КАКО УЧИТИ САМ ЛЕКЦИЈУ ИЗ УЏБЕНИКА
– РАД НА ТЕКСТУ

Овакав начин учења има мало одступања у зависности од различитих наставних
предмета, али суштина је иста.

Имате назив лекције, то је исто као кад наставник напише на табли.
Прочитате назив лекције, након чега погледате све слике, шеме, графиконе, прочитате
све што испод њих пише, јер аутор уџбеника све што жели битно да истакне он то
приказује у виду слика, шема графикона...

Још не читамо лекцију.
Затим, погледамо подсетник тамо где га има и пажљиво га прочитамо, јер се ту налази
суштина онога што је написано у лекцији. То је оно што је најбитније.

И даље не читамо лекцију.
Следи читање питања која се налазе на крају сваке лекције. Покушате да их разумете и
запамтите, јер ће се у тексту наћи одговори.
Следи:
1. Читање текста из књиге.
Полако, пажљиво и са разумевањем читате, јер и пре самог читања на основу текста
испод слика, цртежа, графикона, подсетника и питања већ сте упознати са оним што је
најбитније у лекцији.

2. читање је читање са оловком у руци. Читате и подвлачите оно што је најбитније у
тексту, имајући у виду све оно што смо сазнали пре првог читања.

3. читање је само оно што смо у тексту подвукли као битно.
Након тога, читамо питања и тражимо у тексту одговоре на прво, друго и свако следеће
питање, и на маргинама странице обележимо оловком О на 1?, О на 2? ... (О = одговор)
Можете у свесци написати белешке, изводе, а у случају да вам је нешто тешко за
памћење, можете писати и у виду МНОМОТЕХНИКЕ ( почетна слова сваке речи у
реченици).

Све у лекцији што вам је најтеже да упамтите, испишите у виду паноа (подсетника) и
поставите на видном месту у просторији у којој проводите највише времена.
Подсетник ће вам привлачити пажњу и самим тим ћете чешће понављати и брже и
лакше научити.

„ПОНАВЉАЊЕ ЈЕ МАЈКА МУДРОСТИ“ – како каже латинска пословица.
СРЕЋНО И УСПЕШНО УЧЕЊЕ!!!
И НА КРАЈУ.

(Можда су неке приказане слике заштићене ауторским правима)
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