
 

Kako treba učiti?   

 

Ne učimo za školu, nego za život. 

Ne učimo zbog ocjene, nego zbog sebe.      

 

Djeca vole samo ono u čemu su dobri.  Zato je važno usvojiti učinkovite metode učenja, 

učiti s razumijevanjem i pomalo otkrivati radost učenja. Ako ste uspješni u školi, dobro 

ćete se i osjećati!  

 

PODSJETNIK ZA UČINKOVITO UČENJE: 

☺ Redovito učenje i pisanje zadaće je neophodno za uspjeh u školi. 

☺ Odgovornost se razvija tako da u školu dolazimo na vrijeme, nosimo pribor i 

aktivno sudjelujemo u nastavnom satu.  

☺ Razredna pravila ponašanja i disciplina su vrlo važni. Za opuštanje i zabavu 

postoji veliki odmor i vrijeme nakon škole (slobodno vrijeme). To ne znači da nije 

dozvoljeno malo smijeha i u školi! Ipak, ne zaboravite cilj zbog kojega idemo u 

školu - da bismo nešto korisno naučili.  

☺ Molim vas da NE UČITE NAPAMET! Od toga koristi nema.  

☺ Kada nešto ne razumijete, pitajte nastavnike ili roditelje da vam slikovitije 

prikažu. Uvijek nastojite povezati gradivo sa stvarnim životom. Morate razumjeti 

što učite i govorite.  

☺ Kod učenja je osnovno istaknuti najbitnije (ključni pojmovi).  

☺ Od ostalih činjenica korisno je izraditi umnu mapu, ili natuknice. 

☺ Učite tako da znate svojim riječima predstaviti stečeno znanje.  

☺ Pokažite inicijativu, javljajte se i slobodno izrazite svoje mišljenje. Dozvoljeno je 

pogriješiti, tako najbolje učimo. Zauzmite se za sebe sami. 

 

ORGANIZACIJA UČENJA: 

 Važno je razviti radne navike, učiti prema ustaljenom rasporedu (svaki dan 

prema vašim obavezama - nastojati da to bude uvijek u slično vrijeme, na istom 

mjestu - ne učiti „po cijeloj kući“). Kada razvijete rutinu, uštedjet ćete značajno 

vrijeme koje trošite na odugovlačenju svojih domaćih zadaća. 

 Prostor u kojem učite neka je poticajan, ugodan, osvijetljen i prozračan. Uklonite 

sve što vas može ometati (glazba, TV, upaljeno računalo, mobitel), u protivnom 

ćete učiti dulje, isprekidano, s manje razumijevanja i s manje uspjeha.  

 Napravite plan učenja, prvo učite zahtjevnije predmete, ako vam je potrebna 

pauza, napravite je.  

 Planirajte svoje učenje za sutra i pazite na vremenik pisanih provjera u idućim 

danima. Na vrijeme počnite ponavljati i uvježbavati gradivo. 

 Kada sve napravite, uživajte u slobodnom vremenu i druženju s obitelji i 

prijateljima. Osjećaj će biti još bolji kada znate da ste uspješno učili! 
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