
„SKONCENTRUJ SIĘ NA SUKCESIE”- 

W POCZEKALNI NA BIOFEEDBACK 

Czy zastanawialiście się czym jest właściwie koncentracja? Bardzo często, gdy mamy 

trudność z zapamiętaniem określonego materiału w domu podczas przygotowywania się do lekcji 

bądź w szkole podczas lekcji mówimy, że mam kłopot z koncentracją uwagi. Często w Poradni 

rodzice wskazują ten problem jako wiodący. Spróbujmy zatem  teraz skupić swoją uwagę na  

KONCENTRACJI. 

KONCENTRACJA to świadome skierowanie swojej uwagi tylko na jedną rzecz i rezygnowanie                  

z zajmowania się czymkolwiek innym. Pomyśl teraz czy rzeczywiście odrabiając zadanie domowe 

koncentrujesz swoją uwagę tylko na nim. Czy na biurku przy którym pracujesz jest porządek?               

czy w pokoju, w którym pracujesz przebywa jeszcze ktoś inny? czy jest włączone radio lub telewizor?  

albo co gorsze na biurku leży telefon i co chwilę ktoś śle Ci wiadomości itp. 

Czy w tych warunkach możemy się SKONCENTROWAĆ SIĘ NA JEDNYM ZADANIU? 

Musisz wiedzieć, że umiejętne koncentrowanie uwagi jest warunkiem dobrego zapamiętania 

materiału szkolnego. Nie dziw się więc, że nie możesz osiągnąć sukcesu.  

SKONCENTRUJ SIĘ NA SUKCES! 

Być może zadasz sobie teraz pytanie: Czy można poprawić swoją koncentrację? Odpowiedź jest 

prosta. Oczywiście, że tak. Metody są różne. 

W naszej Poradni jedną z metod wspomagających koncentrację uwagi jest BIOFEEDBACK. 

Osoby, które korzystały z tej metody wiedzą, że dobra koncentracja podczas biofeedbacku jest 

nagradzana punktami lub postępem w grze. Wystarczy przez określony czas skoncentrować swoją 

uwagę na JEDNEJ RZECZY. Obecnie treningi nie odbywają się, dlatego chcemy Wam 

zaproponować inny sposób na ćwiczenie koncentracji uwagi. Sposobów na usprawnianie tej 

umiejętności jest naprawdę bardzo dużo. BIOFEEDBACK jest jednym z nich. Powiemy Wam teraz 

o kilku niezbędnych warunkach, które trzeba spełnić, aby SKONCENTROWAĆ SIĘ NA SUKCES. 

CZY TWOJE MIEJSCE PRACY JEST ODPOWIEDNIE DO NAUKI? 

 Na biurku powinien panować porządek. 

 Przygotuj tylko niezbędne rzeczy, które będą potrzebne do wykonania konkretnego zadania. 

 Poszukaj stałego miejsca w domu, w którym będziesz się uczyć- w tym miejscu nie baw się               

i nie wykonuj innych czynności, to miejsce tylko do pracy, to może być niewielki kącik                             

ze stolikiem lub biurkiem, lampka powinna stać po lewej stronie, gdy jesteś praworęczny, osoby 

leworęczne powinny mieć lampkę po prawej stronie. 

 Pamiętaj o przekąskach- niski poziom cukru w organizmie powoduje, że trudniej nam się 

skupić. Zdrowe przekąski to owoce świeże lub suszone, batonik musli lub kilka kostek 

gorzkiej czekolady. Zrób sobie przerwę na taką przekąskę podczas nauki.  

 Pij wodę  lub ulubioną herbatę, aby organizm dostał odpowiednią ilość płynu. Pamiętaj:  

TWÓJ MÓZG POTRZEBUJE WODY. 

 Zadbaj, aby miejsce do nauki było ładne. Tylko w takim miejscu przyjemnie jest się uczyć.              

 Zadbaj o świeże powietrze: TWÓJ MÓZG POTRZEBUJE TLENU. 

CO MOŻE PRZESZKADZAĆ W KONCENTROWANIU SIĘ? 

Zakłócenia zewnętrzne:  

 dzwoniący telefon, przychodzące smsy, 

 hałas dobiegający z ulicy,                             

 hałasujący domownicy,                                

 włączony telewizor lub radio, 



PAMIĘTAJ! TYLKO NAUKA BEZ ZAKŁÓCEŃ JEST EFEKTYWNA. 

Jak poprawić te warunki? 

 Wycisz telefon na czas nauki. 

 Poproś rodziców, aby zagospodarowali czas Twojemu rodzeństwu w czasie, gdy Ty się uczysz. 

 Sporządź krótki plan swojej pracy np. ustal kolejność zadań, które będziesz wykonywać. 

Czynnikiem, który bardzo utrudnia skupienie się w każdych warunkach jest PRESJA CZASU.  

Gdy musisz się spieszyć często denerwujesz się, że nie zdążysz wykonać zadania, Twoje myśli 

skierowane są na problem, a nie na zadanie. Ponadto STRES i STARCH blokują zapamiętywanie 

informacji. 

Wskazówka: zadbaj o REZERWĘ CZASOWĄ. 

Jak myślisz, czy istnieje związek pomiędzy MOTYWACJĄ a KONCENTRACJĄ? 

Czym jest MOTYWACJA? Często mówimy, że coś nas motywuje do działania lub odwrotnie                     

nie mamy np. ochoty chodzić do szkoły. 

MOTYWACJA to nic innego, jak ochota na zrobienie czegoś określonego. Wyznacz sobie cel. 

Celem może być chęć poprawienia ocen. Nie wyznaczaj wielu celów, bo wtedy trudniej je 

zrealizować. Podziel swoją pracę na etapy. W rożnych grach są etapy, przejście jednego etapu 

warunkuje możliwość uczestniczenia w kolejnym. Nie ma możliwości pójścia na skróty. Jeśli 

przejdziesz jeden etap powiedz sobie:  

WSPANIALE! UDAŁO MI SIĘ WYKONAĆ TO ZADANIE!  

Jeśli będziesz pracować etapami za każdym razem po wykonaniu krótkiego zadania lub jego 

części, doświadczysz zadowolenia z jego ukończenia. Poczucie spełnienia zmotywuje Cię do dalszej 

nauki. 

Nie zapominaj o nagrodach. Możesz ustalić z rodzicami, co będzie nagrodą, ale możesz nagradzać 

się również sam! Nagrodą może być większa ilość czasu na przyjemną aktywność np. jazdę na 

rolkach, rowerze, spotkanie z przyjaciółmi czy grę komputerową- jeśli lubisz. 

SKONCENTRUJ SIĘ NA SUKCES! 

STRATEGIE UCZENIA SIĘ 

STOSUJ REGULARNE 

PRZERWY 

ZACZYNAJ OD 

ŁATWIEJSZEGO 

ZADANIA 

NIGDY NIE UCZ SIĘ 

POD PRESJĄ CZASU 

UCZ SIĘ W SPOSÓB 

UROZMAICONY 

UCZ SIĘ 

ETAPAMI, STOSUJ PLAN 

WYSYPIAJ SIĘ, PIJ WODĘ, 

STOSUJ PRZEKĄSKI, 

RÓB PRZERWY 



Proponujemy Ci cykl ćwiczeń, które będą wspomagać Twoją koncentrację. Potraktuj je jako wstęp 

do pracy, ale także dobrą zabawę.  

Pamiętaj TRENUJ SWÓJ UMYSŁ! Pozdrawiamy. Joanna Hajduk i Katarzyna Rosa. 


