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HIGIENA PRACY

Zachowanie zdrowej higieny pracy to wszystkie te działania, które zmierzają do osiągnięcia maksymalnych 
efektów nauki. Działania te pomagają odciążyć mózg, dzięki czemu lepiej przyswaja wiadomości. Możemy 
też uniknąć przemęczenia, skutków stresu i obniżenia nastroju.



ENERGIA DO PRACY
Mózg zużywa 20% całej energii organizmu i musi być regularne odżywiany.  Nie będzie dobrze pracować, 
jeżeli nie otrzyma wystarczającej ilości pokarmu. Unikaj jedzenia dużych ilości niezdrowego jedzenia-
odżywiaj  mózg odpowiednimi produktami. Stosuj zróżnicowaną zbilansowaną dietę, bogatą w owoce i 
warzywa . Uwalniająca się energia z cukrów zawartych w owsiance jest lepsza od szybko uwalniającej się 
energii z cukrów prostych obecnych czekoladowym batonie.



ODPOWIEDNIE WARUNKI

• Urządź dla siebie środowisko pracy pomoże ci to 
odnieść sukces. Uczniowie muszą stworzyć sobie 
odpowiednie warunki do pracy. Najlepiej gdy takie 
miejsce jest wygodne co zdecydowanie sprzyja 
działaniu. Dobrze byłoby gdyby uczeń 
wygospodarował dla siebie osobną półkę lub 
przestrzeń, gdzie może trzymać wszystkie potrzebne 
materiały do nauki. Przestrzeń do pracy trzeba 
utrzymywać w porządku, ponieważ przyjemnie jest 
wracać do miejsca w którym wszystko można szybko i 
łatwo znaleźć.



ORGANIZACJA PRACY

Ucząc się ważne jest aby umieć 
planować z wyprzedzeniem. Uczniowi 
który tego nie potrafi, trudno jest 
sprostać wymaganiom i kończyć pracę w 
terminie. Taka osoba nie ma poczucia, że 
panuje nad swoją nauką. Rozumiejąc 
potrzebę rozpoczęcia pracy na długo 
przed terminem końcowym, masz 
poczucie że kontrolujesz  sytuację i 
zwiększasz swoje szanse na sukces.



• Planując lub organizując naukę nie trać z oczu pełnego obrazu. 
Koncentrowanie się wyłącznie na nauce i zaniedbywanie innych ważnych 
sfer życia jest niezdrowe. W swoich planach zrównoważ czas wolny i ten 
przeznaczony na pracę. Możliwość zrelaksowania się i przyjemność 
płynąca z kontaktów z przyjaciółmi pomoże ci zwiększyć intensywność 
nauki. Uczniowie powinni znaleźć czas na to co lubią.



RADZENIE SOBIE Z PRESJĄ
• Kiedy presja narasta na przykład podczas nauki do egzaminu uczniowie bywają zdenerwowani a nawet czują 

się przytłoczeni. Zamartwianie się nie sprawi że stres związany z nauką zniknie, ale można to opanować 
równoważąc  naukę przyjemnościami. Uczniowie w rozkładzie dnia powinni uwzględnić odpoczynek- jest to 
konieczność a nie luksus. Codziennie mogą wyjść na spacer,  pobiegać, pojeździć na rolkach, nawet przez pół 
godziny. Łatwiej jest wtedy również wyciszyć się pod koniec dnia



SPORT

• W każdym tygodniu znajdź czas na ćwiczenia fizyczne. 
Trening jest dobry dla ciała oraz zdrowia psychicznego i jest 
polecany ludziom borykający się z lękiem. Podczas 
energicznego ćwiczenia mózg produkuje endorfiny czyli 
substancje chemiczne powodujące dobre samopoczucie. 
Rozpoczęcie dnia od biegania lub pływania oczyszcza umysł 
i sprawia że czujemy się lepiej. W wyniku aktywności 
fizycznej po ciele krąży więcej tlenu zwiększa się też jego 
ilość w mózgu, co pomaga w pracy.



RELAKS 

• Podobnie jak na naukę trzeba również znaleźć czas na 
odpowiedni wypoczynek. Dobry relaks podnosi aktywność 
umysłu i sprawia że lepiej się czujemy. Wielu ludzi uczy się 
zbyt długo, nawet wówczas gdy są zmęczeni i nie mogą 
się skoncentrować . Aby pomóc ciału i umysłowi szybko 
odzyskać siły, po ciężkim dniu nauki wykąp się lub weź 
orzeźwiający prysznic. Relaksacja przynosi dobroczynne 
skutki a wygospodarowanie czasu dla siebie pomaga w 
odzyskaniu poczucie świeżości.



ZDROWY SEN
• Ilość snu zależy od indywidualnych potrzeb. Mózg ucznia 

pozbawionego synu gorzej funkcjonału w związku z tym 
trudniej jest mu się skupić i wpływa to negatywnie zarówno 
jego funkcje umysłowe jak i zdolność podejmowania decyzji. 
Aby pomóc mózgowi zrelaksować się i oderwać , godzinę 
przed pójściem spać wyłącz wszystkie elektroniczne 
urządzenia i ekrany. Pomóc może również używanie 
zaciemniających  żaluzji, zwłaszcza w miesiącach letnich.



Podsumowanie:

Energia, którą potrzebujemy każdego dnia do osiągania swoich celów, nauki, kontrolowania swoich 
emocji i radzenia sobie z trudnymi emocjami- jest wyczerpywalna. Dlatego tak ważne jest aby każdego 
dnia „ładować akumulatory” i jak najmniej obciążać organizm. Dbanie o siebie z powyższymi radami 
na pewno bardzo Wam w tym pomoże. 
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