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Pedagógus neve: Nagyné Veréb Ágnes 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 7 

Téma: Tervezzünk, rendszerezzünk!  

Dátum:2020. 11. 16. 

 

Tervezzünk, rendszerezzünk! 

Mivel most újra át kell szerveznünk a mindennapjainkat, illetve a tanulást, ehhez szeretnék 

nektek néhány tippet adni.  

Ezekkel már korábban is foglalkoztunk, most elevenítsük fel és vegyük sorra a feladatokat! 

Hogyan is kezdjünk hozzá, mik a teendők:1 

 Megfelelő, nyugodt és rendezett tanulási környezet kialakítása 

 Próbáld meg az idődet helyesen beosztani!  

 Gondold át a legfontosabb teendőidet, és állíts fel fontossági sorrendet. 

Rendszerezhetsz a szerint is, hogy mi az, ami könnyebb számodra és mik a 

nehezebb tantárgyak. 

 Figyelj oda az étkezésedre! 

 Mikor tanulj? Gondold át, hogy mikor vagy a legaktívabb, mikor fog az agyad a 

legjobban!   

 A sürgős, határidős feladatok esetében fontos, hogy betartsd a kéréseket! 

 Ha tanulsz, ne foglalkozz mással!  

 Motiváld magad valami apró jutalommal a tanulás végén! 

 Mi az ami még segíthet? 

o A tanulás akkor még jobban fog menni, ha valami kedvet is érzel hozzá. 

Például, ha a halk zene segít, akkor mehet a háttérben. Minden jó, ami 

segít a koncentrálásban! 

                                                           
1 Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/59/tanulasi-tippek-otthonra 
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Kapcsolódó feladatok:  

Nézzétek meg a következő ábrákat! A képeken különböző stílusban készült heti tervezőket 

láttok, amelyek segítenek az időbeosztásban és a feladatok rendszerezésében. 
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A kép forrása: https://hu.pinterest.com/pin/153685406023309688/ 



      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   
 

4 
 

 

A kép forrása: https://hu.pinterest.com/pin/6966574408468830/ 
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A kép forrása: https://hu.pinterest.com/pin/18999629655400356/ 
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A kép forrása: https://hu.pinterest.com/pin/75294625007444323/ 

 

Miután megnéztétek a képeket, az a feladatotok, hogy bármilyen technikával (lehet rajz, , 

színes vagy fekete fehér, kézzel, számítógéppel, vagy ahogyan neketek tetszik) elkészítsetek 

egy saját heti tervezőt.  

A mellékelt tervezőket is felhasználhatjátok, ha úgy könnyebb nektek.  

Természetesen ki is kell tölteni!  

Emellett egy napirendet is készítsetek (egy napra), hogy saját magatok lássátok az 

időbeosztásotokat, ami szintén megkönnyíti a tanulást.  

Az elkészült munkákat juttassátok vissza nekem lefotózva, vagy ha 

számítógéppel készül, akkor fájlként csatolva, a szokásos módon, messengeren!   

Jó Munkát kívánok!  

 

 


