
Ako sa optimálne učiť ?

Faktory dobrej výkonnosti:
Inteligencia
Schopnosť koncentrácie
Nadanie
Tvorivosť
Pamäť

Čo si zapamätám najlepšie?

20% z toho, čo som počul
30% z toho, čo som videl
50% z toho, čo som počul a videl
90% z toho, čo som sám vyskúšal

Učiť sa treba učiť.
Je potrebné odpovedať si na otázky:

Kde sa najlepšie učíte? 
_________________________
Kedy je váš optimálny výkon?  Odporúča sa učiť sa 
medzi 15. a 17.hod ___________________

Určte si harmonogram dňa, ktorý bude 
dodržiavaný.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Zvyknite  sa učiť  každý deň  v rovnakom čase,  váš 
organizmus rýchlo zvykne na tento časový rytmus
-  Rozumne využívajte  svoj  čas  –  iba  neúspešný 
človek nikdy nemá čas, skutočne úspešní ľudia majú 
dosť času aj na svoje koníčky. Nevyužitý čas, ktorý 
ste premrhali vám nikto nikdy nevráti.
- Návaly strachu čo najskôr pozitívne spracujte, 
strach spôsobuje bloky pri učení a myslení. 
Nepočúvajte reči: Teraz príde niečo ťažké, alebo to je 
určite niečo komplikované. Aj iné zlé pocity – hnev, 
závisť  a nenávisť  ohrozujú schopnosť učiť sa. 
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Každý deň pred spaním zrekapitulujte  svoj deň, 
môžete aj písomne – písať si jednoduchý denník
- Naučte sa povedať NIE – tým, že rozlíšite správne 
od  nesprávneho,  dôležité  od  menej  dôležitého, 
získate  oveľa  viac  času  a  získate  potrebnú 
rovnováhu.
 
ČO  SŤAŽUJE  UČENIE?

1. izbová teplota – nie príliš chladno, ani príliš teplo
2. plný  alebo  celkom  prázdny  žalúdok  –  pred 

učením sa neprejedajme, no nemalo by nám ani 
škvŕkať v žalúdku

3. vhodné osvetlenie
4. dostatok  kyslíka  (  napr.  zívanie  je  príznakom 

nedostatku čerstvého vzduchu) 
5. nedostatok pohybu – naše telo a mozog pracuje, 

len pri dostatočnom pohybe

ČO UĽAHČUJE UČENIE:

1. Učebnú látku si vytvorte vo svojej fantázii, 
pojmy si spájajte do príbehu ( tak ako sme 
sa to naučili)

2. V poznámkach  si  vyznačujte  farebným 
zvýrazňovačom 

3. Neustále  sa  pýtajte,  proste  o vysvetlenia 
učiteľov, rodičov, spolužiakov. 

Podporujúci spolužiaci – osvedčuje sa skupinová 
práca, skupinové učenie 

AKO SA MOTIVOVAŤ? 
Nič nie je horšie, ako keď niečo s nadšením začnete 
a nedokončíte.  Ak  niečo  chcete  dosiahnuť, 
vsugerujte si, že :
- Určený cieľ napriek všetkému dosiahnem
- Nevzdávajte sa ani vtedy, ak v pol ceste zistíte, 

že to možno ani nepotrebujete, škoda by bola 
prestať a skončiť.

- Vyhýbajte  sa  negatívnej  motivácii,  ak  mám 
k niečomu  odpor,  ten  sa  ľahko  stratí,  ak  sa 
pustím  do  práce  ihneď  a neodkladám  to. 
Prácu musím vykonať, preto je odpor zbytočný 
a strácam ním čas. 

- Každý úspech povzbudzuje k novým pokusom.
- Motivujte  sa  hudbou,  správami,  rozhlasovým 

komentárom sa zásadne vyhýbajte pri učení.
- Ak vás nikto nechváli, pochváľte sa sami, ak 

viete, že ste pre nejakú vec niečo urobili. 
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CVIČENIA KONCENTRÁCIE: 
1. Odstráňte všetky prekážky koncentrácie 
     ( všetko , čo vám pri domácom učení vadí)
2. Ak  vstúpi  niekto  do  miestnosti,  slušne  mu 

povedzte, že sa sústredíte na učenie.
3. Šum je bežná súčasť života a nedá sa úplne 

odstrániť,  preto  sa  musím naučiť  pracovať  aj 
v šume. 

4. Ak ste pod tlakom času: 
- určte si, čo je najviac dôležité
- nepracujte náhlivo
- neberte si viac práce, než dokážete zvládnuť
5. Pravidelne  robte  cvičenia  na  koncentráciu(  aj 

každý deň)
6. Pri únave a preťažení si urobte prestávku.  

1. CVIČENIE: 
Celkom  pomaly  prečítajte  2  riadky  nejakej 

knihy.  Každej  slabike  venujte  2  sekundy.  Počas 
týchto  dvoch  sekúnd  sa  pozerajte  len  a len  na 
danú slabiku a neblúďte zrakom inde. Po takomto 
prečítaní  budete úplne pokojní  a budete schopní 
sa na vec sústrediť.
2. CVIČENIE: 

Na 1  až 2  minúty  sa  sústreďte  na ľubovoľný 
bod na stene. Hovorte si „ Ja a bod splývame“, 
myšlienky  prechádzajú  vašim  vnútorným 

zrakom zredukujete do jedného bodu. Teraz oči 
zatvorte a bod zmizne. Teraz sa môžete plne 
koncentrovať  na  výkon,  ktorý  vyžaduje  vašu 
pozornosť. 

3. CVIČENIE ( pre veľmi trpezlivých) 
Sadnite si k stolu a, obidve ruky zovrite v päsť 
a položte  päste  prstami  nahor  na  stôl. 
Pozerajte sa iba na    svoj pravý palec. Teraz 
ho  vystierajte  tak  pomaly,  aby  ste  pritom 
nezbadali  nijaký  pohyb.  Toto  sledujte  asi  30 
sekúnd. Robte to tak, akoby okrem toho nebolo 
nič dôležitejšie. Potom vystierajte prst jeden po 
druhom  a  pozorne  sledujte  vystieranie 
každého prsta. Toto cvičenie robte až dovtedy, 
keď nebudete schopní zachytiť  žiaden pohyb. 
Ak  ste  vystreli  všetkých  desať  prstov, 
pokračujte  tak,  že  jednotlivo  skrčíte  prsty 
dovnútra, až kým ste ruku opäť nezavreli. 

4. CVIČENIE
     Vo svojom obľúbenom časopise si prečítajte 
     nejaký článok, všímajte si základné tézy. Ešte  
     počas čítania podrobne tieto tézy analyzujte, 
     ako keby ste chceli s autorom textu viesť 
     nejakú diskusiu. Po prečítaní článku         
     zopakujte jeho obsah. Môžete pri tom hovoriť aj 
     nahlas. Dôležité je, aby ste sa starostlivo dotkli 
      každého bodu. 
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5. CVIČENIE 
Na šachovnicu si postavte čiernu a bielu figúrku 
v ľubovoľnom poradí. Zatvorte oči a vnútorným 
zrakom   sledujte,  kde  figúrky  stoja.  Potom 
zvyšujte  počet  figúrok,  až  dovtedy,  kým  sa 
nepomýlite. Po každej pridanej  figúrke by ste 
mali  vnútorným zrakom určiť  pozíciu   a farbu 
všetkých  figúrok.  Otvorenými  očami  potom 
skontrolujte svoj výsledok.

6. CVIČENIE
Ak sa prechádzate po meste, sledujte výklady 
obchodov,  potom si  v mysli  vybavujte   všetky 
detaily výkladu. 
Takto  môžete  pozorovať  fasády  domov 
a spomínať  si,  koľko  mal  dom poschodí,  akú 
mal  strechu,  koľko  okien,  ako  vyzerali 
vchodové dvere.

ZVÝŠENIU  KONCENTRÁCIE  POMÁHA 
LÁTKA LECITÍN.
(  je  v týchto  potravinách:  žĺtok,  sója,  pšenica, 
ryby),  denne  potrebujeme  30-70  gramov 
lecitínu, aby sa zvýšila koncentrácia. 

CVIČENIA PAMäTE
- Zabúdajte na veci, ktoré už nepotrebujete. 
- V pamäti si vždy robte poriadok. 
-  Pamätajme si len užitočné informácie. 
-  Používajte dvojice, trojice a obrazy 
( príbehy) , ktoré si 
    vytvoríte vo svojich predstavách. 
- Učebnú látku si rozdeľujte na menšie 
časti a postupujte od 
   jednej časti ku druhej

 CVIČENIE 
Po  prvom  počutí,  videní  si  vec  predstavte  vo 
svojej pamäti.
Posilňujúco pôsobí, ak sa pokúšate v ľubovoľných 
chvíľach  spomenúť  si  na  všetko,  čo  ste  robili 
v posledných piatich minútach. Vybavujte si všetky 
detaily. Obtiažnosť potom zvyšujte, pýtajte sa, čo 
ste  robili  v poslednej  hodine,  od  rána,  čo  bolo 
včera a pod. 
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NA ZÁVER: 

1. Pracujte  30 minút  a potom si  dajte  prestávku 
aspoň 10 minút. 

2.  Počas prestávok je  nutné dbať  o dostatočný 
pohyb – neseďte na mieste 

     ( vyvetrajte, trocha sa prejdite po miestnosti, no 
       príliš sa nerozptyľujte).
3. Urobte  si  systém  (  kartotéku,  kde  budú 

prehľadne usporiadané látky). Pri 
     opakovaní sa potom zameriate na látku , ktorá 
     vám nejde a nie na opakovanie všetkého   
      naraz. 
4. Pri učení sa nenechajte odradiť, každý začiatok 

je ťažký, preto sa vám  ťažšie učí nová látka, 
no keď ju už pochopíte, tak to ide rýchlejšie. 

Spracovala: Mgr. Zuzana Hronová
školský špeciálny pedagóg

Lit: Tepperwein, K.: Ako sa ľahko učiť, 
Bratislava, Eko- konzult, 2004
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