
Organizacja dnia na czas kwarantanny

W związku z zaistniałą sytuacją rozpoczęliśmy zdalne nauczania. Warto byłoby zorganizować sobie
dzień tak, by podołać wszystkim zadaniom.
Oto  kilka informacji dotyczących planowania dnia, by było łatwiej zaplanować czas na naukę, 
relaks i inne czynności, podczas kwarantanny. 
 
Możesz zrobić własny plan dnia na czas kwarantanny, na dni nauki szkolnej. 
 
Czynności, które należy uwzględnić w planie dnia: 
- wstawanie i przygotowanie do  zdalnej nauki,
- nauka zdalna,
- odrabianie zadań,
- pomoc w domu,
- czytanie i ulubione zajęcia, rozmowy z kolegami on- line, gry,
- pory posiłków,
- sen nocny. 
 
Pamiętaj, by zwrócić uwagę na  następujące rzeczy:
* jaki jest cel planowania (wypełnianie obowiązków ucznia podczas kwarantanny)
* jaki czas mamy do rozplanowania (planujesz tydzień nauki od poniedziałku do piątku, na czas 
kwarantanny)
* ile czasu potrzebujemy na naukę (zależy od ilości zadań wysyłanych przez nauczycieli, tempa 
uczenia się, czasu zajęć on- line itp)

Cechy dobrego planu:
- celowy (wskazany cel- opanowanie materiału dydaktycznego)
- wykonalny (jestem w stanie się tego nauczyć, mam odpowiednie środki, np. kontakt z 
nauczycielami na e- dzienniku, informacje od nauczycieli gdzie szukać pomocy, zasoby 
internetowe, kontakt z kolegami na grupie klasowej)
- terminowy (określony czas wskazany przez nauczycieli z danego przedmiotu, na czas 
kwarantanny)
- racjonalny (dobrze zaplanowany i dający dobre wyniki, oparty na logicznym rozumowaniu, 
kierujący się rozumem, logiką- https://sjp.pwn.pl/slowniki/racjonalny.html)
 
Zasady planowania nauki:
- bardzo istotne jest w planowaniu uwzględnienie własnych możliwości i zdolności uczenia się 
,szczególną uwagę należy zwrócić na porę dnia, kiedy uczy nam się najlepiej, nasz styl uczenia się,
- przy planowaniu nauki zaczynamy od zadań trudnych i czasochłonnych,
-  po 45-60 minutach nauki  należy robić krótkie przerwy
- uczymy się wykorzystując różne techniki, metody, przeplatamy aktywności.
 
Przykładowy plan:
 
1. ustal godzinę-  wstawanie  
2. ustal godzinę- śniadanie
2. ustal godzinę-  poranna toaleta
3. ustal godzinę-  nauka zdalna
4. ustal godzinę- obiad
5. ustal godzinę- odpoczynek po obiedzie
6. ustal godzinę- obowiązki domowe
7. ustal godzinę- nauka



8. ustal godzinę- zabawa, kontakty z kolegami on- line, czas dla rodziny
9. ustal godzinę- kolacja
10. ustal godzinę- wieczorna toaleta
11. ustal godzinę- czytanie, ciekawy film
12. ustal godzinę-sen
 
Czyli:
 
1.7.00- 7.15- wstawanie
2. 7.15- 7.30-- śniadanie
3 7.30- 8.00- poranna toaleta
4.8:00-12:00- lekcje (on line i praca własna z podręcznikiem, ćwiczeniami)
5.12:00-14:00- czas wolny
6.14:00-15:00- nauka (referaty i inne zadane zadania, nadrabianie zaległości, powtórki, ćwiczenia)
7.15:00 -16:00- obiad
9.16.00- 16.30- odpoczynek po obiedzie
10. 16.30- 17.00- pomoc w pracach domowych
11. 17.00- 19. 00 -czas na zabawę, kontakty z kolegami on- line, czas dla rodziny
12. 19.00- 19.30 kolacja
13. 19.30- 20.00- wieczorna toaleta
14. 20.00- 22.00- czytanie książek, ciekawy film
15. 22.00- sen.
 
Dostosuj plan do swojego rytmu dnia, zrób go na każdy dzień tygodnia, może w formie tabeli. 
 

Izabela Zajdowicz


