
 

 
 

1.   Uči uvijek na istomu mjestu.  

2.  Po mogućnosti uvijek u isto vrijeme.  

3.   Svaki dan planiraj učenje za idući dan i drži se plana rada; pozornost usmjeri prema onome  

što učiš jer se sposobnost koncentracije razvija u procesu učenja.  

4.   Razmišljaj o organizaciji vlastitog učenja.  

 

USPJEH U UČENJU PROBUDIT ĆE ZANIMANJE ZA DALJNJE NAPREDOVANJE. OSJETIT  ČEŠ DA ZNAŠ I 

VOLIŠ UČITI. TO  ĆE BITI NAJVEĆA NAGRADA I VELIKA GARANCIJA  ZA USPJEH U ŽIVOTU.  

 

PODSJETNIK ZA U ČENIKE  

1.   Redovito polazi nastavu. U školu dolazi na vrijeme i bez zakašnjenja.  

2.   Uvijek sa sobom nosi sav potrebni pribor.  

3.   Aktivno sudjeluj u nastavi i budi pažljiv na satu.  

4.   Prepiši (i preriši) sve što nastavnik napiše na ploči.  

5.   Bilješke sa sata kod kuće dopuni bilješkama iz udžbenika.  

6.  Prije učenja provjetri prostoriju u kojoj ćeš u čiti.  

7.   Pripremi sve što ti je potrebno za učenje. Na tvom radnom stolu ne smije biti ništa suvišno.  

8.  Prije učenja novoga gradiva ponovi staro.  

9.   Temeljito i pozorno prouči one dijelove nastavnoga gradiva koji su ti teški. Ako ih ni nakon  

toga ne razumiješ, potraži pomoć  od učitelja, roditelja ili nekog drugog učenika.  

10.  Nepoznate riječi objasni koriste ć i se rječnikom. Pitaj učitelja ili roditelja.  

11.   Podijeli lekciju u odjeljke.  

12.   Svaki odjeljak pro čitaj tri puta. Pri drugom  čitanju podcrtaj ili prepiši važne dijelove.  

Nakon trećeg čitanja ponovi odjeljak samostalno, i tek tada kreni dalje.  

13.   Nakon što si nastavno gradivo tako pročitao, skratio i naučio, ponovi ga bez upotrebe knjige  

i bilježnice dva do tri puta. Nezanimljivo gradivo povezuj sa zanimljivim.  

 

VRIJEME U ČENJA  

•  Treba učiti kad je organizam najaktivniji:  

      - ujutro - od 9 do 11 sati  

      - popodne - od 16 do 18 sati  

 

MJESTO UČENJA  

• Treba uvijek učiti na istomu mjestu.  

 

REDOSLIJED UČENJA PREDMETA  

•   Prvo treba učiti teže, pa lakše, a na kraju najlakše predmete.  

•  Slične predmete ne smijemo učiti jedan poslije drugoga.  

•  Između pojedinih predmeta napravi kraću pauzu. 

 

ORGANIZACIJA UČENJA  

•  Uči u tihoj i osvijetljenoj sobi. (Isključi radio, TV, zamoli ukućane da te ne uznemiruju.)  

•  Prozra či  prostoriju u kojoj učiš .  

•   Sjedi za stolom na drvenom stolcu ili stolici od nekoga tvrđeg materijala.  

•   Na stolu drži samo bilježnice i knjige iz predmeta koje učiš .  

•  Aktivno uči:  

      - podijeli gradivo u odjeljke, svaki odjeljak pro čitaj naglas tri puta  

      - podcrtavaj  bitne dijelove lekcije ili piši bilješke  

      - ponavljaj  gradivo naglas i/ili odgovaraj na pitanja koja slijede iza  lekcije. 


