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WYDRUKI DO NAUKI

Pomysły na kreatywną i e ektywną nauk

eśli zaangażujemy mózg ucznia do samodzielnego opracowania treści do nauki, dojdzie do
tak zwanego g ębokiego przetwarzania wiedzy
znacza to, że mózg ucznia musia wielokrotnie
przetworzy dane informacje, przeanalizowa je,
przegrupowa i manipulowa nimi, angażując
do tego różne zmys y ozwala to na zapamiętanie większości tego, co trzeba, już na etapie
tworzenia pomocy naukowych
/fragment z książki/
c esprze oje dziecko
jak a to zro i

roz oju i

nauce

To pytanie, często pada ze strony rodziców. Choć
mają dobre intencje, często brakuje im skutecznych metod. „Wydruki do nauki. Pomysły na
kreatywną i efektywną naukę” to książka, która
ma za zadanie dostarczyć rodzicom sprawdzone
narzędzia wspomagające efektywną naukę i roz
rozwój intelektualny dzieci. Przedstawione są
tu metody, które m.in. poruszają obszary takie
jak motywacja do nauki, czytanie książek, odra
odrabianie zadań domowych, osiąganie celów oraz
wiele innych.
Autorka książki – Angelika M. Talaga, z wykształ
wykształcenia neuropedagog, z zawodu trener rodziców
– wykorzystuje swoją wiedzę by tworzyć narzę
narzędzia i strategie dla rodziców stanowiące pomoc
w kreatywnym wychowaniu przedsiębiorczych
i myślących dzieci.
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R

odzice nieustannie inwestują czas, energię i pieniądze
w rozwój swoich pociech.
Wiadomo dlaczego – każdy z nas chce, by dzieci miały wszechstronną wiedzę i wspaniałe umiejętności praktyczne. A co, jeśli bym Ci
powiedziała, że czasem w wyzwaniach
szkolno-wychowawczych najlepsze są
najprostsze rozwiązania? Nie ma potrzeby zapisywania dziecka na szereg
zajęć dodatkowych, kolonii zagranicznych i kursów językowych. To, co jest
natomiast niezbędne, to mądre podejście do edukacji, organizacji czasu
i motywacji do nauki.
Nazywam się Angelika M. Talaga, ale
mówią na mnie odmother. Jestem
neuropedagogiem, edukatorem
i trenerem rodziców.

Wydruki do nauki

Na co dzień całą swoją wiedzę przekształcam w zestawy narzędzi i strategii wspierających rodziców w tym, co
dla nich najważniejsze – wartościowej
edukacji dzieci i ich mądrym wychowaniu. Piszę artykuły, wygłaszam prelekcje,
prowadzę szkolenia i nagrywam podcast
– wszystkie aktualne treści znajdziesz
na mojej stronie www.godmother.pl.
W swojej pracy na co dzień korzystam
z HP DeskJet nk Ad antage
,
na którym drukuję, kopiuję i skanuję
wszystko to, czego potrzebuję.
Wierzę w konieczność nieustannego
rozwoju, a mózg dziecka bez reszty
fascynuje mnie od lat. Czytam ogromne
ilości książek, śledzę najnowsze badania
z zakresu psychologii i neuronauk oraz
poszerzam swoją wiedzę na licznych

kursach i szkoleniach. A to wszystko
w jednym celu – staram się być pomostem pomiędzy tym, co oferuje nauka
a rodzicami. Badam i interpretuję to
po to, by potem przetłumaczyć to na
język praktyczny. Tak właśnie powstają
narzędzia, metody i strategie, z którymi
rodzic, a czasem i nauczyciel, może się
zapoznać i zastosować je od ręki. Sama
też jestem mamą i wiem, że złotych
teorii” wokół nas jest aż za wiele. Brakuje
za to zdroworozsądkowego i przede
wszystkim praktycznego podejścia
do edukacji dzieci. Dlatego moją misją
zawodową jest zapełnienie tej luki.
W publikacji, którą trzymasz przedstawiam Ci służące do rozwoju i nauki dla
dzieci materiały, które powstały we współpracy z marką HP. ch głównym celem jest
połączenie rozwoju wiedzy z doskonaleniem umiejętności praktycznych.
W nauce i zapamiętywaniu nawet potężnych partii materiału pomogą uczniowi
opisane tu notatki Cornella, samodzielnie
przygotowane fiszki czy harmonogram
powtórek. Za to organizacji, motywacji
i konsekwencji nauczą czytelnicze wyzwanie, planery dla dzieci czy lista celów.
Życzę Wam miłej (i efektywnej!) nauki.
Z pozdrowieniami,
Angelika M. Talaga
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PLANER

K

ażdy, kto ma w domu nastolatka, wie, że ogrom jego szkolnych
i pozalekcyjnych obowiązków
może przytłaczać. W szkole
od rana do późnego popołudnia. Potem
korepetycje, koła zainteresowań, zajęcia
dodatkowe, projekty na ocenę, zadania
domowe, kartkówki, sprawdziany, wywiadówki, wycieczki i wszystko inne, o czym
trzeba pamiętać i zsynchronizować w planie dnia. Jednak próżno szukać na rynku
planerów czy organizerów przeznaczonych specjalnie na potrzeby uczniów.
Może więc zrobić samemu taki planer?
Warto o tym pomyśleć, bo dodatkowo
daje nam to możliwość przygotowania
go maksymalnie pod potrzeby konkretnej
osoby, jej codziennej rutyny i poziomu
aktywności. Planer w bazowej wersji
zawiera miejsca na dni kalendarzowe
z wyróżnionym weekendem i tygodniem
roboczym oraz miejsce na notatki.

DLA UCZNIÓW Z WIĘKSZĄ
ILO CIĄ OBOWIĄZKÓW MO NA
DRUKOWA OSOBNE LANERY,
INNY DLA KA DEJ S ERY YCIA
SZKOŁA, OBBY CZY DOM .
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Czego potrzebujesz, żeby samodzielnie
wykonać planer? W zasadzie tylko komputera, dostępu do internetu i dobrego
urządzenia wielofunkcyjnego, takiego jak
HP DeskJet nk Ad antage
.

Krok 1.
Pobierz plik z planerem ze strony
www.godmother.pl/WydrukiDoNaukizHP.

Krok 2.
Zastanówcie się wspólnie, jakiego typu zadania ma do wykonania w ciągu
miesiąca Twoje dziecko, jakie wydarzenia Was czekają i o czym należy pamiętać. Jaki jest charakter tych zadań?
Podzielcie to wszystko na kategorie.
Na przykład jedną kategorią będzie
szkoła, drugą dom, a trzecią hobby.
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Do kategorii szkoła wliczają się wszystkie sprawdziany, kartkówki, wywiadówki,
ale także wycieczki szkolne. A do kategorii hobby można zaliczyć zajęcia szachowe czy sportowe oraz wizytę znanego outubera w Waszym mieście. Teraz
wybierzcie dowolne kolory, które będą
symbolizować kategorie, np. szkoła
– zielony, dom – błękitny a hobby – żółty. Po co? To, co zaraz zrobicie nazywa się
kodowanie kolorami. Zwykle nie wystarczy wpisać zadań do zeszytu czy kalendarza, bo ich ogrom wciąż może przytłaczać. odowanie kolorami dodaje
lekkości nawet najbardziej naszpikowanemu treścią planerowi. Patrząc na niego, najpierw zwracamy uwagę na kolory,
które od razu kojarzą nam się z konkretnym charakterem zadań.

Wydruki do nauki

Krok 3.
Otwórz plik na komputerze w dowolnym
edytorze obrazów. Nanieś kolory na odpowiednie dni. Jeśli coś ważnego dzieje
się w szkole zmień, kolor dnia na zielony,
a jeśli w domu – na błękitny. Dokładnie
tak, jak ustaliliście to w kroku drugim.
Po naniesieniu kolorów wydrukuj plik.

Krok 4.
Teraz weź długopis i na wydrukowanym
pliku nanieście na planer hasła, godziny
i wszystko inne, co będzie przypominało
o wydarzeniach i zadaniach na najbliższe tygodnie.

Wariant I
odowanie kolorami może mieć też inny
wymiar. Zamiast używać wielu kolorów

Czy wiesz, że urządzenie
HP DeskJet Ink Advantage 3785
jest kompaktowe, ekonomiczne
i wielofunkcyjne? Drukuje,
skanuje i kopiuje!
do różnych kategorii, użyj dwóch – czerwonego i szarego. Wówczas na czerwonych polach wypiszcie rzeczy super-ekstra-ważne, takie jak wywiadówka w szkole czy
sprawdzian z chemii. Na szarych polach
rzeczy, które w razie potrzeby można
przesunąć lub przekazać komuś innemu.
Na przykład: „posprzątać pokój” lub „kupić
prezent dla Huberta”. Takie kodowanie kolorami powoduje, że mózg w pierwszej kolejności skupia się na priorytetach. o to chodzi!

Wariant II

OGROM ZA
DA I OBOW
IĄZKÓW MO E
R
NAJ ILNIEJS ZYTŁOCZY
ZE
KODOWANIE GO UCZNIA.
KOLORAMI
DODA LEKK
O CI KA DE
MU
ARMONOGR
AMOWI
ATRZĄC NA
TAKI LANE
R,
ZWRACAMY
UWAGĘ NA
TO,
CO NA TEN
MO
NASZYM R MENT JEST
IORYTETEM
.

A co, jeśli Twój nastolatek ma takie
nagromadzenie spraw do zapamiętania w ciągu każdego dnia, że nie sposób tego wpisać w jednym miesięcznym planerze? Dla tych najbardziej
zajętych uczniów można drukować
osobne planery dla każdej sfery życia.
Wtedy planer domowy wisi na stałe
w domu, a planer szkolny możecie
wkleić do jednego z zeszytów. Mając
do dyspozycji gotowy plik i dobrą drukarkę możecie skorzystać z każdego
wariantu dowolną ilość razy!
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WYZWANIE NAUKOWE

W

yzwanie Naukowe to narzędzie dla ambitnych dzieci,
które nieustannie podnoszą
sobie poprzeczkę. czasem
zaskakują nas pomysłami, czego to
nowego chciałyby się nauczyć. Od
dzisiaj masz na to sposób – narzędzie,
które z jednej strony pomoże określić obszary do przykręcenia śruby”.
A z drugiej zapewni podsycanie motywacji w razie, gdyby pierwsza próba się
nie powiodła. Zobacz, jak możesz skorzystać z tego narzędzia.
Na początku pobierz i wydrukuj plik
o nazwie Wyzwanie Naukowe” ze strony
www.godmother.pl/WydrukiDoNaukizHP.

Jeśli np. dziecko chce stać się mistrzem
magicznych sztuczek, przyda się obejrzeć na ouTube kilka filmów o tym,
jak inni radzą sobie z nauką magii. Ale
skoro wyszukiwanie filmików w internecie leży w kompetencjach większości
nastolatków, to oznacza, że tę umiejętność już mają.

Krok 2.
Chcę być lepszy w” – to pole, w którym
uczeń wypisuje te obszary, w których
musi stać się lepszy lub gdzie musi włożyć więcej pracy, by osiągnąć dany cel.
Żeby stać się mistrzem magicznych
sztuczek, uczeń musi mieć bardzo
sprawne palce. Więc być może będzie
chciał być lepszy w motoryce małej.

Krok 1.
Nigdy nie jest tak, że próbując nauczyć
się czegoś nowego zaczynamy od zera.
W polu Obecnie potrafię” uczeń wypisuje
te obszary, które ma już opanowane
na wystarczającym poziomie, a które
będą pomocne w osiągnięcie celu.

Krok 3.
To jest mój cel” – dziecko opisuje tu
szczegółowo, czego i jak chce się nauczyć.
Nie wystarczy to wiedzieć ogólnie – do celu
należy podejść systemowo i technicznie.
Opisujemy przyszły stan rzeczy, czyli

Wskazówka! Przysłowie mówi, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal”,
ale – co ciekawe – to powiedzenie działa również w drugą stronę. Dlatego im częściej
dziecko będzie widziało swoje wyzwanie, tym łatwiej będzie mu je osiągnąć.
Na szczęście nie ma potrzeby wypełniania tej samej tabelki kilka razy, po prostu
skopiuj to, co masz gotowe na drukarce.
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taką znajomość danego tematu lub taki
poziom kompetencji, na jakim nam zależy.

Krok 4.

weskiego, na pewno z miejsca wskaże
kilka sposobów. Ale z pewnością będzie
to mniej niż pięć różnych metod. Dzieje
się tak dlatego, że mózg podpowiada
nam najbardziej prawdopodobne, a także najbardziej oczywiste rozwiązania
problemu. Żeby wymyślić coś bardziej
kreatywnego, trzeba się troszkę bardziej wysilić. Dlatego zachęcamy ucznia
do wymyślenia co najmniej różnych
sposobów.

Pole Sposoby na osiągnięcie celu” jest
najważniejsze. Niezależnie od tego, jakiego wyzwania podejmie się dziecko, sposobów na poradzenie sobie z nim jest
na pewno więcej niż jeden. jest to coś
zupełnie innego niż to, czego uczy się
do tej pory dzieci w szkole. Nie ma jednej odpowiedzi, jednego
złotego środNIE MA JEDNEJ OD OWIEDZI, JEDNEGO ZŁOTEGO
ka ani jedneRODKA ANI JEDNEGO S OSOBU NA NAUCZENIE SIĘ
go sposobu
CZEGOKOLWIEK. DLATEGO DOBRZE, JE LI DZIECKO
na osiągnięZ GÓRY WYMY LI RÓ NYC ROZWIĄZA .
cie celu. Jak
więc można
go osiągnąć? Albo poprzez kombinację
Ta druga piątka będzie stanowiła bufor
różnych podejść, każdego po trochu, któbezpieczeństwa i być może właśnie
re metodą synergii doprowadzą dziecko
wśród tych nieoczywistych sposobów
tam, gdzie chce się znaleźć. Albo poprzez
znajdzie się ten jeden, który ostatecznie
jeden, najlepszy sposób. Nie ma jednak
pomoże nam osiągnąć cel.
innej metody na znalezienie tego idealnego sposobu, niż metoda prób i błędów
– testowanie, sprawdzanie i podejmowanie kolejnych prób.
Co więcej, żeby dobrze wypełnić to
pole należy zastosować metodę aktywizacji kreatywności o nazwie „
”.
Uczeń, zapytany o to, jak można się
nauczyć nazw wszystkich dinozaurów
lub jak można nauczyć się języka nor-

Czy wiesz, że z urządzenie
HP DeskJet Ink Advantage 3785
w
roku w osce pobiliśmy
światowy rekord uinnessa w utworzeniu najd uższej historii ze zdję ?
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TWORZENIE NOTATEK

U

czniowie starsi i młodsi od lat
uczą się w podobny sposób
– zawaleni książkami, zeszytami i notatkami czytają je wielokrotnie, czasem robiąc własne notatki.
Okazuje się, że sposób, w jaki robimy notatki ma ogromny wpływ na to, jak daną
treść zapamiętamy oraz ile wysiłku trzeba
będzie włożyć w samą naukę. W tej sytuacji nieoceniona może okazać się innowacyjnie stworzona notatka! Wykorzystując
nasze wzory, możecie stworzyć notatkę
(z każdego przedmiotu lub książki) według zmodyfikowanej metody Cornella.
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Czego potrzebujecie? Wzoru pliku
– możesz pobrać go ze strony
www.godmother.pl/WydrukiDoNaukizHP
– oraz dobrej drukarki. Na stworzonym
dla Was wzorze widnieją odpowiednie obszary, m. in.: pole tytułowe,
pole notatki właściwej, pole podsumowania, pole didaskaliów. Proces
powstawania notatki jest bardzo
pracochłonny, ale dzięki temu
daje doskonałe efekty w nauce,
dodatkowo utworzona notatka
będzie mogła służyć latami.
Oto co trzeba zrobić.

Wydruki do nauki
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Krok 1.
Pobierz i wydrukuj plik ze wzorem notatki.

Krok 2.
Sporządź notatkę według poniższej
instrukcji.

TAKA NOTATKA UCZY W SPOSÓB
AKTYWNY, ANGA UJĄC WIELE
STRUKTUR NEURONOWYC .
Instrukcja sporządzenia idealnej
notatki do nauki
1. Pole notatki właściwej
To największy obszar na kartce. Tu uczeń
notuje tak, jak umiał to robić do tej pory.
Może być koślawo, może być nieskładnie.
Niezależnie od tego, ile ma czasu na zanotowanie podczas lekcji czy czytania lektury,
notuje to, co uzna za warte zapamiętania.
2. Pole tytułowe
Na górze kartki, nad polem notatki właściwej, jest miejsce na dwa tytuły. Wyżej
notujemy to, czego ogólnie się uczymy,
np. nazwę przedmiotu lub tytuł lektury.
Poniżej jest miejsce na tytuł szczegółowy. Tu zapisujemy to, czego konkretnie
dotyczy notatka właściwa. Na przykład,
jeśli na danej stronie notatki zanotowano
informacje o cechach bohatera powieści,
to nasz tytuł szczegółowy będzie brzmiał:
„Cechy bohatera – Rejent”.
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Dlaczego tytuł szczegółowy jest tak istotny? Jeśli uczeń ma przed sobą kilkanaście
stron notatek z biologii, to ciężko mu będzie znaleźć budowę konkretnej komórki.
Na każdej kartce jest coś, co dotyczy danej
lekcji biologii, ale nie wiadomo konkretnie, co na której kartce jest zapisane. Tytuł
szczegółowy właśnie to określa, a dzięki
temu przygotowanie do nauki czy poszukiwanie konkretnego zagadnienia zajmuje
sekundę. Nie ma nic gorszego dla naszego
mózgu niż sterta notatek, w której każda
wygląda tak samo. Odpowiedni tytuł
pozwala zatem nie tylko na bardzo szybkie zorientowanie się w mnogości wydruków, ale też na wyróżnienie notatki.
3. Pola porządkowe
Zaraz obok pola tytułowego mamy dwa
małe prostokąciki – to pola na wpisanie
daty i klasy. Ta mała modyfikacja klasycznego układu notatek w systemie Cornella
jest ukłonem w stronę uczniów. Wielu nauczycieli wielokrotnie wraca do zagadnień
albo omawia je z innej strony, dlatego warto zaznaczyć, której klasy czy roku szkolnego dotyczy dana notatka. A po co data?
Jeśli nauczyciel zarządzi sprawdzian z pięciu ostatnich lekcji, doskonale będzie wiadomo, czy ta notatka się do nich zalicza.
4. Pole didaskaliów
To nic innego jak szeroki margines po
boku notatki właściwej. Teraz zadaniem
ucznia będzie szybkie przeczytanie wła-
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snoręcznie sporządzonej notatki
i wyciągnięcie z niej definicji wartych
zapamiętania, trudnych wyrażeń czy
słów charakterystycznych dla danej
treści. Wówczas takie słowa-klucze
zapisujemy w polu didaskaliów, dokładnie na tej samej wysokości, na jakiej
pierwotnie wystąpiły one w notatce
właściwej. Dlaczego to robimy i dlaczego
jest to tak ważne?
Po pierwsze, dlatego, że to, co się przed
chwilą wydarzyło to powtórka materiału!
Nie dość, że dziecko musiało samo sporządzić notatkę to jeszcze teraz musiało
ją całą przeczytać ze zrozumieniem,
by wyciągnąć z niej te elementy!
Po drugie, dlatego, że słowa-klucze
w polu didaskaliów pozwolą na skoncentrowanie uwagi uczącego się na elementach najważniejszych. Bo przecież nie
da się zapamiętać całego tekstu zdanie
po znaniu. Nie da się nauczyć absolutnie
wszystkiego z każdej notatki. Siła efektywnego uczenia się polega na tym,
by umieć zdecydować, co jest najważniejsze i czego należy się nauczyć.
A dodatkowo pole didaskaliów będzie
kolejnym elementem, który pozwoli na szybkie wyszukanie zagadnienia,
gdy chcemy po dłuższym czasie wrócić do notatek. Już nie trzeba czytać
całej notatki od nowa, wystarczy
zerknąć na słowa z boku kartki!

5. Pole podsumowania
Ostatni element to poziomy pasek na
dole notatki właściwej. Tutaj w kilku zdaniach uczeń podsumowuje wszystko to,
co znalazło się w polu notatki właściwej. To
bardzo ważny element! Żeby wykonać podsumowanie, trzeba jeszcze raz przeczytać
całą notatkę – a to kolejna już powtórka wiedzy. Żeby napisać to podsumowanie w formie zaledwie kilku zdań, które zmieszczą
się w niewielkim polu, mózg dziecka robi coś
jeszcze. Umiejętna synteza wiedzy wymaga ogromnego skupienia i zrozumienia tego,
co czytamy – nie da się tego zrobić bezmyślnie. A to oznacza, że dziecko uczy się w sposób aktywny, angażując w to wiele struktur
neuronowych i wiele sieci połączeń. Teraz już
rozumiesz, dlaczego tak niepozorna notatka
daje tak skuteczne efekty. Dodatkowo, jeśli
uczeń wraca do notatki po dłuższym czasie
i chce sobie wiadomości tylko odświeżyć
(np. przed sprawdzianem z całego działu),
nie musi czytać kilkudziesięciu stron podręcznika czy połowy zeszytu. Wystarczy,
że przeczyta same podsumowania.

Czy wiesz, że urządzenie
HP DeskJet Ink Advantage 3785
to najmniejsze na świecie
urządzenie wielofunkcyjne
w modnych kolorach, które sprawdzi się na biurku każdego ucznia?
13
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LISTA CELÓW

D

zieci i młodzież, tak samo jak
my, potrzebują motywacji oraz
narzędzi wspomagających
osiąganie celów czy spełnianie
marzeń. Przecież nierzadko oczekujemy
od nich dobrych ocen, regularnego
czytania książek, pomocy w obowiązkach domowych, pomocy przy młodszy
rodzeństwie itp. Przy tym każdy młody
człowiek ma też swoją agendę: swoje
pasje, plany i marzenia.

By pomóc im w osiąganiu szkolnych i pozaszkolnych celów, warto wykorzystać
narzędzia z obszaru rozwoju osobistego
dla dzieci. Jednym z nich jest ista Celów”.

podejście wynika z rozmiaru celu, jaki
sobie stawiamy. Wielkie zadanie może się
wydawać tak ogromne, że onieśmieli nawet osobę bardzo pewną siebie. Na szczęście psychologowie opisują w literaturze
metodę mówiącą o tym, jak sobie poradzić
w takimi „wielorybimi” celami. A można
to zrobić... małymi krokami. Należy rozbić
wielki cel na małe, osiągalne kroki, dzięki
czemu nasz mózg powoli oswaja się
z ogromem zadań, jakie na niego czekają.
Opisywane tu narzędzie ista Celów” ma
za zadanie pomóc dzieciom w tym procesie. Jak możecie z niego skorzystać?

Krok 1.
Pobierz plik ista Celów” ze strony
www.godmother.pl/WydrukiDoNaukizHP
i wydrukuj go.

ROZBIJ CEL NA MAŁE KROKI, DZIĘKI
TEMU MÓZG OSWOI SIĘ Z CZEKAJĄCYMI GO ZADANIAMI.
Krok 2.
Zdarzyło Ci się kiedyś obserwować młodego człowieka, który zniechęcił się do
podejmowania prób spełnienia jakiegoś
wielkiego marzenia? Albo takiego, który
tryskał energią, gdy postanowił osiągnąć
jakiś wielki cel, a po kilku dniach stwierdzał, że to wszystko było bez sensu,
a jemu i tak się nie uda. Czasem takie
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Na początku uczeń wybiera zadanie lub
cel, z którym chce się zmierzyć. Zastanówcie się wspólnie na jakie mniejsze
zadania można ten cel podzielić. Chłopiec chce zostać królem strzelców?
wietnie! W takim razie warto, by zapisał
się do klubu piłkarskiego przy pobliskim
Młodzieżowym Domu ultury. Na pewno
trzeba regularnie trenować, nie tylko
piłkę nożną, ale też biegać dla kondycji

Wydruki do nauki

kilka razy w tygodniu.
Co jeszcze można
zrobić? A może by tak
przeczytać książkę
o takiej tematyce,
na przykład biografię
Roberta ewandowskiego? Wymyślcie przynajmniej sześć drobniejszych celów, które
przybliżą Was do tego
głównego.

Krok 3.
Teraz należy podzielić
małe zadania na te,
które wystarczy wykonać jednorazowo oraz
takie, które trzeba wykonywać systematycznie i regularnie. Przywołując nasz przykład
– zapisać się do klubu
wystarczy raz, raz też
wystarczy przeczytać
książkę, ale biegać
trzeba systematycznie.

Wskazówka! Warto mieć urządzenie, które ma opcję wydruków kolorowych.
m bardziej rzeczywista wizualizacja konkretnych kroków, tym łatwiej będzie
dziecku je wykonać. Jeśli mózg się na nie napatrzy, stopniowo będzie się z nimi
oswajać, aż w końcu podejmie się ich realizacji.
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Krok 4.
Wizualizacja wielkiego celu. W górnym
prawym rogu isty Celów” przygotowaliśmy pole na wizualizację głównego
celu, który uczeń chce osiągnąć.
Wybierz spośród własnych zdjęć lub
fotografii z internetu obrazek, który
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najlepiej pokazuje to, co chcecie osiągnąć. Wklej go na wydrukowaną
wcześniej istę Celów”.

Krok 5.
Zajmiemy się teraz zadaniami permanentnymi, które trzeba praktykować

Wydruki do nauki

systematycznie. Wydrukuj ze swojego
telefonu obrazki, zdjęcia lub symbole,
które będą Wam o nich przypominały.
Wydrukowane zdjęcia powinny być
mniej więcej wielkości kwadratów,
pięć na pięć centymetrów.

Krok 6.
Czas na zadania jednorazowe, np. na przeczytanie książki, która zbliża
nas do celu głównego.
Te zadania zapisz na karteczkach samoprzylepnych
i wklej w pozostałe pola na
iście Celów”. Co sprawia,
że ista Celów” jest tak
skuteczna?
Po pierwsze, wizualizacja.
Obrazy, jakimi się otaczamy i karmimy nasz umysł
potrafią bezpośrednio
wpłynąć na nasze zachowanie, a w konsekwencji
na osiągnięcia.
Po drugie, hierarchia.
Na górze wklej cele najważniejsze, na których należy
się skupić w pierwszej kolejności, a na dole następne,
o których należy pamiętać.
Nie jesteśmy w stanie skupić się na wielu rzeczach na

Czy wiesz, że urządzenie
HP DeskJet Ink Advantage 3785
ma funkcję druku mobilnego
z tabletu lub telefonu?
a funkcja znacznie u atwia
drukowanie, np zdję

raz, a nie chcemy przecież, żeby dzieci
poczuły się przytłoczone celami, jakie
sobie wyznaczają. Skup się na tym co jest
na górze isty Celów”, a dalej jakoś to
będzie i nawet się nie obejrzysz, a kroczek po kroczku cel zostanie osiągnięty.
Po trzecie, elastyczność. Niezależnie
od tego, czy od postanowienia minął
tydzień czy miesiąc, biegać trzeba wciąż,
by zostać królem strzelców. Dlatego
takiego rodzaju zadanie będzie wydrukowane i wklejone na stałe. Ale, po zapisaniu się do klubu piłkarskiego, można już
oderwać karteczkę samoprzylepną
i zastąpić ją kolejną. To oznacza, że – nawet jeśli nasz główny cel będzie składał
się z większej liczby pomniejszych zadań
– nie musimy znać ich wszystkich od
razu. Skupmy się na sześciu, które
jako pierwsze przychodzą do głowy
lub na tych, które uznasz za najważniejsze na tym etapie nauki i rozwoju.
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CZYTELNICZE WYZWANIE

R

odzice jak bumerang wracają
do mnie z pytaniem o to, jak
zachęcić dziecko do czytania.
Nic dziwnego, że o to pytają.
Raporty mówiące o poziomie czytelnictwa
w Polsce pozostają nieubłagane. Spośród
tych z nas, którzy w ogóle czytają, połowa
przeczytała w ubiegłym roku tylko jedną
książkę. Co ma więc powiedzieć dziecko?
Nie dość, że przykład nie idzie z góry, to zwykle jeszcze nie może czytać
tego, na co ma ochotę. Dostaje za to
polecenie przeczytania lektury, dołączonej często dziesiątki lat temu do
kanonu podstawy programowej.
iestety, musimy pami ta ,
e nawyki, równie te czytelnicze,
wyra iają si ju w dzieci stwie
i cz sto zostają z nami na dziesiątki lat. latego warto nasze pociec y
wesprze w tym, e y mogły garściami i z niekłamaną przyjemnością
czerpa z tego, co i lioteki i ksi garnie mają nam do zao erowania.
Z pomocą przychodzi nam Czytelnicze Wyzwanie”. Plik stworzony na
wzór gry planszowej (któż z nas ich nie
kocha!), na której zaznaczamy postępy
naszego zaawansowania w lekturze.
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Krok 1.
Pobierz plik Czytelnicze Wyzwanie” ze strony
www.godmother.pl/WydrukiDoNaukizHP.
Wydrukuj planszę w kolorze – barwy stanowią dodatkową motywację i cieszą oko.

Krok 2.
W polu na dole strony, opatrzonym napisem Obecnie czytam”, wpisujemy tytuł
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i autora książki, której dotyczyć będzie
wyzwanie. Pamiętaj, że plik możesz drukować wielokrotnie, dlatego dobrym nawykiem jest podpisywanie każdego nowego.

Krok 3.
Czas na lekturę! ra stworzona jest tak,
aby każde, nawet najmłodsze dziecko od razu wiedziało, o co w niej chodzi. Za jej pomocą odliczamy każdy dwudziestominutowy
postęp w czytaniu książki. Zdecydujcie,
jak chcecie oznaczać ten postęp na planszy.
Jeśli kartka będzie leżała na stole, możecie
użyć pionka i przesuwać go o jedno oczko
za każdym razem, gdy minie minut czytania. Jeśli kartka będzie wisiała, np. na tablicy
korkowej, opcji jest również wiele. Można na
zaliczone pole przyklejać naklejki, śmieszne
zdjęcia lub zakreślać je długopisem. waga
dj cia i za awne emotikony mo esz wydrukowa na samoprzylepnym papierze zdj ciowym P ocial edia naps ots. zi ki
temu zaoszcz dzicie czas, który trze a
poświ ci na o cinanie i przyklejanie taśmy

Krok 4.
Zwróciliście uwagę na puchar, który pojawia
się co trzy pola czytelnicze? To bardzo ważny element. Wprowadza do naszego wyzwania grywalizację. Zanim sama książka będzie
nagrodą, warto jakoś wspomóc motywację
dziecka – o to przecież chodzi w całym wyzwaniu. tu możesz puścić wodze wyobraźni,
bowiem nagrodę za godzinę czytania (czyli
trzy pola po minut) należy dobierać indy-

widualnie – kierując się wiekiem dziecka,
poziomem skomplikowania lektury oraz
tym, na ile faktycznie jest to wyzwanie.
Jeśli dziecko jest oporne i krzywi się na widok
książki, nagroda powinna być bardziej znacząca. Jeżeli natomiast plansza ma być tylko
katalizatorem, możemy zorganizować symboliczny upominek, np. kupon od mamy na
zrobienie kakao.
Dlaczego gra opiera się o
minut”?
rian racy, autor wielu estsellerów
z dziedziny rozwoju oso istego, przekonuje, e czytając codziennie przez 2 minut mo na zmieni swoje ycie. wa a,
e 2 minut ka dego dnia daje nam średnio jedną ksią k tygodniowo. edna
ksią ka tygodniowo to około 5 ksią ek
rocznie. przeczytanie rocznie tylu ksiąek z jednej dziedziny, daje nam wiedz
porównywalną z doktoratem
Czyż nie byłoby więc wspaniale wyrobić
w naszych dzieciach nawyk sięgania po książkę i czytania jej choćby minut dziennie?
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I

I

K

tóż z nas nie zna fiszek, które są
powszechnie dostępne w sklepach, np. takie do nauki języków
obcych? Czy mogą być skuteczne w nauce? Oczywiście, jeśli tylko korzystamy z nich regularnie i systematycznie.
Jeśli jednak chcesz uzyskać powalający
efekt w nauce, postaw na przetwarzanie
głębokie, zamiast polegać na samej
pamięci. Na czym to polega?

już na etapie tworzenia fiszek! A dodatkowo, jeśli pozwolisz umysłowi skojarzyć
daną treść z obrazkiem po drugiej stronie
fiszki, efekt masz niemal gwarantowany.
Żeby stworzyć tak wspaniałe, skuteczne
fiszki, należy przestrzegać kilku zasad. To,
czego potrzebujesz na początek to plik do
wydrukowania (możesz pobrać go ze strony
www.godmother.pl/WydrukiDoNaukizHP),
urządzenie do drukowania, długopis
i nożyczki.

ANGA UJĄC MÓZG UCZNIA DO SAMO- Krok 1.
DZIELNEGO O RACOWANIA TRE CI Pobierz fiszki na swój komputer i wydruDO NAUKI, DO ROWADZISZ DO GŁĘ- kuj plik dwustronnie. Jak to zrobić? Wydrukuj
BOKIEGO RZETWARZANIA WIEDZY. pierwszą stronę pliku, następnie wyjmij kartJeśli zaangażujemy mózg ucznia do samodzielnego opracowania treści do nauki,
doprowadzimy do tak zwanego głębokiego przetwarzania wiedzy. Oznacza to,
że mózg ucznia musiał wielokrotnie dane
informacje przetworzyć, przeanalizować,
przegrupować i manipulować nimi, angażując do tego różne zmysły. Pozwala to
na zapamiętanie większości tego co trzeba

kę z szu ady i włóż ją z powrotem do podajnika papieru – tylko do góry nogami. Tym sposobem zadrukujesz kartkę po obu stronach.
Znajdujące się na dokumencie pola na fiszki
są rozmieszczone symetrycznie, więc nie
musisz się martwić ustawieniami drukowania.

Krok 2.
Przygotuj na komputerze lub telefonie (tak,
możesz też drukować z telefonu!) obrazki

Wskazówka! Warto drukować w kolorze – im lepsze i bardziej rzeczywiste
odwzorowanie, tym lepsze skojarzenie. A przecież o to chodzi, by ułatwić naukę
tak bardzo, jak to tylko możliwe!
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symbolizujące to, czego zamierzacie się
nauczyć. Pamiętaj, że by obrazki były
na tyle małe, żeby po wydrukowaniu
zmieściły się na rewersie fiszek.

Krok 3.
Wytnij fiszki wzdłuż wydrukowanych
linii, a następnie zapełnij je materiałem do nauki. Z jednej strony przyklej wydrukowane wcześniej zdjęcie/
symbol zagadnienia, którgo masz się
nauczyć. Z drugiej strony nanieś treść.
Dlaczego jest to tak skuteczne? Ponieważ, żeby zmieścić odpowiedź na małej
kartce, trzeba się mocno zastanowić
nad treścią w zeszycie czy podręczniku.
Nie da się przepisać wszystkiego bezmyślnie, bo zwyczajnie się nie zmie-

Czy wiesz, że urządzenie
HP DeskJet Ink Advantage 3785
doskonale odwzorowuje kolory,
kiedy stosujesz oryginalne,
niedrogie materia y
eksploatacyjne?

ści. Trzeba wiedzę syntetyzować i wyjąć
z niej to, co najważniejsze, a następnie
ręcznie zapisać to na fiszce. Dlaczego
ręcznie? Bo dodajemy do procesu nauki
stymulowanie kolejnego zmysłu, którym
jest dotyk. To duży wysiłek dla mózgu,
który przynosi doskonałe efekty.
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LISTA KONTROLNA

N

auka szkolna kojarzy nam się
z pewnym trudem i nierzadko z wyzwaniem. Ale skuteczna nauka oznacza wiedzę,
a wszechstronna wiedza daje naszym
dzieciom nieocenione korzyści dla ich
przyszłego dorosłego życia. Dlatego
chcemy im jakoś w tej nauce pomóc,
żeby była ona choć odrobinę przyjemniejsza, szybsza czy skuteczniejsza.
W meandrach porad, mnemotechnik
i metod na „szybką naukę” zapominamy często o najbardziej podstawowych
sprawach. „ ista ontrolna” to narzędzie, które pozwala dziecku upewnić się, że zapewniło sobie podstawowe warunki, bez których nie ma mowy
o sprawnie funkcjonującym mózgu.
Jak skorzystać z takiego udogodnienia?

Krok 1.
Pobierz plik ista ontrolna” na swój
komputer i wydrukuj go. W związku
z tym, że taką checklistę dobrze jest
mieć zawsze przy sobie i prawdopodobnie uczeń będzie ją drukował co
najmniej kilka razy w miesiącu, warto
ułatwić sobie życie i drukować pliki bezpośrednio z telefonu. Mamy
wiek,
a dzieci przecież robią już wszystko
za pomocą smartfonów!
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Krok 2.
Na wydruku znajdują się cztery takie same listy. Należy je
wyciąć i trzymać w miejscach,
w których dziecko lubi zasiadać
do nauki.

Wydruki do nauki

Checklista to kolumna okienek
z opisem elementów, które należy
zapewnić uczniom przed nauką.
Organizujemy element pierwszy
i odhaczamy jako wykonane. tak
samo z każdym następnym punktem.

Elementy listy kontrolnej
1. Wywietrzone pomieszczenie
Mózg dorosłego człowieka stanowi około
masy całego ciała. Tymczasem zużywa
aż
tlenu, który pobiera organizm!
To ciężko pracujący narząd, który potrzebuje
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wiele energii i troski z naszej strony,
by mógł funkcjonować pełną parą. W przypadku dzieci ta różnica w proporcjach może
być jeszcze większa. Dlatego bezpośrednio
przed nauką (nawet w środku zimy!) otwieramy szeroko okno na 5 minut.

2. toczenie d wi kowe
W powszechnej opinii dziecko powinno
uczyć się w ciszy, bo tylko takie otoczenie
daje mu możliwość skupienia się. Nie jest to
prawdą. Dzieci, tak jak i my, mają już swoje
preferencje, powinny więc wybierać otoczenie dźwiękowe, które pomaga im pracować
w skupieniu. Może to być zarówno cisza, jak
i muzyka relaksacyjna, muzyka instrumentalna czy nawet tzw. background noise. Ten
ostatni to zbiór dźwięków, które pozwalają naszemu mózgowi skoncentrować się na
pracy, np. odgłosy jadącego pociągu, deszczu, burzy, płynącego potoku czy wiatru.
Mój ulubiony to dźwięk zatłoczonej kawiarni. Zadaniem dziecka będzie wypróbowanie
różnych opcji, żeby móc obiektywnie stwierdzić, przy jakich dźwiękach uczy mu się
najlepiej, a potem każdorazowo zapewniać
sobie właśnie takie dźwięki przy książkach.
3. aspokojony głód
Człowiek głodny to człowiek zły. Ale także
pracujący nieefektywnie. Nie można oczekiwać od dziecka umiejętności długotrwałego skupiania się nad zadaniem, jeśli od
dawna nie jadło nic wartościowego (frytki na obiad to nie jest wartościowy posiłek). Dlatego nasza lista kontrolna będzie

DO NAUKI TRZEBA ZA EWNI ODSTAWOWE WARUNKI, BEZ KTÓRYCH NIE MA MOWY
O S RAWNIE UNKCJONUJĄCYM MÓZGU.
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przypominała o dwóch rzeczach – po
pierwsze, by zjeść coś przed nauką,
po drugie, by zapewnić sobie zdrowe,
energetyczne przekąski, które pozwolą
podładować baterie. Polecam orzechy
i gorzką czekoladę.
4. Dobra przerwa
Podczas intensywnej pracy umysłowej, kiedy kończą nam się siła i energia,
przerwa pozwala na ich odnowienie.
Co w przerwie jest najważniejsze? Jej jakość!
Niekoniecznie długa przerwa będzie najlepsza, bo dobrze spędzone minut potrafi dla
umysłu dziecka zdziałać cuda. Dlatego podczas przerwy warto się poruszać, oddychać
świeżym powietrzem i uzupełnić płyny.
5. Zapach
Nasze nosy potrafią rozróżnić około dziesięciu tysięcy zapachów, przy czym żaden z nich nie jest dla dzieci obojętny.
Zarówno te, które uważamy za kuszące,
jak i te obrzydliwe skutecznie rozpraszają uwagę. rok pierwszy to wywietrzony
pokój, co pomoże pozbyć się przykrych lub
zbyt intensywnych zapachów. rok drugi
– dla ambitnych – można zapewnić zapachy
wspomagające koncentrację, np. aromaty
lawendy, melisy czy trawy cytrynowej.
6. Nawodnienie
Woda to królowa składników niezbędnych nam do życia. Nie tylko ciało składa się w większości z wody – dotyczy to

Czy wiesz, że urządzenie
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dzia a w trybie cichego druko
wania i oszczędzania energii?
rukowanie materia ów nigdy
nie by o prostsze
również mózgu. Badania pokazują,
że większość dzieci pije w ciągu dnia
niewystarczającą ilość wody, a dotyczy
to także tych, które zaspokajają pragnienie słodkimi napojami. Drogi Rodzicu,
woda, woda i jeszcze raz woda. Żeby
odhaczyć okienko z wodą, należy postawić szklankę (a najlepiej butelkę) wody
w zasięgu ręki dziecka i powoli pracować
nad nowym nawykiem.
. ozmaitości
Na liście kontrolnej znajdziecie też elementy takie jak: uporządkowane biurko, dobre
oświetlenie, wygodna pozycja i zorganizowanie niezbędnych przyborów do nauki.
Największym zaskoczeniem mogą być
jednak puste pola... ażde dziecko jest
inne i musi odnaleźć własną rutynę wprowadzającą je w nastrój do pracy umysłowej,
dlatego puste miejsca mają za zadanie zachęcić Was do kreatywności. Może będzie
to szklanka prawdziwego ciepłego kakao,
a może spacer z psem – zastanów się
i dopisz swoje propozycje na liście.
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I

światowi aktywiści biją na alarm
– przeciążamy naszą młodzież
zadaniami, którymi obarczamy
ją w szkole. ekcje trwające od
rana do późnego popołudnia, tylko po to,
żeby zadać zadania domowe na kolejne godziny. Różnorodne przedmioty szkolne i każdy z nich w oczach nauczyciela najważniejszy.

ciężarem obowiązków ugiął by się niejeden
dorosły. Czasem to te tygodnie, w których
nauczyciele orientują się, że postawili
za mało ocen, a koniec semestru za pasem.

Omawiany tu planer Pracowity Tydzień”
ma za zadanie pomóc uczniowi rozprawić się
z tym wyzwaniem. Co ważne – nie chodzi
o to, że każdy chłopak i dziewczyna
mają obowiązek zaliczyć każdy sprawSŁABA ORGANIZACJA I OCZUCIE BRAKU dzian, każdą kartkówkę, zrobić każde
zadanie domowe i przeczytać każdą
KONTROLI NAD SYTUACJĄ OWODUJĄ
lekturę. Dzieci to też ludzie! w takim
U DZIECI TAKI SAM STRES, JAK RATY
natłoku trzeba czasem trochę odKREDYTU U DOROSŁYC .
puścić”. łównym zadaniem planera
jest odciążenie układu stresu naszych
dzieci. ła a organizacja i poczucie raku
w końcu sprawdziany, kartkówki, projekty.
Niestety, rzeczywistość szkolna ma to do sie- kontroli nad sytuacją powodują u dzieci
taki sam stres, jak goniące terminy w pracy
bie, że obowiązki te nie są rozłożone równoi raty kredytu u dorosłyc . Stres może opamiernie w ciągu roku szkolnego. Zdarzają się
tygodnie na tyle luźne, że spokojnie zmieścinować cały organizm, co w konsekwencji
my w nich spotkania z przyjaciółmi i własne
paraliżuje racjonalne myślenie i bezpośrednio
hobby. Ale zdarzają się też takie, kiedy pod
wpływa na sukcesy szkolne i pozaszkolne.
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Oto jak ujarzmić pracowity tydzień.

Krok 1.
Pobierz i wydrukuj plik o nazwie
Pracowity Tydzień”. Warto wydrukować
go w kolorze, ponieważ dokument
podzielony jest na różnokolorowe sekcje.

Krok 2.
W sekcjach Zadania szkoła” i Zadania
inne” uczeń wypisuje to, co ma do zrobienia
w danym tygodniu. Spośród tych dwóch pól
wybieramy cztery najważniejsze elementy.
Są to takie zadania, niewykonanie których
wiąże się z przykrymi konsekwencjami
lub są po prostu dla dziecka bardzo ważne.
Tak wybraną czwórkę wpisujemy do sekcji
wyżej nazwanej Priorytety tygodniowe”.

Krok 3.
Naładowany tydzień często oznacza
ogrom nauki. Dlatego dobrze, jeśli uczeń
rozplanuje ją na tydzień do przodu. Dzień
przed kartkówką wystarczy powtórka,
ale piątkowy sprawdzian z matematyki
może oznaczać już trzy dni kucia”! Teraz
więc dziecko wypełnia sekcję Sprawdziany/
kartkówki”, wpisując wszystko to, co ma się

wydarzyć w danym tygodniu, a następnie
Harmonogram nauki”, by rozplanować
pracę umysłową na kolejne dni.

Krok 4.
Na tym etapie mamy już pięć sekcji gęsto
zapisanych obowiązkami i czekającymi na
nas zadaniami. Dlatego przyda się odrobina motywacji. Na tym etapie uczeń zapełnia
sekcję Dawka motywacji”. Co tam się może
znaleźć? Cytat motywacyjny, powód dla
którego warto się starać, albo coś miłego,
co czeka nas już w nadchodzący weekend.

Krok 5.
Czas na pozostałe sekcje planera. W górnym prawym rogu widnieje miejsce na zaznaczanie postępu w czytaniu. Na samym
dole natomiast mamy sekcje na luźne
notatki oraz na zaznaczenie zadań na następny tydzień, żeby o nich nie zapomnieć.
Na końcu dwie puste sekcje – to możliwość
spersonalizowania planera, ponieważ
zawsze znajdzie się taka kategoria, która
jest specyficzna dla konkretnego dziecka.
Przykład: uczeń klasy sportowej może
dodać sekcję z treningami, a ten ze szkoły
muzycznej – zajęcia z fortepianem.

Wskazówka! Uczeń tak zorganizowany to skarb dla kolegów i koleżanek z klasy. Dlatego
niejednokrotnie może się zdarzyć, że pojawi się prośba o podzielenie się harmonogramem
nauki – dzieci w tej samej klasie czekają przecież te same wyzwania. Nic prostszego,
przy użyciu własnego telefonu i aplikacji mobilnej HP Smart możecie zeskanować
wszystkie swoje planery i notatki. Życie ucznia naprawdę może być łatwiejsze!
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B

adania donoszą, że dzieciom
w wieku szkolnym coraz częściej dokucza stres. Tak, tak,
dobrze widzisz. Oczywiście
sprawy, którymi stresują się dzieci są
mniejszej rangi niż te nasze, „dorosłe”,
ale stres jest przecież taki sam. nie pomaga tu stwierdzenie: „Czym ty się stresujesz, jak będziesz dorosły to zobaczysz, czym są prawdziwe problemy”.
Dlaczego? Bo mózg dziecka nie wartościuje problemów. To, co w tej chwili
przeżywa jest dla niego tak samo istotne
jak sprawy dorosłych dla nas samych.

WSZYSTKIE NIEDOKO CZONE
S RAWY NAGROMADZAJĄ SIĘ
I OWODUJĄ STRES. NAZYWAMY JE
OTWARTYMI ĘTLAMI, BO MÓZG
WCIĄ DO NIC WRACA MY LAMI.
oncepcja TD, czyli etting Things Done,
to kilkuetapowy system zarządzania
strumieniem zadań. Wszystkie te zadania,
które „wiszą” nam nad głową, nazywa się
otwartymi pętlami. To rzeczy, które z jakiegoś powodu utkwiły w umyśle i absorbują myśli dziecka każdego dnia, wracając
doń jak bumerang. Co ciekawe – nie są to
wcale tylko obowiązki czy rzeczy do zała-
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twienia, ale też niezrealizowane pomysły,
marzenia odłożone „na potem”, niedokończone rozmowy, niezałatwione kon ikty
itp. Otwartych pętli, czyli niezałatwionych
spraw, będzie z każdym rokiem więcej
– wraz z rosnącymi zobowiązaniami
i odpowiedzialnością za siebie i za innych.

Wydruki do nauki

Z czasem mogą urosnąć do rangi nieustającego poczucia winy, niskiego poczucia własnej wartości i poczucia braku
panowania nad własnym życiem. Warto
nauczyć dzieci radzić sobie z otwartymi
pętlami, póki jest ich jeszcze stosunkowo niewiele. Dzięki temu może to dziecku

wejść w nawyk jako dobra praktyka
radzenia sobie w życiu.
Przygotowałam dla Was wzór oraz
metodę, zaczerpniętą z oryginalnej koncepcji TD Da ida Allena, którą możesz
zaproponować dzieciom w wieku szkolnym.
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Oto jak z nich korzystać.

Krok 1.
Pobierz plik o nazwie Otwarte Pętle” ze strony www.godmother.pl/WydrukiDoNaukizHP
i wydrukuj go.

Krok 2.
Na początku uczeń ma za zadanie
zgromadzić wszystko to, co siedzi mu
w głowie. Nie analizujemy, nie zastanawiamy się co jest ważne, a co mniej,
nie myślimy czy i jak jesteśmy w stanie
to zrobić – wyłącznie gromadzimy.
Wyrzucamy z głowy i przelewamy
wszystko na papier. Wiem, że gromadząc otwarte pętle, za pierwszym
razem można być nieświadomym,
jak wiele spraw (i często jak nietypowych) zalega nam w głowach. Dlatego odrobinę Wam pomogę i podpowiem, gdzie szukać otwartych pętli.
Oto wskazówki. Sprawy szkolne,
np. oddanie książki do biblioteki,
potrzebne nowe buty na wf. Sprawy
hobbistyczne – przeczytanie Opowieści
z Narni”, opowiedzenie przebiegu wycieczki, obejrzenie mu wideo. Sprawy w formie fizycznej – wymiana kółka w fotelu,
zrobienie porządku w szu adzie. nne,
takie jak: posortowanie plików, sprawdzenie, w którym sklepie rolki są tańsze,
opowiedzenie Asi o pokemonach itp.
o na początek. ziecko wypisuje wszystko
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to, co przyjdzie mu do głowy, to pierwszy
krok, który pozwoli oczyści umysł
ze wszystkic stresogennyc spraw.
A dlaczego wypisujemy wszystko? Sprawy naprawę pilne zaraz obok tak trywialnych jak: „Chcę kiedyś wejść na ilimandżaro”. Przecież niespełnienie takiego
„chcenia” nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami – nikt nie ucierpi, można nawet
o tym swobodnie zapomnieć. Okazuje się,
że nasz mózg takie zadanie traktuje
podobnie jak bardziej istotne i bieżące
kwestie. Po prostu, od czasu do czasu,
w nieprzewidzianym momencie, uczeń
przypomni sobie: „A faktycznie, kiedyś
chciałem to zrobić, muszę o tym pamiętać”. ażda taka drobna sprawa składa się
na spokój (albo niepokój) naszego umysłu.

ZA LANUJ DROBNE KROKI,
A MÓZG DZIECKA UZNA, E MA
ONO KONTROLĘ NAD WSZYSTKIMI
BIE ĄCYMI S RAWAMI, TYM
S OSOBEM ZAMYKAMY ĘTLE.
Krok 3.
Dziecko rozpoczyna analizę zgromadzonych zadań. Najpierw w głównej tabeli
zaznaczamy sprawy, które zajmą nam
mniej niż minuty. Nasze głowy przetrzymują ich ogrom, mimo że załatwienie
i zakończenie takich spraw zajmuje tak
mało czasu. Więc tu dziecko np. pisze
sms do Asi o pokemonach i wykreśla
to z listy jako załatwione. Nawet jeśli
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wykreśli jedną tylko rzecz, to położy
się do łóżka spokojniejsze, z uczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

Krok 4.
Teraz analizujemy wszystkie pozostałe zadania, jedno po drugim,
niczego nie pomijając. ażdemu
z nich przyporządkowujemy jedno
najbliższe działanie. Cytując Da ida
Allena: aj li sze działanie to widzialna, zyczna czynnoś , którą nale y
wykona , a y rozpoczą proces zmian
stanu aktualnego w stan po ądany .
Czyli np. do otwartej pętli kiedyś chciałem przeczytać powieści z arni” zapisać zadanie: „Poproszę ubę, żeby
pożyczył mi swój egzemplarz książki”.
Do zadania „porządek w szu adzie”
zapisać: „Przyniosę z kuchni worek
na śmieci i położę go nad szu adą”.
Czasem mózg przypomina nam o rzeczach, które nie leżą w naszym zasięgu,
bo to nie my fizycznie musimy je wykonać. Na przykład, jeśli uczeń potrzebuje
nowych butów, to zwykle musi zwrócić
się z tym do rodziców. Tu uczymy się
zatem sztuki skutecznego delegowania
zadań. Można więc w kolumnie „Najbliższe
działanie” wpisać: „Zapytać mamę, czy ma
czas w weekend skoczyć do obuwniczego”.
Wystarczą drobne kroki, które sprawią,
iż nasz mózg uzna, że mamy kontrolę

Czy wiesz, że a ika a
HP na s ts umożliwia
drukowanie mobilne,
z mediów spo ecznościowych
oraz dodawanie do zdję
ramek i podpisów?
nad wszystkimi bieżącymi sprawami.
Tym sposobem zamykamy pętle.
W kwestii technicznej kłopoty można napotkać tylko wtedy, gdy na kartce jedna kolumna zajmie więcej miejsca od drugiej. Jeśli
zabraknie miejsca na etapie gromadzenia
otwartych pętli, po prostu wydrukuj kolejną
kartkę. Mając pod ręką urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet nk Ad antage
można to zrobić nawet z telefonu. Jeżeli
natomiast zabraknie miejsca w kolumnie
z najbliższym działaniem, zrób kopię pierwotnej kartki z zasłoniętą treścią drugiej
kolumny. Dzięki temu można kontynuować
analizę otwartych pętli, rozpoczynając
np. od połowy wysokości kolumny. Zerknij
na przykład.
Na zrobienie list warto przeznaczyć weekend, żeby nic dziecka nie pospieszało i nie
rozpraszało jego uwagi. Po takim ćwiczeniu
pójdzie spać spokojne – macie na to moją
gwarancję!
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SZKOLNE PROJEKTY

P

rzed Wami ostatnie narzędzie
służące dobrej organizacji
i rozplanowaniu nauki.
Rozmawiając z młodzieżą
w wieku szkolnym, niejednokrotnie byłam świadkiem frustracji i rozczarowania tych dzieciaków, że mimo dobrych
chęci nie udało im się otrzymać dobrej
oceny czy zrobić zadania na czas.
Okazuje się, że czasem nie wystarczy
wiedzieć, iż trzeba przeczytać lekturę na
za dwa tygodnie, a na następną biologię
przygotować plakat. ażda ze szkolnych

DZIĘKI TEMU WYKRESOWI
DZIECKO BĘDZIE WIEDZIAŁO,
CO, KIEDY, JAK DŁUGO I W JAKIEJ
KOLEJNO CI NALE Y ZROBI ,
BY WY EŁNI WSZYSTKIE ZADANIA
BEZ SIEDZENIA O NOCAC .
czynności zajmuje mniej lub więcej czasu
i tak jak zadanie domowe z matematyki
zajmie jeden wieczór, plakat na biologię
już dwa–trzy wieczory, a lektura co najmniej tydzień. Większość z nas ma tendencję do wyboru zadań pilnych, czyli
tych, których weryfikacja odbędzie się
najszybciej. Tym sposobem bardzo łatwo

32

zatracić się w bieżących zadaniach
domowych i odkładać lekturę na jutro”.
A wtedy okaże się nagle, że zostały
nam dwa dni na przeczytanie „W pustyni
i w puszczy”! Znasz to?

Wydruki do nauki

W takiej sytuacji możemy udać się
po pomoc do Henry ego antta. Ten
amerykański inżynier opracował i jako
pierwszy opublikował metodę podziału
projektu na zadania i rozmieszczenie ich

w czasie. Wchodzimy więc na wyższy
poziom zaawansowania w naszej szkolnej organizacji. Jeśli Twojemu dziecku
nie wystarczy lista „TO DO”, to radzę
doczytać do końca .
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Krok 1.

Krok 2.

Wydrukuj plik o nazwie Szkolne
Projekty”, który znajdziesz na stronie
www.godmother.pl/WydrukiDoNaukizHP.
Zauważ, że masz do wyboru różne warianty – projekty tygodniowe, miesięczne i semestralne. Można więc drukować
i wypełniać jeden sporadycznie lub
co tydzień aktualną wersję.

W założeniu tego narzędzia nasz główny
projekt to po prostu Szkoła, lasa lub
– decydując się na inny wariant tabelki
– będzie to Październik. Uczeń wypisuje
wszystkie zadania i projekty dla danego
okresu. Póki co, nie zastanawiamy się,
kiedy trzeba je wykonać i ile czasu zajmą.
Wymieniamy kolejno: przeczytać
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lekturę, plakat na
biologię, zadanie
z matmy, nauka
do sprawdzianu
z historii itp.

MÓZGI DZIECI NIE ZOSTAŁY EWOLUCYJNIE ZA ROJEKTOWANE DO RADZENIA SOBIE Z TAKĄ MNOGOCIĄ ZADA , ROJEKTÓW I OBOWIĄZKÓW, DO
TEGO TAK RÓ NIE ROZMIESZCZONYC W CZASIE.

Krok 3.
To moment na określenie (lub oszacowanie), ile czasu powinno zająć każde

z zadań, np.: lektura – dwa tygodnie,
plakat – trzy dni, zadanie – jeden dzień,
nauka – dwa wieczory itd. Uczeń w tym
kroku określa też, kiedy dane zadanie
trzeba wykonać. Teoretycznie zadanie
z matematyki zajmie nam jeden dzień.
Ale termin jego oddania mija za dwa
tygodnie, więc spokojnie można zaplanować wykonanie zadania na najbliższy
weekend. Za to wydaje się, że na lekturę
mamy cały miesiąc, ale jeśli z wykresu
okaże się, że zadań na drugą połowę
miesiąca mamy w bród, to czytanie
książki warto zaplanować na pierwszą
połowę miesiąca. ażde nasze zadanie
to poziomy pasek, który jest tak długi,
jak długo będzie trwało jego wykonanie.
Jeden dzień – jedna krateczka, tydzień
– siedem krateczek. Spójrz na ilustrację
na poprzedniej stronie – to przykładowo
wypełniony wykres.

Krok 4.
Wykres antta świetnie sprawdzi się
również do pracy grupowej. Jeśli plakat
na biologię uczniowie mają zrobić w parach, proces tworzenia wykresu może
wyglądać następująco:
• na początku wypisujemy szczegółowo
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wszystkie zadania, które mają mieć
miejsce w ramach projektu, czyli: poszukać informacji o komórce zwierzęcej,
kupić brystol, wymyślić, jaką czcionką
napisać nagłówek, narysować na osobnej kartce elementy komórki itd. – aż po
przyklejenie i wypisanie wszystkich
elementów na brystolu,
• następnie uczniowie zastanawiają się,
jak dużo czasu zajmie każde z zadań
i w jakiej kolejności mają je wykonać, np.
szukać informacji w internecie można
niezależnie od kupowania brystolu
w papierniczym (każde dziecko może
się więc tym zająć osobno). upno zajmie jeden dzień, poszukiwanie informacji może nawet dwa dni. Trzeba też pamiętać, że nie da się wypisać tytułu na
brystolu, jeśli go nie kupiliśmy. Z oczywistych więc względów tak proste zadanie znajdzie się na początku wykresu.
Brzmi trochę skomplikowanie? Spokojnie!
Wystarczy samodzielnie stworzyć jeden
wykres i przejść przez cały proces wykonywania projektu, żeby wszystko stało
się proste. No i masz nasze materiały do pomocy.
No dobrze, ale nad plakatem
mają pracować dwie osoby,
a wykres mamy jeden. Tu z pomocą przyjdzie technologia .
Wystarczy wykres skopiować
lub zeskanować, aby podzielić się
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z kolegą z grupy wytycznymi do wspólnego projektu. A jak jesteście bystrzy, to
możecie zaopatrzyć się w sprzęt, który
potrafi drukować, kopiować, a nawet
skanować za pomocą smartfona.
Dlaczego wykres antta jest tak skuteczny? Z tej prostej przyczyny, że nasze mózgi
ewolucyjnie nie zostały zaprojektowane
do radzenia sobie z taką mnogością zadań,
projektów i obowiązków, do tego tak różnie
rozmieszczonych w czasie. To dlatego
uczucie zakochania, a nawet nawet zapach
świeżych drożdżówek są nam w stanie
chwilowo przesłonić cały świat. choć,
teoretycznie rzecz biorąc, każde dziecko
potrafi powiedzieć, jakie zadanie należy
wykonać kiedy, to w codziennej rutynie
posługiwanie się logiką nie jest już takie
proste. Skorzystajmy więc z umiejętności
planowania, aby potem przenieść to
wszystko na papier. To wydruk będzie nam
w ciągu dnia przypominał o tym, co jest
ważne, a co naglące.

Czy wiesz, że urządzenie
HP DeskJet Ink Advantage 3785
umożliwia ączoś bezprzewo
dową dzięki wbudowanemu
modu owi i i, a to sprawia,
że ograniczasz iloś kabli w domu?

eśli zaangażujemy mózg ucznia do samodzielnego opracowania treści do nauki, dojdzie do
tak zwanego g ębokiego przetwarzania wiedzy
znacza to, że mózg ucznia musia wielokrotnie
przetworzy dane informacje, przeanalizowa je,
przegrupowa i manipulowa nimi, angażując
do tego różne zmys y ozwala to na zapamiętanie większości tego, co trzeba, już na etapie
tworzenia pomocy naukowych
/fragment z książki/
c esprze oje dziecko
jak a to zro i
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