
Направетеграфик, който включва училищна
работа, занимания след училище(свирене наинструмент, уроци по музика,

изучаване на чужди езици),домакинска работа исвободно време. Не забравяйте за
Вашите умения за четене! Четете
всеки ден! Поддържайте добринавици за сън

Работи самостоятелно. Не се

предавайте и намерете решението

сами. Докато учите, отбелязвайте

неразбираемите за Вас задачи и се

опитайте да ги решите

отново в края на работния ден. Ако не

можете да намерите правилния

отговор, попитайте учител, който е на

разположение чрез дистанционно

обучение. Членовете

на семейството могат да Ви помогнат,

но не могат да работят с Вас.

Полезни съвети за
работа в дома

Изключете мобилния

си телефон или неговия звук, преди

да започнете да учите; не

позволявайте да Ви смущава.

Придържайте се към разработения

си дневен план всеки

ден. Докажете, че можете да го

направите. Не отлагайте работата за

утре, освен ако това наистина не е

необходимо. Бъдете фокусирани

върху работата си, така цените

Вашето време.

Казвайте на родителите

си всеки ден какво сте

правили и какво сте

научили през деня.

Това ще тренира

паметта Ви.

ПОДКРЕПА

К А К  Н И Е  И  Н А Ш И Т Е  Р О Д И Т Е Л И  Д А  Б Ъ Д Е М  Щ А С Т Л И В И

поддържай
те стаята и работното

си бюро подредени

СПРЕТНАТОСТ

Изпълнението на поставените задачи е най-голямата награда; 

това е ДОБРОДЕТЕЛ. 

Добродетелта е най-добрият приятел на РАДОСТТА и ЩАСТИЕТО. 

С Ваша помощ, това ще доведе до УСПЕХ.

Единственият път

към успеха е постоянството. Бъдете

упорити. Упорити при учене и при работа.

Бъдете мотиватори и окуражавайте другите.

Почиствайте стаята си всяка сутрини проветрявайте по няколко пътина ден. Почистете бюрото следприключване на работата.Подредете Вашите учебници,учебни помагала и тетрадки поизучаваните предмети.Използвайте само онези, които сачаст от Вашия план за деня.

направете график 
на работния си ден

ПЛАНИРАНЕ

спазвайте Вашия работен план
ДИСЦИПЛИНА

Вашите родители и роднини 

могат да Ви помагат, но те не 

трябва да работят с Вас

всяка 
вечер казвай

те на

родите
лите си какво

 сте

постиг
нали през д

еня

КОНТРОЛ

Пос
тиж

ение
: 

Ще упр
авл

яват
е про

стра
нств

ото

си, 
като

 го 
под

дър
жате

под
ред

ено.

Постижени
е: 

Предварит
елното планиране

 

ще Ви помогне да управл
явате

времето си през деня
 и да

постигнет
е максимал

ни

резултати
.

Постижение: Ще бъдете щастливи, защото

сте постигнали целите си

по отношение на времето Ви за

учене и това си е струвало

усилията.

Постижени
е: 

Вие ще бъдете горд със себе си,

защото сте успели да изпълн
ите

ангажимент
ите, които сте поели.

Пост
ижен

ие: 

Вие ще бъд
ете

неза
виси

м.
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