


 

 ИМАТЕ ЛИ ПРОБЛЕМА СА 
КОНЦЕНТРАЦИЈОМ ? 

ИМАТЕ ЛИ ПОТЕШКОЋА СА 
МОТИВАЦИЈОМ? 

НЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ СЕТИТЕ ОНОГА ШТО ЈЕ 
ВАЖНО ? 

ЈАО, ПА ХАЈДЕ 
ДА СЕ УПОЗНАМО 

СА ЈЕДНОМ 
ТЕХНИКОМ УЧЕЊА 





                        -предговоре и сажетке, или на брзака 
прелетети цели текст ( наслове, поднаслове, неку 
реченицу ) 

                        

               да бисте добили слику онога што ћете 
учити пре него што почнете да учите 

 

        Пример: Ако пре слагања слагалице видите 
целу слику лакше ћете саставити поједине делове. 
Тако и ако летимично прочитате цели текст пре 
него што га почнете учити лакше ћете се снаћи и 
разумети целину 

ШТ
А 

ЗАШТО 

ПРВИ 
КОРАК 

ЧИТАТИ 
ЛЕТИМИЧНО 



Сами себи поставите питања која ће вас 
усмеравати у учењу. Уједно ћете на тај 
начин боље разумети оно што учите. 

Боље разумевање значи и боље памћење. 

 

Нпр: учите лекцију из историје о ‘’Сељачкој 
буни’’-питања која вам могу помоћи: шта 
знам о томе, када се догодила, зашто, ко 
ју је организовао и против кога??????? 

КОРАК-
ПИТАТИ СЕ 



Због чега је пожељно постављати 
питања самом себи 

                                 

                       стичете бољу концентрацију и 
мотивацију 

 

                   уједно се на тај начин спремате за   
испитивање на часу 

 

Сетите се свог професора историје. Која 
питања и каква би вам он могао поставити? 

Иста таква поставите и ви сами себи!!!! 



 

Читање је корак који ће вам одузети 
највише времена али није нужно и 

најважнији 

Да бисте лакше  постигли резултате 
приликом читања важно је држати се 

следећих правила 

ТРЕЋИ 
КОРАК 

СКОНЦЕНТРИСАНО И  
ПАЖЉИВО 
ЧИТАЊЕ 



                                      Концентрација: Обе ноге требају 
бити на поду и читајте што брже можете 

 

                  Пронаћи главну мисао: то је уједно и 
први ниво читања. Ако не пронађете главну мисао на 
почетку, касније ћете то тешко надохнадити 

 

Подвлачити и означавати оно што требате запамтити и 
што при понављању желите уочити на први поглед   

 

Активно читати значи увек се подсећати  

да желите разумети и запамтити прочитано 

 

Поред текста обратите пажњу на слике, графиконе, 
табеле и друго 

 



Постоје два корисна начина лакшег памћења 
градива које учите 

 Препричавање сопственим речима-након што 
сте научили лекцију обновите је 
препричавањем, на тај начин мањи је процес 
заборављања 

 Записивањем бележака-током учења бележите 
сопствене примедбе, запажања о ономе што 
учите. Изразите суштину лекције 

 

ПАМТИ!!! 



ПЕТИ КОРАК 
ПОНАВЉАЈ!!

! 

ЈОШ ЈЕДНОМ ЛЕТИМИЧНО 
ПРЕЂИТЕ  ГРАДИВО И 

ПОКУШАЈТЕ ДА СЕ ПРИСЕТИТЕ 
НАЈВАЖНИЈЕГ 

ПОНАВЉАЈТЕ У ОДРЕЂЕНИМ 
РАЗМАЦИМА 



 

 

Одвојити довољно времена 

Организовати своје обавезе 

Створити подстицајну околину за рад 

Развијај оптимизам!!!!! 

Наспавај се!!!!! 

Не заборави на физичку активност!!!!! 



ДОВОЉНО ВРЕМЕНА 

Одвој довољно времена за учење и 
припрему школских задатака. Размисли и 
запиши колико ти је времена потребно за 

учење. Свако ради према својим 
способностима, некоме је потребно више 
а неком мање времена за исту лекцију 

или исте задатке из математике, 
физике…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕ СУ 
ВЕЋЕ И 
ВЕЋЕ 

ОРГАНИЗУЈ СЕ 

http://www.library.wisc.edu/libraries/Archives/training/paperguy.gif


УСПЕШНО ОВЛАДАТИ УПРАВЉАЊЕМ 
СОПСТВЕНОГ ВРЕМЕНА ЗНАЧИ НЕ ГУБИТИ 
ПРЕВИШЕ ВРЕМЕНА НА СТВАРИ КОЈЕ НИСУ 

ВАЖНЕ!!!! 

 

 

 

ОДЛАГАЊЕ УЧЕЊА ГРАДИВА КОЈЕ ТИ ЈЕ 
ДОСАДНО ИЛИ ТЕШКО НЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМ. 
ОДЛАГАЊЕ ОБАВЕЗА МОЖЕ ПОСТАТИ САМО 

ЛОША НАВИКА 



ТВ 
ЧЕКАЊЕ 
ДУГИ 

ТЕЛЕФОНСКИ 
РАЗГОВОРИ 

НЕСПОСОБНОСТ 
ДА СЕ КАЖЕ НЕ 

ОДРЕДИ 
ПРИОРИТЕТЕ 

НАПРАВИ  
ПЛАН 



 ПРИОРИТЕТЕ ОДРЕЂУЈЕМО НА ОСНОВУ 
ДВА КРИТЕРИЈУМА: 

 

 

ВАЖНОСТИ                          ХИТНОСТ 

 

 

 

Контролни из математике који имаш за месец 
дана није уистину хитан задатак, али ако ускоро 

не кренеш са решавањем задатака, може ти се 
десити да ти пролети време, а да се не 

припремиш за контролни. 



 

 

 

У свом календару, блокчићу или 
бележници-направи распоред својих 
обавеза, упиши датум контролних, 

писмених, испитивања. 

На тај начин можеш боље расподелити 
своје обавезе 

НАПРАВИ 
ПЛАН 



 

`` Људи који слабо спавају имају  

потешкоћа са учењем и запамћивањем-неоходно 
ти је да будеш одморан и наспаван’’ 

‘’Оптимисти су они људи који лакше могу 
прећи преко својих неуспеха и увећати на 

тај начин своје успехе’’ 

НАСПАВАЈ 
СЕ.. 

 РАЗВИЈАЈ ОПТИМИЗА
М 



 

 

 

Ближе се контролни, 
писмени…Нешто недостаје да 
упамтиш градиво које учиш... 



СВИ СЕ МОЖЕМО  
КОНЦЕНТРИСАТИ  
НА ОДРЕЂЕНИ  

ЗАДАТАК НА НЕКО ВРЕМЕ, 
А ОНО ПРЕОСТАЛО ВРЕМЕ 

МИСЛИ ВОДЕ СВОЈУ 
ПОЛИТИКУ 

И ЛЕТЕ НА СВЕ СТРАНЕ 
 



ЗА УСПЕШНУ БОРБУ СА ЊИМА ПРАТИ ДАЉЕ... 



Простор у коме учиш треба бити погодан 
за концентрацију 

Прилагоди окружење својим способностима, 
јер се сви ми разликујемо по томе какав нам 
простор одговара за учење. Нека тај простор 
буде удобан. Обрати пажњу на осветљење, 
столицу на којој седиш, уредност радног 
простора. Искључи телефон, ТВ, смањи или 
искључи музику…. 

 

….али се немој толико умирити да  

почнеш дремати 

 

 
 

 



 

Води белешке, пропитуј се, повезуј старо знање 
са новим знањем, постављај сам себи питања 

у вези градива које учиш, препричавај 
лекције својим речима 

Пасивно читање или слушање предавања баш 
и нема ефекта 

 

 



 

                Свако има свој стил учења.  Неки читају и         
постављају питања о градиву које уче, неки воде 
белешке, неки цртају јер има је тако лакше да 
памте 

 

 

 

 

 

   Важно је да познајете свој стил учења, 
како бисте прилагодили учење градива вашим 
способностима. У супротном лако ћете изгубити 
концентрацију, а учење може постати мучење.  

 

 



 

 

 

ЗА ДОБРУ 
КОНЦЕНТРАЦИЈУ 
КОРИСНО ЈЕ ЗНАТИ ШТА 
И ЗАШТО ТО РАДИШ 
 

  Одреди шта тачно требаш 
да направиш ( подсети се и 
зашто то радиш ), затим 
покушај проценити колико ти 
времена и труда треба за то. 

 

 

 



Задатак је претежак 
и не видиш му 

краја, осећаш се 
неспособно и лоше 

ти иде 

…ПОДЕЛИ ЗАДАТАК НА ДЕЛОВЕ И БОРИ СЕ СА 
СВАКИМ ПОСЕБНО 

НА КРАЈУ ДЕЛОВЕ СПОЈИ У ЦЕЛИНУ И ЕВО ТИ 
УСПЕХА 

 

ШТА 
РАДИТИ 



Оно градиво које захтева више 
концентрације учи када си 

физички и психички одморан; 
концентрацију је теже одржати 

када си уморан 
Обрати пажњу на то у које доба 

дана ти најбоље иде 
КАДА ТИ СЕ ЈАВИ ОСЕЋАЈ ДА 

СИ ‘’ЗАПЕО’’, да ти учења 
градива никако не 
иде…НАПРАВИ ПАУЗУ 

 
У  СЛУЧАЈУ ДА НЕ РАЗУМЕШ 

ГРАДИВО, ПИТАЈ НЕКОГ ДА 
ТИ ОБЈАСНИ 

 

 



ЛОША 
КОНЦЕНТРАЦИЈА 
МОЖЕ ДОВЕСТИ 
ДО НЕГАТИВНИХ 
МИСЛИ О СЕБИ 

ПОСТУПИСА 
ЊИМА КАО И 
СА ОСТАЛИМ  
ОМЕТАЊИМА
-СТАВИ ИХ 
НА ЧЕКАЊЕ 



НЕ ЗАБОРАВИ!!!! 

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ 
ЈЕ ЈАКО БИТНА 



К  Р  А  Ј 


