
 

 

Nauka zdalna 

Czas zdalnego nauczania jest czasem trudnym dla 

każdego. Wymaga od Was umiejętności   

w samodzielnym organizowaniu sobie czasu oraz 

samodyscypliny, polegającej przede wszystkim na 

umiejętnym oraz skrupulatnym wypełnianiu wszystkich zadań. 

Aby czas spędzony w domu podczas zdalnego nauczania nie był dla Was czasem straconym, 

musicie pamiętać o tym, że to od Was zależy jak będzie przebiegać wasza nauka i co 

będziecie w stanie z niej wyciągnąć na przyszłość. 

Pamiętajcie, aby po zakończonych lekcjach on-line pozwolić sobie na odpoczynek. 

Zrezygnujcie z gier komputerowych i korzystania z serwisów społecznościowych oraz 

komunikatorów - dajcie odpocząć sobie i Waszym oczom od ekranów!    



 

 

 

 

 

Nauka a mózg 

Musicie wiedzieć, że nasz mózg nie ma ciągłej możliwości uczenia się na takim 

samym poziomie. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty naukę należy rozłożyć na mniejsze 

partie. Najlepiej podzielić czas nauki na około 30 minutowe partie, które przerywane będą 

nie miej niż 5-cio i nie więcej niż 10-cio minutowymi przerwami. Podczas takiej przerwy 

należy wstać od biurka, porozciągać się, przewietrzyć pokój i napić się wody. Bardzo ważne 

jest, aby podczas przerwy między lekcjami online nie patrzeć w ekran, oczy oraz mózg 

muszą od tego odpocząć! 

Przerwa powinna być spożytkowana tak, aby zapewnić nam jak największy komfort – warto 

wykorzystać techniki relaksacyjne, które pozwolą na odprężenie i zmniejszenie napięcia 

mięśni; ważne, aby czas ten był wypełniony czymś, co zajmie nas w inny sposób, niż nauka. 

Ćwiczenia relaksacyjne 

Dobrym sposobem na spędzenie przerwy w nauce może być: 

 Położenie się na łóżku z zamkniętymi oczami – odprężamy wtedy ciało, niwelujemy 

napięcie mięśni oraz dodatkowo dajemy odpocząć naszym oczom. Dodatkowo 

możemy wykonać tak zwaną wizualizację, czyli myślenie tylko o przyjemnych 

rzeczach i całkowite oderwanie się myślami od nauki 

 Ćwiczenia fizyczne – najlepiej na świeżym powietrzu, jednak gdy nie mamy tyle 

czasu, aby wyjść z domu, wystarczającym może okazać się otworzenie szeroko okna  

i wykonanie kilku prostych ćwiczeń takich jak: skłony, przysiady, pajacyki. Takie 

krótkie ćwiczenia pomogą w dotlenieniu mózgu oraz rozruszają zastane mięśnie. 

Warto zadbać o spędzanie przerw w nauce na odpoczynku i relaksacji zarówno ciała jak i 

umysłu. Dzięki temu nie tylko znacznie wzrośnie nasza efektywność w nauce, ale również 

zniwelujemy zmęczenie oraz stres. Sprawimy, że będzie nam się więcej chciało!  

W relaksacji techniką wizualizacji może pomóc wam posłuchanie i postępowanie według 

instrukcji zawartej w filmie: https://www.youtube.com/watch?v=-uNjg_qgrKo 

https://www.youtube.com/watch?v=-uNjg_qgrKo

