
УСЛОВИ УСПЕШНОГ УЧЕЊА  
 

КОД КУЋЕ 



Док не буду могући редовни одласци у 
школу на часове, важно је да код куће 

обезбедимо услове који ће нам помоћи 
да што успешније савладамо школско 

градиво.   
 



Радни простор 
 

Одреди простор у коме ћеш учити и немој га мењати. Тако ћеш се навићи да се 
лакше концентришеш на материјал за учење. 

 
Најбоље је да учиш за столом. На столу треба да буде само школски прибор који 
ти је потребан за рад (свеске, оловке, гумице, бојице ако црташ итд). Са стола 
склони све ситнице и  предмете који ти не требају за учење да ти не би 
одвраћали пажњу, а посебно мобилни телефон. 

 
Увек седи на столици и труди се да одржиш праву кичму. Никако немој учити у 
кревету, у лежећем положају или седети погрбљена. 
 

  
 



Радни простор 
 

Место на коме учиш треба да буде добро осветљено. Било би добро да буде 
близу прозора како би искористила природну светлост или да имаш лампу која 
ће спречити да квариш вид. 

 
Место на коме учиш треба да буде мирно и тихо. Ако учиш у просторији која је 
заједничка (на пример у кухињи), потруди се да то буде време када укућани 
имају неке друге активности ван те просторије или се са њима договори да буду 
тихи док траје учење. Угаси телевизор, рачунар, радио. 

 
Можда ћеш повремено добијати школске материјале путем интернета или 
гледати снимљене часове на телевизији. Можеш користити рачунар, телефон 
или ТВ ако ти служе за учење. 

 



Организација учења 
 

Потруди се да сваког радног дана учиш по нешто. Ако савладаш све градиво које си 
добила па немаш ништа ново, понови и утврди градиво које си већ савладала. 

 

Потруди се да увек учиш у исто време. Као што у школи имамо часове који почињу у 
исто време, тако организуј и своје часове код куће. Најбоље је учити у јутарњим 
сатима јер смо тада најодморнији. 

 

Учи прво градиво које ти је теже, а лакше градиво остави за касније.  
 

У току учења немој да устајеш, да се шеташ, да ћаскаш са укућанима или другарима. 
Учење треба да траје без прекида и ометања онолико колико траје школски час 
(дакле, 45 минута). Након тог времена направи кратку паузу да се прошеташ, 
освежиш и после 5 минута се врати учењу. 

 



Остали услови 
 

За усшешно учење важно је да будеш наспавана. Потруди се да идеш на 
спавање увек у исто време и да у исто време устајеш. Требало би да спаваш 8 
сати како би била довољно одморна. 

 
Пре учења, побрини се да будеш умерено сита. То значи да пре учења не треба 
да се преједеш нити да учиш празног стомака. 

 
Концентриши се на оно што учиш, усмери пажњу на градиво како би га што пре 
савладала. Не дозволи да ти мисли лутају. 

 
Постави себи циљ за сваки дан учења и не одустај док га не испуниш. Златно 
правило у учењу је: ШТО МОЖЕШ ДАНАС НЕ ОСТАВЉАЈ ЗА СУТРА!   


