
Koncentracja uwagi – do uważnych  świat należy. 

Koncentracja – to zdolność skupienia się na działaniach .  

  

Praktyczne porady: 

 

- stałe miejsce pracy – w tym miejscu nie słuchaj muzyki, nie śnij na jawie, nie zasypiaj. 

Gdy stale będziesz uczyć w jednym miejscu, to będzie to bodziec: koncentracja. 

 

- ustal godziny przeznaczone na naukę i staraj się ich przestrzegać. Gdy zbliża się czas 

nauki siądź na miejscu, otwórz książki 

 

- odizoluj się od zakłóceń audiowizualnych 

 

- techniką poprawiania koncentracji jest zwiększenie stopnia zaangażowania – 

zmieniając z pasywnego na aktywnej 

 

- nagradzaj się tylko za dobrą koncentrację. 

 

Jeśli przerywasz naukę, żeby obejrzeć film czy pogadać przyjaciółką/przyjacielem to 

stosujesz fatalną zasadę nagradzania siebie za brak koncentracji. Takie postępowanie 

wejdzie ci w nawyk i osłabi twój charakter. 

 

- Jeśli trudno ci się skoncentrować, przyrzeknij sobie, że przeczytasz jeszcze 5 zdań, 

stronę z pełną koncentracją i dopiero wtedy zrobisz przerwę. Staraj się skończyć zadanie z 

dobrą koncentracją. 

Popatrz na sportowców – jak finiszują i na koniec wykrzesują z siebie resztki sił. 

 

- ustal, ile trwa twój „przedział” koncentracji, w którym twoja uwaga „nie wędruje” i 

staraj się tych „przedziałów” przestrzegać. Kiedy uwaga zaczyna „wędrować” nie kończ 

nauki, krótko odpocznij i pracuj dalej, a przekonasz się, że czas koncentracji wydłuży się. 

 

Albo wyznacz cel – przeczytam jeszcze pół strony, potem zrób przerwę.  

 

- nie siedź sztywno, zrób coś: 

to najłatwiejsza metoda – przestaw się z uczenia pasywnego na aktywne, kiedy widzisz, 

że marnotrawisz czas, nie zwlekaj i wydaj sobie rozkaz, aby: 



- podkreślić istotne zdania, wyrazy 

- zaznaczyć fragmenty tekstu 

- pisać na marginesach 

- komentować ustnie 

- formułować pytania do zagadnień 

- wyobrazić sobie, że tłumaczysz treści koledze 

- zabawić się w aktora i recytować, co czytasz itp. 

- trawa jest bardziej zielona: kiedy „siada” ci uwaga to zmień rodzaj zadania np. z historii 

przejdź do matematyki, ale zajmuje się zagadnieniem nie krócej niż 20 minut. 

- osoba ruchliwa może wykonać kilka ćwiczeń 


