у животу.
Али најважнији разлог за учење је твоја природна радозналост, жеља за
знањем, потреба да се бавиш оним што те занима. Важно је да што боље
упознаш своје могућности и да научиш да их искористиш: да знаш шта
можеш и како трудом и радом то да постигнеш!

Ја знам шта је циљ
мог учења, шта желим
да постигнем учењем
и зашто учим !!!

ПОСТАВИ СЕБИ ЦИЉ ДА НАУЧИШ
НЕКО ГРАДИВО!
Важно је да имаш намеру да то градиво научиш,
да знаш зашто то чиниш тј. који је твој циљ тог
учења. У почетку свима учење тешко иде јер је
почетна лењост нормална! Заустави лењост у
старту! Покажи намеру (вољу) да запамтиш!

УСПЕХ ЈЕ НАЈВЕЋИ МОТИВ!
Све оно у чему успеваш
подстиче те да напредујеш још
више и боље! Неуспех омета
напредовање. Важно је да што
пре потражиш решење за
неуспех!
НАГРАДИ СЕБЕ ЗА
УСПЕХ!
Када успеш да
оствариш оно што си
планирао у свом учењу ,
негради себе за тај
успех.
ПЛАНИРАЈ СВОЈ УСПЕХ
Приступајући неком послу
свако од нас очекује да ће
га завршити са одређеним
успехом. Тако је и у учењу.
Сваки ученик треба да
себи постави захтеве које
жели да оствари учењем.

ВАЖНО ЈЕ ДА ЗНАШ
ЗА КОЈИ РОК УЧИШ
ГРАДИВО: да ли учиш
да би одговарао
сутрадан у школи, да
би то знао читаве
школске године , или
нешто учиш да би
користио то у каснијем
животу. Оно што учимо
за дужи рок боље се
памти!

Како да
заиста
развијеш
мотивацију
за учење?

ОДЛУКУ ДА ЋЕШ УЧИТИ
МОРАШ ДОНЕТИ САМ!
Знај да свако, па и ти, може
научити да успешно учи,
памти и разуме градиво!
Разлика између успешних и
неуспешних је у томе што
успешни користе способности
које имају! Треба да будеш
добар ђак зато што то
заслужујеш и да би показао
способности и таленте које
поседујеш! Сети се шта
желиш да постигнеш учењем!
УПОЗНАЈ СЕ СА
РЕЗУЛТАТИМА: Када
знаш које резултате си
постигао својим учењем
то делује као мотивација
за даљи рад. Потруди се
да од наставника
добијеш што прецизније
образложење свог
одговора или теста .

ТАКМИЧИ СЕ САМ СА
СОБОМ!
Када познајеш своје
резултате у учењу можеш се
трудити да будеш све бољи
и бољи. Тако се такмичиш са
собом и развијаш своју
личност!
РАЗВИЈАЈ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ОНО ШТО УЧИШ.
Како то да постигнеш? Велика је тајна: да би нас нешто
интересовало то морамо познавати. Морамо се упознати са
предметом учења и пронаћи оно што је интересантно. Оно
градиво за које си заинтересован лакше ћеш учити и боље и
дуже памтити.Поједини наставници успевају да код тебе
изазову интересовање за свој предмет. То је њихов велики
успех. Понекад се интересујеш за неки предмет јер
се истом облашћу бави неко од твојих родитеља или
рођака па боље познајеш ту област. Понекад се више
интересујеш за неки предмет јер је повезан са твојим
ваншколским активностима или хобијем.

Моје радно
место

Ако увек учиш на
истом месту, када му
приђеш, твој мозак
и тело ће бити
спремни за учење!
За учење ће ти
требати мање
времена а
резултат ће
бити бољи!

Врло је важно да имаш своје радно место –
кутак за учење. Идеално је ако имаш своју собу, али
и ако није тако пронађи макар метар само свог
простора који нећеш мењати и који ћеш користити
за учење.
Како треба да изгледа твоје радно место?
Пре свега, потребан ти је сто, столица и лампа.
Склони све са стола и почни од почетка са
уређењем свог радног места. Најбоље је да то радиш
на почетку сваке школске године. Очисти сто и
фиоке.Склони све оно што ти није потребно за
учење: забавне књиге, часописе, играчке...
Било би добро да можеш да обојиш сто у своју
омиљену боју.За учење се препоручује зелена или
жута. У фиоке сложи потребне књиге и прибор
како би увек знао где ти шта стоји.Уреди свој
простор – уредност је пола учења! Пре и после
учења све треба да буде сређено, враћено на место
одакле је узето. Ученици који тако раде увек знају
где су им ствари.
Изнад стола је потребно да имаш зидну плочу
– мемо таблу од плуте на коју ћеш ставити:
распоред часова, план за учење, и табелу у којој
ћеш уписивати своје оцене и пратити своје
напредовање. ( Врло је важно да планираш свој
успех и да пратиш мале кораке у постизању
жељеног успеха – оцене). Такође на мемо табли
треба да стоји и распоред твојих ваншколских
активности и хобија – тренинг, музичка школа ...

И још нешто : просторије у којој учиш мора бити проветрена, и одговарајуће
загрејана ( ни претопла ни прехладна). Уклони све што ти може одвући пажњу. Угаси
радио и ТВ , не гледај кроз прозор и укућане замоли да буду тиши. Такође, ако те неко
зове телефоном реци укућанима да замоле да позове касније. Свој мобилни телефон
обавезно искључи!
Неким ученицима прија музика у позадини док уче – лагана и тиха.
Настој да ти светло пада са леве стране ( за леваке са десне) да ти не би падала сенка
на оно што пишеш.
Врло је важно како седиш док учиш. Најбоље је да седиш на удобној, али тврдој
столици са лактовима на столу. Тај положај изазива напетост мишића која подстиче
будност и пажњу. Седење у меканој фотељи или лежање на кревету доводи до опуштања
мишића и поспаности. Мисли почињу да лутају, ученик сањари а понекад и заспи!
Сав потебни материјал за учење припреми раније (оловке, папир за писање,
уџбенике, речнике...) јер свако прекидање учења омета твоју усредсређеност –
концентрацију!

Како да
направим план
за учење?

Све што човек у животу
обавља, све што је
смишљено и урађено
резултат је плана.
Ништа се без плана не
ради, то је одлика која
људе разликује од
животиња.

Значајан фактор за твој успех у учењу су радне
навике. Често се дешава да ни најспособнији
ученици чак и ако јако желе успех у учењу то не
постижу јер немају радне навике.
Шта су радне навике?
То су навике да плански и систематски учиш. То
значи две ствари : да имаш навику места и
навику времена.
Навика места представља навику да учиш увек у
истој просторији и на истом месту.
Навика времена значи да имаш навику да
планираш учење и да систематски учиш.
Најважније средство за стварање навике времена
јесте прављење плана за учење.
Потребно је да направиш свој план учења који ће
теби највише одговарати, да се придржаваш свог
плана као и да пратиш шта си према плану урадио.
Добро направљен план штеди време.

Како да направиш добар план за учење?

План за учење мораш написати сам. Није добро да ти неко други прави план дневних
активности већ треба да га сам урадиш према својим интересовањима и обавезама. План мора
да буде конкретан, да одговара твојим потребама.

Потребно је да план напишеш за сваки дан, недељу дана унапред.

План рада треба да буде подељен на периоде од 1 сата. Разлог за то је у чињеници да се
најефикасније учи 45 до 50 минута и да се после кратког одмора (10 – 15 минута) прелази на
други предмет. Ако је потребно дуже учити исти предмет може се унети у план за наредни
сат.

При прављењу плана прво се уноси време које проводиш у школи. Затим у план
уносиш време за јело, спавање и остале активности, и потом време за учење и разоноду.
У план се не уноси само време за учење већ учење одређеног предмета. Сваки ученик

може да планира више времена за предмете који му теже иду, односно мање за лакше
предмете који су му лакши за учење. Прво се уче теже и мање занимљиве ствари.

Најповољнији период за учење је од 8.00 до 11.00 часова пре подне односно од 15.00 до
18.00 часова после подне. Имај то у виду када планираш своје учење. Не треба да учиш одмах
по повратку из школе јер је потребно да одмориш мозак од претходних активности.

Важно правило је да неки предмет треба учити истог дана када је био час предавања у
школи, односно претходног дана ако је наредног дана испитивање. Потруди се да свакога
дана планираш време да прегледаш белешке направљене тог дана у школи.

Обавезно у план унеси време за разоноду, спорт, одмор, друштвене активности,
читање...

Потребно је да план садржи колону у коју ћеш на крају недеље бележити да ли си или
ниси испунио оно што си планирао.

План мора бити реалан, не да ти представља терет већ олакшање у учењу и
задовољство.

Кад год испуниш план, награди себе нечим што волиш да радиш!

МОЈ ПЛАН РАДА
КАДА ИДЕМ У ШКОЛУ ПРЕ ПОДНЕ:
ВРЕМЕ

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22

ПОНЕДЕЉАК
доручак и
одлазак у школу

УТОРАК
доручак и
одлазак у школу

СРЕДА
доручак и
одлазак у школу

ЧЕТВРТАК
доручак и
одлазак у школу

ПЕТАК
доручак и
одлазак у школу

СУБОТА

НЕДЕЉА

спавање

спавање

спавање
помоћ у кући
тренинг
(утакмица)
ручак
одмор
пишем састав

спавање
помоћ у кући
излет у
природу
ручак
одмор
поновити
градиво

ШКОЛА

ШКОЛА

ШКОЛА

ШКОЛА

ШКОЛА

ручак
одмор
учење

ручак
одмор
учење

хор
ручак, одмор
учење

ручак
одмор
учење

хор
ручак, одмор
учење

идем напоље

тренинг
помоћ у кући

идем напоље
помоћ у кући
вечера
читам лектиру
хигијена,
спавање

тренинг
рођендан код
друга

сређујем собу
идем у посету

вечера

вечера
припрема за
сутра, хигијена

слободно време
(одмор, слушање
музике)

гледам ТВ

слободно
време,читање,
припрема за
сутра

гледам ТВ
вечера
слободно
време,читање,
припрема за
наредни дан

вечера
гледам ТВ
припрема за
сутра

рад на
компјутеру,
музика, читање

биоскоп

написати план за
следећу недељу

гледам ТВ
вечера

урађено
да /не

КАДА ИДЕМ У ШКОЛУ ПОСЛЕ ПОДНЕ:
ВРЕМЕ
7-8
8-9

ПОНЕДЕЉАК
буђење, хигијена
доручак,
гимнастика

УТОРАК
буђење, хигијена
доручак,
гимнастика

СРЕДА
буђење, хигијена
доручак,
гимнастика

ЧЕТВРТАК
буђење, хигијена
доручак,
гимнастика

ПЕТАК
буђење, хигијена
доручак,
гимнастика

СУБОТА

НЕДЕЉА

спавање
спавање

спавање
спавање

9-10
10-11
11-12

учење

учење

учење

учење

учење

идем напоље

тренинг

идем напоље

гледам ТВ

помоћ у кући
тренинг
(утакмица)

12-13

музика, читање

посета другу

помоћ у кући

тренинг
одмор

помоћ у кући
одлазак у
куповину

13-14

ручак, припрема
за школу

ручак, припрема
за школу

ручак, припрема
за школу

ручак, припрема
за школу

14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22

ШКОЛА
одмор, вечера

гледам ТВ
читам лектиру,
спавање

ШКОЛА
одмор, вечера

шетња
хигијена,
спавање

ШКОЛА
одмор, вечера

ШКОЛА
одмор, вечера

посета у кући

гледам ТВ

припрема за
сутра

слободно време,
читање припрема
за сутра

урађено
да /не

Покушаћу да направим мој план за
читаву школску годину: какав успех у
школи желим, шта је мој циљ у спорту
којим се бавим, које књиге ћу
обавезно прочитати, како ћу средити
собу, где све морам обавезно отићи,
шта ћу променити у свом понашању и
изгледу...

помоћ у кући

ручак

ручак

ручак, припрема
за школу

одмор

одмор

пишем састав

поновити
градиво

ШКОЛА
одмор, вечера
слободно
време,читање
хигијена,спавање

рад на
компјутеру,
музика, читање

написати план за
следећу недељу

биоскоп
вечера

гледам ТВ
вечера

гледам ТВ

слободно
време,читање,
припрема за
сутра

7. решавање
проблема
(провери и учврсти знање,
примени научено)

Степенице у
учењу

6. дискусија
( сада можеш да расправљаш са другима:
измени мисли и чуј другог)

5. преслишавање
( изврши аутоконтролу; сада си најактивнији и
учвршћујеш научено; прво наглас па у себи)

4.бележење
( направи тезе о целом градиву, лекцији; издвој најважније; тиме
фиксираш најбитније чињенице)

3. подвлачење
( нема доброг учења и читања без подвлачења; њиме одржаваш пажњу и појачаваш
активност; врши селекцију најважнијег)

2. читање
(ново градиво прочитај истог дана из уџбеника јер јер је заборављање најбрже одмах после
учења; читај пажљиво)

1. слушање
(слушај пажљиво наставника на часу, размишљај о ономе што предаје, слушај расправу другова, питај ако не
разумеш)

ПОДСЕТНИК
 СЕДИ У ДОБРО ПРОВЕТРЕНОЈ ПРОСТОРИЈИ У КОМОТНОЈ ОДЕЋИ.
 ДОК УЧИШ СЕДИ УСПРАВНО ЗА СТОЛОМ ( НЕМОЈ ЛЕЖАТИ).
 ПРИ ПРЕЛАСКУ СА УЧЕЊА ЈЕДНОГ ПРЕДМЕТА НА ДРУГИ, НАПРАВИ ПАУЗУ
(10 ДО 15 МИНУТА). НАЈБОЉЕ ЈЕ ДА УРАДИШ ВЕЖБЕ КОЈЕ ТЕ НЕ ЗАМАРАЈУ.
 АКО РАДИШ У ШКОЛИ НОВУ ЛЕКЦИЈУ НА ПРИМЕР У УТОРАК, А ТРЕБА ДА
ОДГОВАРАШ У ПЕТАК, ДА БИ ЈЕ ДОБРО ЗНАО, НАУЧИ ЈЕ У УТОРАК ПОСЛЕ
ШКОЛЕ, А У СРЕДУ ИЛИ ЧЕТВРТАК ЈЕ НЕКОЛИКО ПУТА ПОНОВИ. ОВАКО
ЋЕШ ЈЕ БРЖЕ НАУЧИТИ И ДУЖЕ ПАМТИТИ НЕГО ДА ЈЕ УЧИШ У ЧЕТВРТАК.
 АКО ЛЕКЦИЈУ ОД ДАНАС, ТРЕБА ДА НЕУЧИШ ЗА СУТРА, ПОЧНИ УЧЕЊЕ
ОВОМ ЛЕКЦИЈОМ И ВРАТИ СЕ НА ЊУ КАДА НАУЧИШ ОСТАЛО.
 ПРВО УЧИ ТЕЖЕ ГРАДИВО, ЗАТИМ ЛАКШЕ.
 БОЉЕ ЋЕШ УЧИТИ АКО НАИЗМЕНИЧНО УЧИШ ПРЕДМЕТЕ КОЈИ СУ
РАЗЛИЧИТИ, НА ПРИМЕР: ПРЕ МАТЕМАТИКЕ РАДИ СРПСКИ ЈЕЗИК А
ПОСЛЕ МАТЕМАТИКЕ ИСТОРИЈУ.
 У УЧЕЊУ ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ДА ЗНАШ ДА УПОТРЕБИШ НОВЕ ПОЈМОВЕ, ДА ИХ
УПОРЕДИШ, УОЧИШ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ. ЗНАЧИ ВАЖНО ЈЕ ДА
РАЗУМЕШ ОНО ШТО УЧИШ, ЈЕР ОНО ШТО ДОБРО РАЗУМЕШ ТО ЋЕШ И
ЗАПАМТИТИ.
 ПРЕСЛИШАВАЈ СЕ НАГЛАС ЈЕР ЋЕШ ТАКО ЧУТИ СЕБЕ И УОЧИТИ ГДЕ
ГРЕШИШ, У ЧЕМУ СИ НЕСИГУРАН, ПА ЈЕ ПОТРЕБНО ДА ПОНОВО
ПРОРАДИШ ТАЈ ДЕО ЛЕКЦИЈЕ.

Напредовање у
учењу и умор

Учење је врста рада. После дужег читања,писања,решавања
задатака,преслишавања долази до замора.Умор препознајеш
по томе што си мање успешан у учењу,теже мислиш,
памтиш, схваташ. Желиш да прекинеш рад, осећаш досаду,
слаби ти пажња, имаш жељу за кретањем после дужег
седења.
Често се дешава да се код ученика помеша осећање умора и
досаде. Умор је осећање исцрпљености док је досада
засићеност неком активношћу. Можеш бити веома уморан
а да ти није досадно: ако си цео дан на излету бићеш веома
уморан али ниједном нећеш осетити досаду! Или: устао си
свеж и одморан да почнеш са учењем али ако ти градиво
није занимљиво врло брзо ћеш осетити досаду иако уопште
ниси уморан!

Досаду осећаш када радиш једноличан и монотон посао и када осећаш
засићење том активношћу коју мораш и даље да обављаш. Некога досадан посао
може и да успава. Како да савладаш досаду и монотонију у учењу?
У учењу ћеш савладати појаву досаде и монотоније тако што ћеш мењати
методе/начине учења, писати, правити шеме, преслишавати се, покушати да
испредајеш научену лекцију, цртати...
Када приметиш да си уморан, треба да се одмориш. То можеш урадити на
два начина: активним и пасивним одмором. Активно одмарање је промена
активности: шетња, лаке спортске активности, читање штампе, забава и слично.
Пасиван одмор је седење, лежање, спавање. Тада се релаксирају и мишићи и
нервни систем.
Одмор треба да допринесе твом даљем успешном учењу. Најбоље против
сваке врсте замора је да успоставиш равнотежу између учења и физичке
активности и забаве и одмора. Боље је одмарати се краће и више пута, него
дуже и ређе. Одмор не треба да буде дужи од 15 минута. За време активног
одмора у учењу корисно је радити лаку гимнастику.
Да би постигао максимални успех у учењу потребно је да се загрејеш за
рад. И спортисти се загревају да би постигли боље резултате. Важно је да знаш
да сувише дугачке паузе у учењу захтевају да се сваки пут поново загрејеш за
учење! Зато нека твоје паузе трају 5 до највише 15 минута!
Научници су утврдили да постоје два типа ученика. Први тип се тешко
загрева за рад и треба му доста времена да почне да учи,али када једном
почне, може дуго да учи чак и један исти предмет. Други тип ученика се брзо
загреје за учење, али се брзо хлади и лако прелази са једног предмета на други.
На пример: неки ученици одмах почињу да раде писмени задатак , док је
другима потребно да прође неко време за загревање.
Ком типу ученика ти припадаш?

Како да читам
брже и боље
разумем
прочитано?

У твом образовању велику улогу има читање.Помоћу
њега стичеш знања, добијаш информације,забављаш се,
одмараш. Нема учења без читања.
Читати се може гласно и ''у себи''. Гласно изговарање
речи успорава читање. Читање ''у себи'' је много бржи
процес јер је процес мишљења бржи и од најбржег тихог
читања.
Усавршавај
своје
читање
читањем,
нарочито
књижевних дела којима обогаћујеш речник и своју
општу културу.
И не заборави : писање се учи читањем!

Одстрани покрете грла и избегни слушање речи!
Ако шапућеш или покрећеш усне читаћеш истом брзином као
и наглас, мада би требало да читаш у себи два до три пута брже
него наглас. Аком ставиш прст на уста док читаш одстранићеш
покрете усана.
Потребно је да читаш мисли а не речи!
Очи се крећу скоковито, и требало би да видиш неколико речи
при сваком застоју. Неки ученици застају па гледају сваку реч.
Да премашиш читање речи увежбавај читање неколико речи
једним обухватањем погледом тако да обухватиш мисао.
Увек мисли на то шта треба да добијеш читањем: одговор на
питање,обавештење, решавање проблема…
Сву пажњу усмери на значење онога што читаш!


Увек настој да читаш брже и да схватиш мисао!
Можда ти се у почетку учини да си пропустио нешто важно
али ако се преслишаш увидећеш да се ништа од садржаја не
губи.

УВЕК КАДА УЧИШ УЧИ
СА ОЛОВКОМ (ИЛИ
ВИШЕ ОЛОВАКА
РАЗНИХ
БОЈА) И ПАПИРОМ ЗА
ПИСАЊЕ И ВЕЖБАЊЕ!

МОГУЋЕ АКТИВНОСТИ У УЧЕЊУ:

Методе учења
( Како да учим?)

ОТКРИЈ – ПРОЦЕНИ – ОБРАТИ ПАЖЊУ – ОБЈАСНИ –
ПРОТУМАЧИ – ПОТКРЕПИ ПРИМЕРИМА - УПОРЕДИ – ОДЛУЧИ
– ПРОЧИТАЈ – ОБРАЗЛОЖИ – ОДГОНЕТНИ – ПРЕДЛОЖИ –
НАПИШИ ИНТЕРВЈУ- НАПРАВИ ПЛАН – ПРИПРЕМИ СЕ –
ПРОУЧИ – ГРУПИШИ – ДИСКУТУЈ – НАЂИ АРГУМЕНТЕ КРИТИЧКИ ПРОЦЕНИ – ИЗНЕСИ ЛИЧНИ СТАВ И СУД САГЛЕДАЈ ПРОБЛЕМЕ - АНАЛИЗИРАЈ – НАПИШИ – ИЗДВОЈ –
НАПРАВИ – ПРИКАЖИ – ПОПУНИ УПИТНИК – ПРИПРЕМИ
ИЗЛАГАЊЕ – ЗАБЕЛЕЖИ – ИЗРАЗИ ЦРТЕЖОМ – ОРГАНИЗУЈ –
СЕТИ СЕ – ЗАЖМУРИ И ПОМИСЛИ – ПОКУШАЈ - НАГЛАСИ ОДГОВОРИ САМ СЕБИ – УЖИВИ СЕ У УЛОГУ – ОДГЛУМИ –
ИЗРАЗИ ОСЕЋАЊА – ОДРЕДИ ПРИОРИТЕТ – НАПРАВИ
РЕДОСЛЕД – ОСМИСЛИ – САСТАВИ АСОЦИЈАЦИЈУ –
ИЗНЕСИ РЕЗУЛТАТ - НАВЕДИ РАЗЛОГ – СМИСЛИ СЦЕНУ –
РЕШИ ЗАГОНЕТКУ – НАПРАВИ ПОСТЕР – САСТАВИ СТИХ –
СМИСЛИ СЛОГАН- ДРАМАТИЗУЈ !

Метода у учењу има колико и људи. Комбинуј разне начине јер не постоји једна
врста памети, свако од нас има свој стил тј. начин учења. Твој задатак је да откријеш
твој најбољи начин.
Да ли си изабрао добру методу учења знаћеш по томе да ли:
- учиш са мање напора
- учиш краће време
- спорије заборављаш
Потражи савет у проналажењу твог индивидуалног стила учења: он треба да
буде резултат особина твоје личности и услова средине у којој живиш.

ПРВО ПИТАЊЕ ЈЕ:
ДА ЛИ ЈЕ БОЉЕ ДА НЕКО ГРАДИВО УЧИШ ЈЕДНОГ ДАНА
ТРИ САТА ИЛИ ТРИ ДАНА ПО САТ ВРЕМЕНА?
Испитивања су показала да ћеш, ако ти треба 3 сата да научиш градиво, боље научити ако
учиш 3 дана по 1 сат (или чак 6 дана по 30 минута) , него ако учиш одједном 3 сата у једном дану.
Када се учење истог градива распореди и учи више пута то је онда МЕТОДА ВРЕМЕНСКИ
РАСПОРЕЂЕНОГ УЧЕЊА. Ова метода је добра када се уче: речи страног језика, историјски
датуми, имена, стихови, формуле (математичке, физичке, хемијске), називи уметничких дела и остало
градиво које треба тачно меморисати. Код примене ове методе веома је важно имати план кога се
треба придржавати.Када се учи овом методом заборављање је најмање јер се више пута враћаш на
исто градиво и оно добија ново значење и смисао.Такође, за време пауза (неучења) градиво се у мозгу
учвршћује, сећаш се онога што си учио, чак се и ненамерно преслишаваш..Зато се градиво научено
овом методом боље и дуже памти.
Ако неко градиво учиш више часова у току једног дана то је онда МЕТОДА ВРЕМЕНСКИ
КОНЦЕНТРИСАНОГ УЧЕЊА. Ова метода је повољна када треба да се удубиш у градиво са
циљем да га схватиш.За такво учење потребно је да дуже времена континуирано учиш без пауза јер
ћеш једино тако одржати потребну концентрацију и пажњу. Такође ова метода се примењује када је
потребно да брзо савладаш неко градиво, за краћи рок. Због тога ученик улаже већи напор и његова
напрегнутост је већа, што може утицати на успех у учењу.
Умор при учењу већи је код концентрисаног него код распоређеног учења.

ДРУГО ПИТАЊЕ ЈЕ:
ДА ЛИ ЈЕ БОЉЕ УЧИТИ ГРАДИВО У ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕО ПО ДЕО
ИЛИ КОМБИНОВАТИ ТА ДВА НАЧИНА?
МЕТОДА ЦЕЛИНЕ значи да учиш читаво градиво одједном ( целу лекцију). Овим начином
учења треба да учиш песме ( ако нису сувише дугачке), приче и градиво које је смисаоно повезано.
Учећи овом методом ћеш лакше запамтити и боље разумети такво градиво јер ћеш боље схватити
смисао ако учиш у целини него део по део. Правилно схваћен смисао омогућује да запамтиш велики
део појединости. Такође, градиво које није превише дугачко боље је учити овом методом. Овакво
учење се препоручује старијим ученицима јер је млађој деци теже да схвате целину уколико је градиво
велико.
МЕТОДА УЧЕЊА ДЕО ПО ДЕО састоји се из следећих етапа:
Прегледај цео текст који треба да учиш да би уочио питања која се у њему обрађују. У свесци
забележи поднаслове, погледај слике, цртеже, графиконе, табеле, прочитај само закључке и оно што је
истакнуто масним словима. Не треба одмах да читаш цео текст.
Покушај да поднаслове прочиташ као питање.
Текст (градиво) подели на делове, на пример према поднасловима. Читај први део текста са
намером да га научиш.Подвуци непознате речи и потражи њихово тумачење.
Затвори књигу и покушај у себи да поновиш градиво (преслишаш се). Одговори на питања која
се односе на овај део текста. Уколико не успеш да поновиш поново прочитај градиво с намером да га
научиш а затим се преслишај.Када си савладао први део градива покушај писмено (1-2 реченице) да
искажеш о чему се ради у том делу градива. Затим постави питања која би ти поставио наставник. На
исти начин учи остале делове текста.
Када си све делове добро научио, погледај тезе, склони их, затвори књигу и наглас препричај
градиво у целини. Ако не можеш послужи се тезама да се подсетиш на оно што ниси добро разумео.
Ова метода је добра када учиш градиво које је дугачко или сувише тешко.Тада ћеш поделити
градиво на делове па учити део по део. Метода учења део по део брже доводи до успеха и веома је
погодна ако си несигуран у себе и имаш недостатак самопоуздања. Пази! Веома је битно на какве ћеш
делове поделити градиво! Сваки део треба да чини смисаону целину.Можеш и сам да направиш делове
независно од тога како је то урађено у књизи.
КОМБИНОВАНА МЕТОДА састоји се из следећих етапа:
Пажљиво прочитај текст у целини. Анализирај цртеже, графиконе,табеле. Подвуци непознате
речи и потражи њихово значење. Подели текст на делове, на пример по поднасловима.
Прочитај први део текста с намером да га научиш. Подвуци оно што је битно. Понови научено
(преслишај се). Када си научио овај део, напиши кратке тезе. Затим пређи на други део и обради га на
исти начин. Када обрадиш други део повежи га са првим – понови их заједно. Тако ради док не
научиш све делове.
Погледај своје тезе ( за сваки део) и покушај да још једном поновиш градиво у целини. Постави
себи питања која би ти поставо наставник и која те посебно интересују.
Када је градиво дугачко и тешко, а треба да разумеш његов смисао добро је да учиш овом
методом. Прво прочитај цело градиво да разумеш смисао. Тек када си разумео смисао подели градиво
на делове, учи део по део и сваки пут понављај све делове док не научиш читаво градиво.

Не заборави!
Ми научимо
10 % од онога што читамо
20 % од онога што слушамо
30% од онога што видимо
50% од онога што видимо и чујемо
70 % од онога што изговоримо
90% од онога што изговоримо и учинимо

Шта је то
активно учење?

Код активног учења ученик непрекидно
размишља о номе што чита и труди се да запамти
што више. Зато је активно учење успешно учење.

Активно учење се састоји из пет фаза:
1. Преглед градива које ћеш учити
2. Постави питања на основу прегледа текста
3. Читај градиво
4. Преслишај се – понови градиво
5. Поново прегледај – утврди градиво

Активан став у учењу је када
записујеш, правиш белешке на часу,
постављаш питања, покушаваш да
урадиш сам, подвлачиш, питаш
наставника, црташ, учиш и из
уџбеника и остале литературе,
размишљаш о ономе што учиш,
правиш скраћенице, препричаваш...
Супротан став сктивном учењу
је када си само ''физички'' присутан
на часу, када ти мисли лутају, пажња
ти скаче са предмета на предмет и на
крају часа не знаш о чему је
наставник говорио. Или, када у
самосталном учењу код куће читаш
градиво тако да се и не сећаш шта си
прочитао.
Да ли мислиш да ће научити да
игра фудбал неко кога то не
интересује,ко пасивно посматра туђу
игру не размишљајући о правилима
и не покушавајући сам да игра?

1. ПРЕГЛЕД ГРАДИВА КОЈЕ ЋЕШ УЧИТИ
Пре него што почнеш да читаш корисно је да прегледаш уџбеник из кога ћеш учити.
То можемо упоредити са прегледом мапе када полазиш на пут. Пре свега прегледаћеш
садржај уџбеника који ће ти показати које теме ће се обрађивати. Затим треба да прочиташ
увод или предговор где ћеш открити која је намена књиге. Затим ћеш књигу прелистати:
наслове, поднаслове, закључке на крају поглавља, шеме, графиконе, фотографије, речи
написане масним словима, поделе у тексту. Када је текст једоличан теже је извршити преглед
градива. Тада је добро прочитати брзо цео текст без задржавања на детаљима.
2. ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА
Ово је најактивији део твог учења: ти тада имаш циљ пред собом и тражиш одговор,
желиш да сазнаш одређене ствари. Боље се памти одговор на питање које си сам себи
поставио него оно што се само чита и памти.(О чему се говори у овој лекцији? Шта је овде
најважније?) Питања можеш увек постављати: и пре прегледа градива и после прегледа
градива и пре читања и после читања градива.Књига је твој саговорник коме постављаш
питања и од кога очекујеш одговор.Понекад аутор поставља питања (обично на крају
лекције) и тада је добро да покушаш да одговориш на та питања.Али, и поред тога потребно
је да поставиш своја питања. Важно је да питања пишеш (увек учи са папиром и више
оловака у боји!) ма колико ти то времена одузело.Постављање питања отклања умор и досаду
док учиш а трагањем за одговорима учиш тачно неко име, годину или неки појам!
3. ЧИТАЊЕ ГРАДИВА
Читање је трећа фаза активног учења (не прва!). Да би научио оно што читаш важно је
да правиш разлику између битног и небитног, важног и неважног. Када читаш с намером да
нешто научиш потребна је твоја максимална пажња и будност. Увек седи на тврдој столици ,
имај припремљену оловку, свеску као и остали потребан прибор за учење. Одреди којом
бојом ћеш подвачити важне а којом мање важне делове градива (нпр. црвено – битно, зелено
– мање битно). Градиво не треба да читаш пасивно као што се читају романи и остала
забавна литература: без размишљања и удубљивања, опуштено, мисли ти лутају, памћење је

ненамерно. У активном читању мораш стално имати будну пажњу, настојати да запамтиш и
разумеш оно што читаш, да одговориш на претходно постављена питања.
Приликом читања посебну пажњу треба обратити на:
- Речи написане писаним словима (курзивом) – провери да ли разумеш значење тих
речи и појмова, и по потреби погледај у речник или енциклопедију.
- Реченице написане писаним словима (курзивом) – то су често важне дефиниције и
правила. Прочитај више пута и понови неколико пута.
- Табеле, графиконе, илустрације – не прескачи ништа при читању, задржи се дуже на
графикону или илустрацији – увек се исплати!
- Пасус- то је најмањи део на који је подељено градиво. Поребно је да откријеш основну
идеју пасуса и да је изразиш својим речима што једноставније.
- Значајне детаље – постоје значајни детаљи без којих је основна мисао непотпуна,
понекад су то примери а понекад чињенице које објашњавају основну идеју.
4. ПРЕСЛИШАВАЊЕ
Највише греше ученици који само читају док уче. Они тешко памте а брзо заборављају.
То је пасивно учење.Често код ученика постоји отпор према преслишавању јер сматрају да је
то механичко учење, учење напамет, ''бубање''. То није тачно.
Преслишавање је покушај да се сетиш онога што си учио. Што је више времена
посветиш преслишавању резултати ће бити бољи. Преслишавање је и услов дужег памћења
градива. Тек песлишавањем можеш бити сигуран да ли си градиво научио или не. Пасивно
читање заварава те да знаш градиво а у ствари га само препознајеш. Тек када почнеш да
одговараш за оцену увидиш да не знаш.
Док се преслишаваш чиниш огроман напор и зато ученици често избегавају
преслишавање. Најбоље је преслишавати се својим речима, осим када учимо песмице,
формуле, имена, године, разне податке итд.
Учење је најуспешније када изводиш оно што треба да научиш.Учење је најуспешније
када си активан, када објашњаваш, и тумачиш.
Преслишавање може бити:
- Преслишавање својим речима – када завршиш читање одређене целине треба да се
преслишаш са разумевањем и схватањем градива својим речима.
- Тачно преслишавање – обавезно је када се учи напамет: песме, дефиниције, формуле...
- Гласно активно преслишавање – посебно је добро за ученике који су физички активни,
који ће се шетњом по соби или у природи преслишавати. Може се повремено
погледати у белешке па наставити преслишавање.
- Преслишавање у себи – је преслишавање у ''мислима'' или шапутањем градива. Овако
се можеш преслишавати целокупно градиво или посебно тешке делове градива.
- Писмено преслишавање – је када пишеш ''из главе'' резиме или извод после читања
градива.
Пази да са преслишавањем не започнеш сувише рано, јер је то онда само нагађање!
Почни онда када закључиш да си нешто научио и да имаш шта да се преслишаваш.
5. ПОНОВО ПОГЛЕДАЈ – УТВРДИ ГРАДИВО
Када си завршио преслишавање потребно је да поново прегледаш градиво – наслове,
поднаслове,тежа места. Утврди још једном да ли градиво разумеш, схваташ, да ли умеш да га
испричаш својим речима. Утврђивање градива не треба да радиш пред само одговарање јер
тада журиш и напет си, него неколико дана пред одговарање!

Како се користи
уџбеник? Како се
користе табеле,
графикони,
речници, атласи,
енциклопедије...

Да би могао успешно да
користиш свој уџбеник потребно
је да умеш да нађеш одређене
наслове и поднаслове, да
пронађеш одговарајућу страницу,
да знаш да употребљаваш
садржај књиге, да умеш да читаш
карте, табеле, дијаграме и друге
прилоге који се налазе у књигама.

Многи ученици воле да уче из своје свеске, односно из бележака које су
писали на часу. То није погрешно али је често недовољно и површно учење. Док
наставник објашњава већи део времена слушаш а записујеш само најважније. Да
би се потпуно упознао са лекцијом потребно је да користиш свој уџбеник а као
помоћ белешке са часа.
Са уџбеником за предмет и осталим књигама потребно је да се упознаш,
најбоље на почетку школске године. Прегледај и прелистај своје књиге, погледај
атласе, читанке, збирке, речнике... размисли да ли знаш да користиш приручнике
за одређени предмет. Покушај да сазнаш колико има поглавља у уџбенику, ко га
је написао, шта представљају поједини цртежи, где у књизи можеш наћи
тумачење за непознате изразе?
Да ли ти се дешава да помислиш :''Пола стране је табела или цртеж – немам
шта да учим''.Многи ученици прескачу графиконе и шеме сматрајући их
неважним или чак да губе време. То је погрешно јер аутор се служи њима када
жели да илуструје или да допуни објашњење неких важних чињеница.
Графикони, шеме и табеле се тумаче и проучавају, они се не читају као обичан
текст. Време које будеш посветио овом тумачењу вишеструко ће ти се исплатити,
јер се тако брзо може много сазнати о нечему о чему би се иначе опширно
писало.Неопходно је да научиш значење симбола и формула.
Када се сусрећеш са новим појмовима, страним терминима,треба да
користиш речнике, енциклопедије, приручнике и друго. Тако ћеш боље разумети
градиво.Најбоље учиш када сам тражиш одговор на неко питање, тражиш неко
значење и сакупљаш чињенице о некој појави. Неке од потребних информација
ћеш можда наћи у кућној библиотеци али готово сигурно у школској.
Библиотека у твојој школи такође треба да буде твоје место за учење. Важно
је да се упознаш са начином рада библиотеке и садржајем онога што можеш
пронаћи у библиотеци. Распитај се које речнике, енциклопедије, разне збирке,
можеш користити.

Нико не може знати све.
Знање је када знаш где можеш пронаћи оно
што не знаш.

Како се уче
разни предмети?

У школи учиш различите предмете. Неке од њих учиш
лакше а друге теже од осталих. То зависи од твојих
интересовања, талената, предзнања, наставника који ти
предмет предаје...
Методе учења о којима смо раније говорили могу се
применити у учењу сваког предмета. Ипак, потребно је да
знаш на шта треба да обратиш пажњу у учењу различитих
предмета.

Да би успешно учио ИСТОРИЈУ и ГЕОГРАФИЈУ потребно је
да познајеш значење речи и појмова који се користе у градиву. Мораш
знати да тумачиш географске и историјске карте, слике и други
материјал. Мораш бити способан да уочиш шта је главна а шта споредна
мисао у градиву.
Географску карту знаш да користиш ако: знаш стране света,
географску ширину и дужину, екватор, хемисфере...Важно је да познајеш
како се обележавају градови, реке, рудници и како географски услови
утичу на људе...
Када учиш историју треба да уочиш шта је узрок а шта последица
неког догађаја, да поредиш прошлост и садашњост, да схватиш значај
неких чињеница. Због великог броја података који се налазе у градиву из
историје потребно је да га учиш методом активног учења о чему смо већ
говорили.

БИОЛОГИЈА,ХЕМИЈА, ТЕХНИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ, ФИЗИКА уче се полако и
пажљиво. Овде није могуће применити брзо
читање и летимичан преглед градива. Градиво
треба да читаш пажљиво и пазећи на законе и
принципе које си већ научио.У учењу ових
предмета веома је важно да ти белешке буду
добре и тачне.
Потребно је да пратиш упутство јер
само ћеш тако моћи да изведеш оглед. Треба
да уочиш шта је проблем и да покушаш да га
решиш. Док читаш градиво треба да га
анализираш и уочиш важне појединости –
термине,
дефиниције,
формуле,
слике,
дијаграме, табеле...

Када учиш МАТЕМАТИКУ важно је да
обратиш пажњу на математички речник и појмове.
Текст у математици разликује се од других текстова,
много је прецизнији и краћи, зато је потребно да
научиш како се он чита. Математички текст се чита
спорије јер је у питању велики број информација и зато
треба бити врло опрезан и пажљив како не би превидео
кључну реч. При том пази на употребу појединих речи
(на пример, ако, постоји, тачно,изузев итд.) које могу
имати другачије значење него у матерњем језику.
Математику не можеш успешно учити ако имаш
пропусте јер је оно што је претходно научено услов за
даљи рад.
Увек провери свој одговор (решење задатка)!

Учење СТРАНОГ ЈЕЗИКА је дуготрајно и сложено. За учење страног језика важна је упорност
за разумевање, читање, говор и писање. Овде је потребно применити методу преучавања тј. упорног
понављања и увежбавања. Битно је да добро рукујеш речником, и да брзо нађеш одговарајуће значење.
За изговор се примењује техника успореног читања наглас. При читању се значење нових речи може
проналазити из контекста.

Док учим
мислим на
нешто друго.
Шта да радим?

УЧЕЊЕ ЈЕ
НАЈУСПЕШНИЈЕ
КАДА ЈЕ ЗАБАВНО!!!!

Да би успешно учио потребно је да усмериш своју пажњу на оно што учиш. То ћеш
постићи тако што ћеш знати шта је твој циљ. Циљ у учењу је веома важан. Он нам помаже
да остваримо оно што желимо.
Да би нешто научио мораш бити спреман на напор и труд. Без журбе и одлучно треба да
приступиш учењу. Не треба да слушаш друге о томе колико је тешко оно што треба да
научиш. Није свима тешко исто градиво.
У почетку свима учење тешко иде јер је почетна лењост нормална. Заустави у старту
почетну лењост, покажи намеру да запамтиш. Појачај своју вољу (намеру да научиш) и
напор. Сети се шта очекујеш да постигнеш учењем.
Концентрација за учење је интерес. Нађи свој разлог зашто је учење одређеног градива
интересантно. Када спојиш заинтересованост, труд и време успех неће изостати! Понови
себи неколико пута следеће: Верујум да могу да будем добар ученик! Учим лако и
темељно! Градиво ме занима и интересује!

И наравно:
ПЛАНИРАЈ УЧЕЊЕ И ПРИДРЖАВАЈ СЕ ПЛАНА!
УЧИ УВЕК НА МЕСТУ КОЈЕ СИ ОДРЕДИО ЗА УЧЕЊЕ И ПОБРИНИ СЕ ДА БУДЕ ДОБРО
ОСВЕТЉЕНО! ОТКЛОНИ СВЕ ШТО ТЕ ОМЕТА: ТЕЛЕФОН, ТВ...
УЧЕЊЕ ПОЧНИ СА ЛАКОЋОМ!
УЧЕЊЕ ПОЧНИ ОДМАХ НЕ ЧЕКАЈУЋИ! ПОЧЕТАК УЧЕЊА ЗАХТЕВА САВЛАЂИВАЊЕ ЛЕЊОСТИ.
ТО ЈЕ КАО ПОЛЕТАЊЕ АВИОНА. КАД УЗЛЕЋЕ СА ПИСТЕ УПАЛЕ СЕ СВИ МОТОРИ, А КАД
ДОСТИГНЕ ЖЕЉЕНУ ВИСИНУ ЛЕТИ СА СМАЊЕНОМ СНАГОМ.
ПОВРЕМЕНО ПРАВИ КРАТКЕ ПРЕКИДЕ У УЧЕЊУ 5 ДО 10 МИНУТА!
ПАЗИ КАКО СЕДИШ ПРИ УЧЕЊУ – АКО СЕДИШ ОПУШТЕНО ТО ПОВЕЋАВА САЊИВОСТ И
ПОТРЕБУ ДА СЕ МАШТА. МАШТАЊЕ КРАДЕ ТВОЈЕ ВРЕМЕ!
КОРИСТИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ВРЕМЕ ЗА УЧЕЊЕ ТЕШКОГ ГРАДИВА! КАДА СИ УМОРАН ИЛИ
ГЛАДАН КОНЦЕНТРАЦИЈА ЈЕ ЛОША.
НЕ БУДИ ЗАБРИНУТ ЈЕР ЗАБРИНУТОСТ ОМЕТА КОНЦЕНТРАЦИЈУ! ОПУСТИ СЕ.
КОРИСТИ ТЕХНИКЕ АКТИВНОГ УЧЕЊА: УЧИ ЗА СТОЛОМ, ЗАПОЧНИ СА ПИОТАЊИМА О
ГРАДИВУ, ИЗВУЦИ НАСЛОВЕ ПОГЛАВЉА, ПОДВУЦИ КЉУЧНЕ РЕЧИ, ЗАПИСУЈ БЕЧЛЕШКЕ,
ПРЕШЛИШАЈ СЕ...
ПОДЕЛИ ГРАДИВО НА МАЊЕ ДЕЛОВЕ КОЈЕ ЋЕШ НАУЧИТИ ЗА КРАЋЕ ВРЕМЕ. ТЕК КАДА
ЗАВРШИШ СА ЈЕДНИМ ЗАДАТКОМ
НАСТАВИ СА СЛЕДЕЋИМ. НЕ ПОСТАВЉАЈ СЕБИ
НЕДОСТИЖНЕ
ЦИЉЕВЕ: НЕ МОЖЕШ НАУЧИТИ ДЕСЕТ ЛЕКЦИЈА ЗА ЈЕДНО ПОПОДНЕ!
СМИСЛИ ЈЕДНУ РЕЧ КОЈУ ЋЕШ РЕЋИ САМ СЕБИ КАДА ПРИМЕТИШ ДА СУ ТИ МИСЛИ
ОДЛУТАЛЕ! НА ПРИМЕР: ''КОНЦЕНТРИШИ СЕ!'' ,'' ВРАТИ СЕ НА ЗАДАТАК'' И СЛ.
АКО ИМАШ ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ТИ СЕ МОТАЈУ ПО ГЛАВИ ЗАПИШИ ИХ НА ПАПИР И
ОДРЕДИ КАДА ЋЕШ ИХ ОБАВИТИ. ОНДА ОДЛОЖИ ПАПИР И ВРАТИ СЕ УЧЕЊУ.

ЦИЉ УЧЕЊА

+ УЛОЖЕНИ НАПОР ДА СЕ НАУЧИ

= ДОБРА

КОНЦЕНТРАЦИЈА И ПАЖЊА

Како да
направим добре
белешке?

Ако успешно запишеш оно што наставник говори то
много олакшава твоје касније учење.Најважније је да уочиш шта
је важно од онога што слушаш и да то бележиш. Јер није све
што наставник говори подједнако важно.Често, наставник ти
помаже тако што најважније ствари пише на табли и зато је
добро да то запишеш у свеску да ти буде основ за касније
учење.
Такође, и када самостално учиш из уџбеника
записиваћеш најважније у виду белешки, резимеа или извода.
Тада можеш да користиш мале и велике наслове, набрајање,
шеме, кључне речи, сликовито приказивање...
СА ДОБРИМ БЕЛЕШКАМА УЧЕЊЕ ЈЕ БРЖЕ, ЛАКШЕ,
А ПАМЋЕЊЕ НАУЧЕНОГ БОЉЕ.

Како да напишеш добре белешке?
- Погрешно је да мислиш да је писање белешки
губитак времена, да је досадно и тешко. Циљ
белешки је да олакшају твоје учење јер њима
организујеш градиво.
- Док читаш градиво, или слушаш наставника пиши
белешке тако што ћеш : обележавати важне појмове одређеном бојом
(на пример црвеном),уоквирити их, подвлачити. Са стране текста означи
важне ствари знаком ! а питања знаком ?.
- Вежбај себе да уочиш кључне речи у тексту и означи их црвеном бојом.
Ово је најбитније у писању бележака. Користи се питањима на крају
лекције да утврдиш да ли си пронашао праве кључне речи.
- Покушај да направиш шему наученог градива.Ово је занимљив и добар
начин да поновиш градиво. Групиши појмове, дај им наслов.
( пример: у учењу историје одреди наслове: 1. време и простор догађаја
2. узрок/шта је претходило догађају
3. повод и ток догађаја
4. последице догађаја).
- Групиши чињенице. Означи подврсте. Нешто је део нечега. На пример :
КЊИЖЕВНОСТ

1.)
УСМЕНА
КЊИЖЕВНОСТ

2.)
ЛИРИКА

3.)
ЕПИКА

4.а)
Комедија

4.)
ДРАМА

4.б)
Трагедија

5.)
НОВЕЛА

4.ц)
Драма у ужем
смислу

6.)
РОМАН

- Прикажи цртежом (умна мапа), преради градиво тако што ћеш га
приказати симболима, цртежима, гранама, бојом, скраћеницама. У средишту
се налази главни појам а онда се разрађује сликовито.
- Скрати градиво али пази да сачуваш смисао : ко, шта, где, када,како,
зашто, колико...
- Направи дијаграм : напиши кључне речи а онда их повежи. Пази како
ћеш искористити простор на папиру, када ћеш писати малим или великим
словима, како повезујеш идеје које садржи градиво. Тешко разумљиво
градиво овако прикажи јер ћеш цртајући разумети градиво.
- Користи скраћенице. Неке сигурно већ користиш: дом. за домаћи задатак,
мат. за математику, зад. за задатак. Тако штедиш време и простор док пишеш
белешке.
- Употребљавај МНЕМОТЕХНИКЕ (то су поступци који олакшавају
памћење). Ево неколико примера:
- памћење година у реченицама : Косовска битка 1389. године – Једва
Турци освојише државу (почетна слова су почетна слова бројева који
означавају годину.
- да би запамтили који месеци имају по 30 дана памтимо кованицу :
ап-јун-се-но – април, јун, септембар, новембар
- Пример како памтимо праскаве (експлозивне) сугласнике б,п,г, д, т :
Кад дође тата, галама брзо престаје.
(почетна слова сваке речи су одговор)
- Пример како памтимо струјне (фрикативне) сугласнике ж,ш,з,с, ф,х :
Свака жена зна сашити фину хаљину.
(почетна слова сваке речи су одговор)
- Број ''пи'' са пет децимала 3, 14159 памтићемо ако научимо реченицу:
Још и круг у школи упознајеш.
(Број слова у свакој речи показује одговор)
- Могу помоћи и стихови :
''Ако је испред заграде више,
заграда се брише.
Ако је испред заграде мање,
у загради се мења стање.''
- Или :
''Сећам се к'о јуче, рек'о си ми ти,
површина круга је ер на квадрат пи (r2П).''

Подсетник за
учење – израда
заједничке мапе

КАКО ТРЕБА УЧИТИ (ПОДСЕТНИК ЗА УЧЕНИКЕ)
Да би уз што мање напора и времена научио што више и да то стечено знање траје што дуже,
придржавај се следећих савета у току учења:
1.Проветрити просторију у којој
учиш, јер дим, испарења и недостатак
кисеоника утичу да се брзо умориш.
2. При одговарајућој светлости учење
је ефикасније,брже се и боље
памти.Најбоља је дневна
светлост.Добра је и светлост стоне
лампе или растресито светло (јача
сијалица на таваници, а одозго
заклон).
3.Температура у просторији треба да
буде од 18 до 20 C.

8. Припреми на столу сав материјал за учење (белешке,
уџбенике и остало).
11. Најбоље је активно учење – читање које се састоји у
следећем: у току читања тражи оно што је најважније:
прави забелешке,подцртавај (најважније црвеном
бојом),постављај питања за размишљање, размишљај о
значају написаног, проучи графиконе,цртеже,слике,
служи се речником и допунском литературом.
10. Заинтересуј се за циљ који треба да постигнеш и за
смисао који има учење одређене грађе.

4. Учи увек за истим столом, у истој
просторији и у исто време.

9. За време учења усмери мисли само на оно што учиш.

5. Немој да учиш одмах после јела, ни
пола сата пре спавања.

12. Приликом учења из књиге читај само у себи. Гласно
читање је лоша навика,спорије учиш, а брже се
замараш.

6. Учи одређено градиво истог дана,
или одмах други дан после наставе.

7. Сачини план учења за сваки дан.

13. Најбоље је учење овим редом:
-пажљиво прочитај наслов и поднаслов
текста и претвори их у питања;
-поновним читањем тражи одговоре на
тако постављена питања;
-преслишавањем утврди шта си постигао
и у складу с тим настави рад;
-теже делове текста читај више пута;
14. Настој да радиш и оно што ти се учини тешко јер
онај ко не покуша неће никад ни сазнати колико може!

НИШТА НИЈЕ ТОЛИКО ЈЕДНОСТАВНО КОЛИКО БИСМО
ЖЕЛЕЛИ,НИТИ ЈЕ ТОЛИКО ТЕШКО – КОМПЛИКОВАНО
КОЛИКО НАМ СЕ У ПРВОМ МОМЕНТУ ЧИНИ.

Ух!
Домаћи задатак!

Нећу стићи да завршим
домаћи из математике!
А тек ме чека да
напишем састав,
нацртам нешто из
биологије, препишем
најважније из историје...

Чему уопште служе домаћи задаци?
Домаћи задаци су важан део учења. Они су начин да наставник провери колико си разумео
оно о чему се учило на часу, и служе наставнику да укаже на најважније чињенице које треба
да провежбаш и утврдиш.
Домаћи задатак је често разлог сукоба између тебе и твојих родитеља, који желе да своје
обавезе завршаваш на време.

Како да олакшаш себи израду домаћих задатака
- Увек буди сигуран да треба да урадиш. Боље да питаш наставника још једном шта треба да
урадиш, него да касније губиш време приликом израде задатка!
- Увек искористи сваки тренутак слободног времена у школи да урадиш домаћи, било у
школској библиотеци или неком другом простору. Боље је да са својим друговима заједно
корисно проведеш време радећи домаћи задатак и да имаш више слободног времена касније.
- Планирај време за домаћи задатак.То је посебно важно ако се бавиш спортом, имаш
тренинге или неке друге ваншколске обавезе.
- Ради домаћи на месту где те укућани или бука ТВ-а неће ометати. Што си старији то ти је
мање потребно присуство и помоћ одраслих а више мирнија атмосфера за рад.
- Када почнеш да радиш домаћи, ради прво најтеже ствари. На почетку имаш највише снаге
и одморан си, а касније, када се замориш, пређи на једноставније задатке.
- Ако нешто не умеш да урадиш, покушај најбоље што можеш, али не губи време превише
јер нећеш стићи да урадиш остале задатке. Можеш да питаш неког одраслог за помоћ или
назовеш друга из одељења, али пази да не захтеваш превише од онога ко ти помаже! Дужа
објашњења остави ипак за твог наставника!
- Прави паузе док радиш домаћи. Твоја пажња опада док врло дуго седиш тако да је потребно
да правиш паузе.
- Када завршиш домаћи провери још једном шта си урадио и спакуј га у торбу за школу!
Понекад чак иако пазиш на часу, учиш код куће, и радиш твој домаћи, одређене
лекције су ти претешке. Ти се надаш да ће ти временом све постати јасније али то се
на дешава. Тако ти градиво постаје све теже и теже и све више и више заостајеш.
Почињеш да мрзиш предмет или наставника који га предаје.
Није ништа страшно ако ти је потребна додатна помоћ и због тога не треба да
ти буде непријатно! Ни од кога се не очекује да све разуме а свака особа има свој
начин учења.
Прво ћеш тражити помоћ од свог наставника који може на часовима допунске
наставе да ти додатно објасни градиво. Обрати се за помоћ психологу или педагогу
школе да те упуте на другог наставника који предаје исти предмет. Понекад помаже
да ти неко други објасни исто градиво на другачији начин.
Градиво ти може објаснити и неко од твојих другова са којим се можеш
договорити да учите заједно. То може бити добро јер чујеш градиво од некога ко је
најсличнији теби. Пази, можда на овај начин нећеш потпуно решити проблем!
Посебан облик помоћи је индивидуални рад са наставником ван школе. За ову
помоћ мораш се договорити са родитељима. Добра страна оваквог рада је да
можеш да питаш све што ти није јасно и да учиш својим темпом.

Памћење и
заборављање

Не треба да у свој мозак
убацујем чињенице као
у празну корпу!
Замислићу фиоке у
свом мозгу у које ћу по
припадности слагати
оно што памтим!

Успeх у учењу није само у томе да ученик брзо запамти неко градиво и да добије
добру оцену , већ је и у томе да успе да задржи оно што је научио. Различито градиво се
различито памти. Памћење градива пре свега зависи од тога да ли градиво има смисла. Затим
брзо се заборављају детаљи а дуже се памте правила. Боље памтиш оно што се налази на
почетку и крају него оно што се налази у средини лекције.Моторне навике се дуже памте:
онај ко научи да плива, да вози бицикл или ауто неће то никада заборавити. Такође, оно
градиво које нам је пријатно (или ако волимо наставника који га предаје) спорије ћемо
заборављати.
КАКО ТРЕБА ДА УЧИШ ДА МАЊЕ ЗАБОРАВЉАШ И БОЉЕ ЗАПАМТИШ ГРАДИВО?
 Оно што желиш да запамтиш учини уочљивим – користи боје када подвлачиш!
 Уложи напор и труд у учење онога што желиш запамтити.
 Учи са смислом. Најбоље се памти градиво које има смисла. Повежи чињенице, нађи
знаке помоћу којих ћеш се сетити онога што треба да научиш.
 Направи своје скраћенице!
 Направи добре белешке , да се при погледу на њих сетиш онога што треба да одговараш!
 Метода места подразумева да запамтиш неко градиво зависно од места на ком се налази
у свесци, књизи (метода просторног уређења странице) или онако како је изгледало на
табли. (Зато се када одговараш сећаш изгледа странице своје свеске или књиге).
 Редослед тема подразумева да на основу смисла градива направиш свој редослед којим
ћеш излагати градиво. Тако ће те редослед тема ''водити'' у одговарању и ти ћеш знати
којим путем да ''идеш'' док говориш.
 Метода кључних речи често се користи у учењу страних језика. За неку реч коју желиш
да научиш, смислиш сличну реч коју можеш везати присећањем за ону коју треба да
научиш, и тако је памтиш.
 Важно је да након сваког учења више пута гласно поновиш градиво. За то можеш
искористити пут од куће до школе, вожњу аутобусом, шетњу, тренутке слободног
времена.
 На мале комаде папира запиши питање из градива које мораш научити. На полеђини
папира запиши одговор на то питање. У сваком тренутку слободног времена извуци
папириће и ( без гледања на полеђину ) покушај да одговориш на то питање. Можеш
замолити друга да ти прочита питање, а ти одговори. Ало си заборавио питање погледај
одговор и покушај да поновиш.
 На малим папирима можеш ставити једноставне сличице. Самим погледом на сличице
сетићеш се и написаног текста (дефиниције, поделе, формула…)
 У понављању градива може ти помоћи рима ( као кад памтиш стихове омиљене песме)
или замишљена слика коју ћеш везати за текст градива.
 Оно што желиш баш добро да научиш мораш пренаучити, више пута поновити,
преписати, снимити , направити графички приказ.

НАЈТЕЖЕ ЈЕ УЧИТИ НАПАМЕТ, БЕЗ РАЗУМЕВАЊА!

Како да се
ослободим
треме ?

Данас треба да одговараш у школи а ти се осећаш грозно.
Стомак те боли и имаш главобољу. Осећаш напетост у
мишићима и знојиш се. Размишљаш о томе да ли ћеш
знати одговор на питање, да ли ћеш погрешити, да ли
ће ти се другови смејати. Страхујеш да ћеш се
зацрвенети,замуцати, збунити се. Професор ће
помислити да не знаш, а родитељи ће те
грдити када чују коју си оцену добио.
Већ знаш да оцена неће бити у складу са оним
колико си учио.

Да ли ти све ово звучи познато? Ниси сам.
Питај друге и уочићеш да и деца и одрасли осећају неку врсту
треме у појединим ситуацијама.
 Можда си од оних који имају трему јер су свесни да нису
научили лекцију.


Можда желиш да будеш увек најбољи па је то узрок твоје
треме.
 Moжда твоји родитељи очекују од тебе више него што можеш
постићи па почињеш да мрзиш школу, осећаш се напето, стално
размишљаш о родитељским претњама и о последицама ако не
задовољиш захтеве родитеља и наставника.

Можда осећаш трему само онда када нешто треба да покажеш
пред другима нпр. да играш кошарку у школском тиму или да
одсвираш нешто пред друговима.
Свако може имати трему и бити забринут али је вероватније да ће се тако осећати
ученици који тешко прихватају могућност да погреше, који желе да је сваки њихов одговор
прави. То чини да осећају велики притисак.
Постоји неколико ствари које можеш учинити и смањити трему и забринутост:
☺
ПОТРАЖИ ПОМОЋ : Обрати се родитељима, разредном старешини, школском
педагогу или психологу. Већ сам разговор са неким помаже да се напетост смањи. Опиши
како се осећаш и сигурно ћеш добити нека решења. На пример, подучавање вештинама
учења може ојачати твоје самопоуздање.
☺
БУДИ СПРЕМАН : Буди пажљив на часу. Ради уредно домаће задатке. Спреми се за
испитивање. На дан одговарања осећаћеш се сигурније због познавања градива.
☺
ОЧЕКУЈ НАЈБОЉЕ : Када си научио градиво, мисли позитивно. Реци себи :''Ја сам
учио и спреман сам да покажем најбоље што знам''.
☺
НЕКА ТЕ НЕКО ПРЕСЛИША: Преслишавањем ћеш стећи сигурност у своје знање.
☺
ЗАМИСЛИ ШТО ВЕРНИЈЕ СИТУАЦИЈУ КАО НА ЧАСУ ДОК ОДГОВАРАШ : Када
на часу осетиш трему помислићеш да си код куће то већ преживео па се сада можеш
концентрисати на градиво а не на ометајуће мисли.
☺
ОДСТРАНИ ЛОШЕ ПОМИСЛИ : Уклони све негативне помисли које те могу
обузимати око одговора. Ове мисли те чине напетим и онемогућују да покажеш све што
знаш.
☺
ПРИХВАТИ ГРЕШКЕ: Сви праве грешке. Заборави грешке које си чинио раније.
☺
ВОДИ РАЧУНА О СЕБИ: Осећаћеш се добро ако се довољно играш, довљно спаваш и
квалитетно храниш. Ово је увек важно, али посебно пар дана пред испитивање.
ДИШИ ДУБОКО : Наравно, сви знају како да дишу. Али да ли си знао да дисање може
☺
да помогне да се смириш? Удахни полако и дубоко кроз нос, а онда издахни полако кроз
уста. То понови пар пута.

Како да
ојачам своје
самопоуздање?

Не можеш га дотаћи, али га осећаш.
Не можеш га видети, али ту је сваки
пут када се погледаш у огледало. Не
можеш га чути али ту је сваки пут
када разговараш сам са собом.
Шта је то?
ТВОЈЕ САМОПОУЗДАЊЕ!
Самопоштовање показује колико
мислиш да си вредан и важан.
Такође показује како видиш себе и
како оцењујеш оно што постигнеш.
То не значи да мислиш да си
савршен – јер нико то није- већ
сазнање да си вредан да будеш
вољен и прихваћен.

Деци је самопоуздање и самопоштовање неопходно.
Оно служи да будеш поносан због тога што нешто умеш и можеш, да ти да
храбрости да покушаш нешто ново и да верујеш у себе.Да поштујеш себе чак и када
направиш грешку.
Када поштујеш себе одрасли и друга деца те такође поштују.
Ако мислиш да си вредан, цениш себе и верујеш у своје могућности, мање је
вероватно да ћеш се прикључити друговима ако раде нешто ружно или
опасно.Знаћеш да си довољно паметан да донесеш своје одлуке. Самопоуздање ти
помаже да знаш да је сваки део тебе (твоја сигурност, твоја осећања, твоје здравље)
вредан бриге и заштите.
Твоја сигурност и вера у себе првенствено зависе од тога како се према теби
односе твоји родитељи, наставници, тренери... Добро је ако те они подстичу да
видиш себе на позитиван начин, да будеш поносан на оно што си учинио и да
верујеш да можеш још више постићи.
Понекад је твоје самопоуздање ниско јер те родитељи не охрабрују довољно и
често те критикују или вређају код куће.Или ти можда неки наставник упућује речи
које те понижавају. Понеко се пресели у другу школу и то што одмах не стекне
другове у новој школи смањује његово самопоуздање. Неко чији родитељи су се
развели може осећати да није вољен, или је можда сувише дебео или мршав па то
утиче на лошу слику коју има о себи. Често промене које настају на твом телу због
пубертета утичу на смањење самопоуздања.
Понеки ученици сами себе непрекидно критикују – њихов унутрашњи глас
стално налази мане у свему што ураде.
Није добро да твоје самопоуздање и самопоштовање буде ниско!
Јака вера у себе и своје способности врло је важан део одрастања!

Важно је да ојачаш своје самопоуздање и
самопоштовање!
Ево неколико начина:
 НАПРАВИ СПИСАК СТВАРИ У КОЈИМА СИ ДОБАР!
То може бити било шта: цртање, певање, неки спорт или причање вицева. Ако не
можеш да се сетиш, замоли маму или тату да ти помогну. Затим додај на списак
ставри у којима би волео да будеш добар. Нека ти родитељи помогну да направиш
план како ћеш развити те вештине или таленте.
 ДАЈ СЕБИ ТРИ КОМПЛИМЕНТА СВАКИ ДАН!
Немој просто рећи: Ја сам сјајан!, већ буди одређенији: Био сам добар друг Марку
данас!,Урадио сам тест боље него што сам се надао! Свако вече пред спавање сети се
шта си вредно урадио за тај дан.
 ПРИХВАТИ СЕБЕ СА ОНИМ ШТО НЕ МОЖЕШ ПРОМЕНИТИ!
Млади често упадају у замку веровања да њихово самопоуздање зависи од тога
како изгледају. Прихвати себе и потруди се да нађеш предности у томе што изгледаш
баш тако! Постоје ствари које не можеш променити и треба тако да их прихватиш: као
на пример број ципела, боју коже или очију. Ако бринеш око своје тежине најбоље је
да се обратиш доктору који ће установити да ли треба нешто да промениш и како то
да учиниш.
 РЕЦИ СТОП СВИМ ЛОШИМ МИСЛИМА О САМОМ СЕБИ КОЈЕ ТИ СЕ
ЈАВЉАЈУ!
Када ухватиш себе да постајеш сувише критичан, почни да набрајаш позитивне
чињенице о самом себи.
 ПИШИ ДНЕВНИК!
Писање ти помаже да сабереш своје мисли, упознаш себе и своја осећања а тако
развијаш и писменост.
 ВЕЖБАЈ И БАВИ СЕ СПОРТОМ!
Тако се ослобађаш стреса постајеш здравији и срећнији.
 ЗАБАВЉАЈ СЕ!
Проведи време са људима које волиш и ради ствари у којима уживаш.
 НЕ ОЧЕКУЈ НЕМОГУЋЕ!
Добро је да имаш високе циљеве, али је важно и да будеш реалан да би твоји
успеси били извеснији.

Шта да радим
ако не волим
школу?

''Ја мрзим школу, и не враћам се више тамо!''
Да ли си се икада тако осећао?
Већина деце јесте. Обично ово осећање не траје дуго.
Али шта се дешава ако се често и дуго овако осећаш?
Школа је део одрастања и образовања и помаже
ти да изградиш своју будућност.
Да видимо шта можемо да учинимо ако не волиш школу.
Зашто нека деца не воле школу?

Ако не волиш школу први корак је да утврдиш зашто. Можда у школи
доживљаваш насилно понашање од стране твојих другова, или можда деца не желе да се
са тобом друже. Можда мислиш да те наставници не воле. Некада је проблем везан за
учење и твоје домаће задатке. Можда је за тебе градиво сувише лако па се досађујеш, а
можда је сувише тешко па се не осећаш паметно као друга деца. Можда имаш тешкоће у
читању , а од тебе се очекује да прочиташ толико тога. Можда много заостајеш у градиву
и чини ти се да никада нећеш стићи.
Када си открио који је твој разлог зашто не волиш школу онда можеш
преузети кораке да поправиш ствар:
☺ Добра идеја је да попричаш са неким о својим проблемима: мамом, татом, рођаком ,
разредним старешином, педагогом, психологом , они ти могу помоћи. Посебно је
важно да се обратиш неком одраслом ако је неко насилан према теби ли те
физички повређује.
☺ Следећа добра идеја је да напишеш све што те мучи у свој дневник или обичну
свеску. Тако ћеш ослободити емоције које се налазе у теби. Не мораш поделити оно
што си написао са другима.
☺ Ако се осећаш да имаш проблем са градивом и учењем твој наставник и школски
педагог и психолог су ту да ти помогну. Наставник жели и очекује да му се обратиш
за помоћ око градива. Ако имаш потешкоћа са свим предметима, педагог и
психолог могу ти помоћи да се организујеш. НЕ ДОЗВОЛИ ДА ПРОБЛЕМ ТРАЈЕ
ДУГО! Лакше је научити једну лекцију него целу књигу!

КАКО ДА СЕ ОСЕЋАШ БОЉЕ У ШКОЛИ
Када следећи пут осетиш да не волиш школу уради следеће:
 Прво, напиши све због чега не волиш школу.
 Затим направи списак свих добрих ствари које се дешавају у школи,
све у чему уживаш ( па макар то био, за почетак, велики одмор)
 Сада погледај шта можеш да промениш на списку онога што ти се не свиђа?
 Сећаш се да ако урадиш домаћи то помаже да се боље осећаш у разреду?
 Да ли си пронашао начин да покажеш своје хобије или таленте?
 Ако стекнеш једног новог пријатеља сигурно ћеш се осежћати мање усамљен!
 Које активности ти могу помоћи да упознаш нове пријатеље?
Наравно, неће бити лако променити баш све са списка ствари које ти се не допадају
у школи брзо и лако. Насиље неће лако нестати. Читање ти и даље може бити тешко. Али
окрени се стварима које можеш променити и сигурно ћеш се осећати боље!

Моје слободно
време,хоби, спорт,
остале активности
и учење...

Слободно време је време које ти преостаје када
урадиш све што је потребно за школу и обавиш
кућне обавезе. Погрешно је да слободно време
расипаш и губиш у досади и ленчарењу.
Слободно време служи да задовољиш своја
посебна интересовања.

И слободно време је потребно планирати.Оно треба да буде твој активан одмор од
претходних активности и време за потребе које не можеш задовољити у школи и у
породици, као што су : игра, бављење музиком, спортом, читањем књига, рад на
рачунару,гледање ТВ-а, и слично.Родитељи треба да ти помогну у правилном коришћењу
слободног времена.
ЕВО НЕКОЛИКО САВЕТА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА:
Најбоље је да се договориш са родитељима око избора додатне активности којом
ћеш се бавити у слободно време. Потребно је да узмете у обзир твоја интересовања,
способности, године. Ако је активност за тебе претешка осећаћеш се неуспешно, а ако је
сувише лака биће ти досадно. Резултата неће бити ни ако се бавиш нечим да би
задовољио родитеље или зато што се твоји другови тиме баве.
Можда твоји родитељи сматрају да треба стално да будеш обузет организованим
активностима уместо да се играш, истражујеш и учиш сам. Сматрају да ће те тако
сачувати од штетних утицаја, и да нећеш пропустити ништа од онога чиме се друга деца
баве.Чак и када су те активности добре за тебе често долази до презаузетости. Како ћеш
знати да си презеузет?
- Ако си уморан, безвољан,исцрпљен
- Жалиш се на главобољу, бол у стомаку, пропушташ оброке, недовољно спаваш
- Заостајеш у школском раду, оцене су ти све лошије
Презаузетост није добра за твој правилан развој.Деци је потребно време да буду
деца. Потребно је да проводиш време са породицом, у игри са друговима, шетњи,
слушању музике, читајући, или једноставно одмарајући се – не радећи ништа неко време!
Не потцењуј тако проведено време. Тако се опушташ, сређујеш своје мисли и анализираш
проведени дан.
Одреди твоје приоритете! Ако имаш потешкоћа са успехом у школи размисли о
смањењу додатних активности којима се бавиш.Школа треба да је на првом месту.
Пре него што почнеш да се бавиш нечим добро размисли колико времена ће ти то
одузети. На пример: можеш ли да тренираш фудбал четири пута недељно после школе, и
да учествујеш у утакмицама викендом? Да ли ће твоје школске обавезе бити занемарене?
Одреди своја правила. На пример: бавићеш се једним спортом двапута недељно током
школске године.
Унеси своје додатне активности у свој план рада. Ако видиш да је у твом плану
неко место празно, остави га таквим!
Дозволи себи да понекад пропустиш тренинг, чак и када си платио термин.

Неколико речи о гледању ТВ-а...
Без сумње, телевизијски програм може те много чему научити као и
забавити. Али... Потребно је да одлучиш шта, колико и када ћеш
гледати. Ево неколико препорука:
- Обавезно угаси ТВ док учиш или радиш домаћи задатак. Тек
када завршиш све своје обавезе дозволи себи да гледаш ТВ.
- Не гледај телевизор за време оброка.
- Одреди оно што желиш да гледаш користећи ТВ програм.
Договори се са родитељима око садржаја које не желиш да
пропустиш. Слушај родитеље када ти кажу који садржаји на
ТВ-у нису за тебе!
- Не проводи више од 1 до 2 часа дневно гледајући ТВ. Деца
која дуго времена проводе гледајући ТВ у већини случајева
имају проблем са телесном тежином. Такође код њих је
примећено смањење креативности! Испланирај време за игру,
часописе, књиге, слушање музике, твој хоби...
- Било би добро да не држиш ТВ у својој соби.
- Гледај телевизију са родитељима и разговарајте о ономе што
гледате.
- Препоручи члановима твоје породице да једноставно
искључите ТВ и проведете неко време у заједничком
дружењу!
Важно је и добро да знаш да користиш рачунар јер ће твоје
школовање у будућности све више бити везано за коришћење
рачунара. Већина ученика има код куће рачунар и зна да се њим
служи, а сигурно се са рачунарима срећеш и у школи.
Ево неколико препорука за коришћење компјутера:
- Рачунар не треба да стоји на твом радном столу. Да би
успешно учио потребна ти је слободна радна површина.
- Рачунар можеш користити за писање, прављење табела,
белешки, снимање музике, фотографија итд. Свако знање у
руковању рачунаром је корисно и сигурно ће ти једном
затребати било за забаву или учење.
- Али, како стоје ствари са играњем игрица? Играње игрица на
рачунару мало доприноси развоју твоје личности у било ком
погледу. Штетно је да проводиш много времена седећи за
рачунаром, пасиван, а посебно време проведено у
копјутерским играионицама неће те учинити ни бољим ни
лепшим, нити ћеш стећи нове праве пријатеље.
- Коришћење интернета може да учини твоје учење
занимљивијим и квалитетнијим. Интернет је вредан извор
информација и треба да се навикаваш на коришћење интернета
у учењу. О чему треба да водиш рачуна када користиш
интернет?
1. Не комуницирај са непознатим особама путем
интернета и немој давати сагласност да упознајеш непознате
особе.
2. Не остављај свој број телефона, адресу, податке о
томе у коју школу идеш, колико имаш година и остале личне
податке. То може бити искоришћено за нешто што ти не желиш.
3. Обавезно реци родитељима ако нека непозната особа
покуша да те контактира путем интернета. Најбоље је да интернет
користиш у друштву родитеља.

Када мораш да
потражиш
помоћ...

Иако се много трудим,
учење ми не успева.Успех ми је
све слабији а ја све више и
више учим. Родитељи се љуте,
наставници ми не верују да
учим а ја сам све несрећнији.
Шта да радим?

Тешкоће у учењу значе да ти је потребна помоћ и да ћеш више морати да се трудиш.Разлози
тешкоћа су многобројни..То не значи да си мање паметан од остале деце, већ да се разликујеш због
начина на који твој мозак прихвата и обрађује информације.
Решење је пронаћи начин како најефикасније да учиш.
Знаци за препознавање тешкоћа у учењу:
- Да ли патиш у школи?
- Да ли тешко читаш, посебно дуже речи?
- Да ли се дешава да мислиш на једну ствар а пишеш другу?
- Да ли ти писање споро и тешко иде, уз прављење честих словних грешака?
- Имаш ли потешкоће у математици?
- Да ли су ти свеске неуредне, а белешке неразумљиве?
- Да ли тешко пратиш на часу, не можеш да наставиш где је претходни ученик стао?
- Да ли имаш конфузију да одредиш шта је лево а шта десно?
- Да ли не можеш да запамти неколико инструкција датих по редоследу?
- Да ли почињеш да радиш пре него што си добио упутства и схватио их?
- Да ли радиш брзо и чиниш непотребне грешке?
- Стално си у покрету, све додирујеш и не може дужеш време да седиш на једном месту?
- Дас ли на питања одговараш пребрзо и без размишљања?
- Да ли не завршаваш започете задатке и прелазиш са једне активности на другу?
- Да ли су ти писмени радови неорганизовани и неразумљиви?
- Устајеш ли за време часа и претражујеш учионицу док друга деца седе?
- Често се лако повредиш?
- Да ли си поводљив, причљив и ометаш наставу?
- Да ли лако одустајеш и одговараш са ''не знам''?
- Да ли заборављаш књиге, прибор, ствари?
Ако си на већи број питања одговорио са да потребно је да
поразговараш са родитељима, разредним старешином, школским
педагогом или психологом.
Стручњаци ти могу помоћи тако што ће открити који проблем
у учењу имаш и који су начини за побољшање успеха у учењу. Важно је и да твоји наставници буду
упознати са твојим проблемом и начином како ћеш га умањити. Данас се много више зна о
функционисању мозга и о томе како се учење одвија.Понекад деца са потешкоћама у учењу откривају
да су сличне потешкоће имали и њихови родитељи.

Не чекај да се нагомилају
лоше оцене!
Потражи помоћ!
Проблеми неће нестати
сами од себе!

Нешто за
крај!

БУДИ СТРПЉИВ
клони се као куге, сваких кола која се
зауставе да те пречицом повезу до
богатства, славе, моћи; иди пешице;
стрпљење је горко али су његови плодови
слатки; ниједан пут није предугачак ако га
прелазиш без журбе; схвати да успех не
можеш пожуривати он мора да сазри; и
пирамиде су се градиле камен по камен;
може ли рана да зарасте другачије него
поступно? Стрпљење користи да њиме
очврснеш дух, ублажиш нарав, утишаш
гнев, сакријеш завист, потчиниш охолост,
обуздаш језик, задржиш руку;

СПРЕМИ СЕ ЗА МРАК ДОК
ПУТУЈЕШ ПО СУНЦУ
пошто ни једно стање није трајно –
јер и у животу, као и у природи,
постоје мене – имај на уму да свака
ситуација са којом се суочаваш,
било добра или лоша, не траје
довека; запамти да ништа није
вечно па помно чувај љубав коју
добијаш; она ће надживети све твоје
злато;

СКИНИ ПАУЧИНУ
СА СВОГ УМА ПРЕ НЕГО ШТО ТЕ
ЗАРОБИ
глупо је у поткровљу свога ума чувати
паучину саткану од пропалих послова,
речи које боле, незаслужаних увреда,
изгубљеног новца, неизлечене туге,
промашених циљева, уништене
амбиције, изневерене привржености; где
онда сместити иједну радосну мисао у
овом дану? Никад не дозволи да ти
брига за сутра помути данашњи дан;
лудост је очекивати зло пре него што
оно дође; онај ко тако чини преживеће
га два пута; не траћи ни један тренутак
на оно што се можда никада неће ни
десити;

РАДИ ВРЕДНО
СВАКОГА ДАНА КАО ДА
ТИ ЖИВОТ ОД ТОГА
ЗАВИСИ
и пази: не мораш волети свој
посао – чак и краљеви сањају о
другим занимањима, али, нема
посла који је тако груб да не
можеш да га оплемениш;
нема посла тако понижавајућег
а да не можеш да га уздигнеш;
нема тако досадног посла који
не можеш да оживиш;

КАКО
УСПЕВА
УСПЕХ

ТАЧНО ОДРЕДИ
СМЕР ИЛИ ЋЕШ ВЕЧНО
ЛУТАТИ
мораш зацртати планове и чврсто
поставити циљеве;размисли шта
желиш од живота; ниједан брод није
подигао сидро ни запловио без
одредишта; ниједна војска није
кренула у бој без ратног плана;живот
је игра са мало играча а много
посматрача; буди играч; да ли ћеш
сигурно постићи успех ако вредно и
стрпљиво радиш и имаш циљеве?
Не! Али без једног од ових састојака,
неуспех је известан;

СХВАТИ ДА СУ ПЛАНОВИ
САМО СНОВИ АКО НИШТА НЕ
ПРЕДУЗИМАШ
једино рад даје животу снагу ,радост,
сврху; он је мелем за сваку рану; твоја
вредност мери се твојим делима, нико не
може да измери твоје способности према
твојим мислима или осећањима; и ко ће
видети твоје способности ако не играш
већ посматраш са трибина?

ОЛАКШАЈ СЕБИ
ТЕРЕТ АКО ХОЋЕШ ДА
СТИГНЕШ НА ОДРЕДИШТЕ
СМЕЈ СЕ У ЛИЦЕ НЕВОЉИ
ДОК СЕ ОНА НЕ ПРЕДА
невоља је велики учитељ – она
челичи живце и усавршава
вештине; ко зна какве ћеш дивне
ствари изнедрити пошто те је
сасушила врелина патње и
натапала киша невоља; чак и
пустиња процвета после олује;
подсети се у најмрачнијим
тренуцима да је сваки неуспех
само степеница ка успеху;

поједностави свој живот; размисли о
цени коју плаћаш за оно што стичеш,
да на крају добра куповина не
постане велики губитак; најбогатији
је онај човек који је задовољан
малим;

СВАКИ ДАН
КАО ПОСЛЕДЊИ
повинуј се чињеници да нећеш живети
вечно, а то сазнање омогућава ти да осетиш
сласт сваког новог дана уместо да
оплакујеш тмину својих ноћи; многи се
толико плаше смрти да уопште не живе;
помисли да је данашњи дан можда једино
што имаш;

