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AUF KLASSENARBEITEN VORBEREITEN 

 Zeiteinteilung, Zeitplanung 

 Die Termine für Klassenarbeiten werden in der Regel angekündigt. Wenn du den 

Termin für eine Klassenarbeit erfährst, schreib ihn in deinen Terminkalender auf. 

 Stelle einen Übungsplan auf!  

 Beginne rechtzeitig mit dem Lernen, das heißt, mehrere Tage vor der Klassenarbeit. 

 Lass dir auch für unerwartet auftretende Aufgaben und Tätigkeiten Zeit.   

 Die Gliederung des Lernstoffes   

 Verschaffe dir einen Überblick darüber, was alles in der Klassenarbeit verlangt 

werden könnte. 

 Verteile den Lernstoff bei größeren Themen auf mehrere Tage. 

 Schau in deinem Heft, in deiner Mappe und in deinem Buch nach, ob du alle 

Materialien hast. Wenn du fehlende Blätter oder Informationen entdeckst, frage 

deine Mitschüler.  

 Wenn du Probleme hast, wende dich an deinen Lehrer oder deine Lehrerin. 

 Lernumgebung, Lerntechniken 

 Je aktiver du den Lernstoff bearbeitest, umso besser wirst du dich später daran 

erinnern.  

 Du kannst unter vielen Lernwegen und Lernaktivitäten wählen z. B. lautes Lesen, 

Lernkärtchen, eine Skizze machen, einen „Spickzettel“ erstellen, mit anderen den 

Stoff besprechen, Fragen stellen, Lernposter anfertigen. Finde die passendste 

Methode für dich.  

 Lass dich nicht von Handy oder PC ablenken. Wenn du deine Lerntätigkeit ständig 

unterbrechen musst, kannst du nicht effektiv lernen.  

 Wiederhole den Lernstoff mehrmals.  

 Lerne nicht mehrere Stunden hintereinander weg, sondern mache regelmäßig 

längere Pausen.  

 Lerne am Tag vor der Klassenarbeit nichts Neues mehr, wiederhole nur den Stoff. 

 Schlaf dich vor der Klassenarbeit aus!  
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KÉSZÜLÉS A TÉMAZÁRÓ DOLGOZATOKRA  

 Időbeosztás, tanulási idő tervezése  

 A dolgozat előtti tanulás nem helyettesíti a mindennapos rendszeres munkát, azt csak 

kiegészíteni tudja.  

 A dolgozat tervezett időpontját írd fel a naptáradba.  

 Úgy tervezd a tanulásra szánt időt, hogy az az esetlegesen váratlanul fellépő egyéb 

programok esetén is elegendő legyen. 

 A tananyag tagolása  

 Nézd át a tankönyvben, (feladatgyűjteményben, szöveggyűjteményben, atlaszban, 

mappában, stb.) füzetben, hogy mekkora tananyagot kell átismételned.  

 Az anyagot tagold részekre.  

 Írj vázlatot, készíts mindmapet. Először elnagyoltan is elég, később részletezd az 

anyagot. 

 Ha egy anyagrész hiányzik a füzetedből (pl. betegség miatt), minél hamarabb pótold. 

 Tanulási körülmények alakítása, a tanulási módszerek megválasztása 

 Nagyon teli hassal vagy éhesen és szomjasan nehéz tanulni.  

 Egyszerre ne próbálj 1-2 óránál többet egy anyagrészre fordítani. Ha úgy érzed, hogy 

már nehezen boldogulsz, tarts rövid szünetet: mozogj egy keveset.  

 Emeld ki a lényeget (pl. aláhúzással, szövegkiemelővel).  

 A nehezen érthető részeket bontsd apróbb egységekre.  

 Ha úgy érzed, hogy egy anyagrészt már tudsz, próbáld felmondani magadnak. Hagyj 

időt az anyag „összeérésére”. Nem csak direkt gondolkodás szükséges ahhoz, hogy az 

egyes anyagrészek közötti kapcsolatok a helyükre kerüljenek.   

 A dolgozatírás előtti napon már csak ismételj! 

 Aludd ki magad a dolgozatírás előtt.! 

 


