
Zaplanuj harmonogram obejmującyzadania szkolne, zajęciapozalekcyjne (gra na instrumencie,lekcje muzyki, nauka językówobcych), prace domowe i czaswolny. Nie zapomnij o czytaniu!Czytaj codziennie! Zadbaj oodpowiednią ilość snu.

Pracuj samodzielnie. Nie poddawaj się!

Znajduj rozwiązania sam. Podczas
nauki zaznacz zadania, które są dla
ciebie niezrozumiałe i spróbuj je

rozwiązać ponownie pod
koniec tego dnia. Jeśli nie potrafisz

znaleźć właściwej odpowiedzi, zapytaj

nauczyciela, który jest dostępny
poprzez zdalne uczenie się. Bądźsamodzielny!

Wskazówki dotyczące 
udanej pracy w domu

Przed rozpoczęciem nauki wyłącz lub

wycisz telefon komórkowy; nie pozwól,

żeby ci przeszkadzał. Trzymaj się

ustalonego planu każdego dnia.

Udowodnij, że dasz radę. Nie odkładaj

pracy na jutro, chyba że jest to

naprawdę konieczne. Skoncentruj się

na pracy – w ten sposób dobrze

wykorzystasz czas.

Opowiedz swoim rodzicom,

co zrobiłeś i czego

nauczyłeś się każdego dnia.

To dobre ćwiczenie dla

twojej pamięci.

WSPARCIE

J A K  U S Z C Z Ę Ś L I W I Ć  S I E B I E  I  R O D Z I C Ó W

utrzymuj porządek w pokoju 

i na swoim biurku

PORZĄDEK

Osiągnięcie celu jest największą nagrodą;
 nazywa się SKUTECZNOŚĆ. 

Ta cnota jest najlepszym przyjacielem RADOŚCI i SZCZĘŚCIA.
 Z twoją pomocą zapewni ci SUKCES.

Jedynym sposobem na sukces jest wytrwałość. 

Nie poddawaj się. Niech ci za
leży na nauce

i pracy. Bądź zmotywowany i zachęcaj innych.

Sprzątaj swój pokój każdego
ranka i wietrz kilka razy

dziennie. Po zakończeniu pracy
posprzątaj biurko. Ułóż zeszyty,

podręczniki i zeszyty według
przedmiotów. Używaj tylko tych,

z których korzystasz danego
dnia.

zaplanuj swój dzień pracy

PLANUJ

przestrzegaj swojego planu pracy
DYSCYPLINA

twoi rodzice i rodzeństwo mogą ci 

pomagać, ale nie powinni wykonywać 

zadań za ciebie

co wieczór zdaj relację

 rodzicom, jakie 

zadania wykonałeś

KONTROLA

Osiągnięcie:

zapanujesz nad swoją przestrzenią,

utrzymując ją w porządku.

Osiągnięcie:

Planowanie z wyprzedzeniem

pomoże ci zarządzać swoim czasem

w ciągu dnia, tak, aby jak

najlepiej go wykorzystać.

Osiągnięcie:poczujesz satysfakcję, że

potrafisz dobrze wykorzystać 

czas przeznaczony na naukę.

Osiągnięcie:

będziesz z siebie dumny, ponieważ 

wywiązałeś się z umowy, którą z

awarłeś ze sobą.

Osiągnięcie:

staniesz się
 niezależny.
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