
METODA TRELLO



Żeby móc się efektywnie uczyć 
musisz nauczyć się:
1. Planowania pracy
2. Kontrolowania postępów
Pokażę Ci skuteczną metodę, 
zainspirowaną aplikacją TRELLO



Potrzebne Ci będą:
Kartka a4 Kartki samoprzylepne Mazaki

Szablon możesz wykonać samodzielnie, albo skorzystać z naszego gotowca



KROK 1
Narysuj trzy kolumny z dwoma 
wierszami. Pierwszy – tytułowy, 

mniejszy i drugi większy.
Dobrze, jeśli każda kolumna będzie 

w innym kolorze
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KROK 2
Opisz kolumny hasłami:
• DO ZROBIENIA

• W TRAKCIE

• ZROBIONE



KROK 3
Teraz na karteczkach 

samoprzylepnych wypisz 
wszystkie przedmioty nad 
którymi będziesz dzisiaj 
pracować. A następnie 

przyklej je w tabeli 
DO ZROBIENIA



KROK 4
Przejdź do etapu realizacji.

Przyjmijmy, że teraz 
zajmujesz się matematyką. 

Oderwij więc kartkę 
z kolumny 

DO ZROBIENIA 
i przeklej do kolumny 

W TRAKCIE
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KROK 5
Jak udało Ci się wykonać 
zadanie z matematyki, 

przeklej karteczkę do kolumny 
ZROBIONE
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Teraz wróć do kolumny 
DO ZROBIENIA 

i postępuj z kolejnymi 
karteczkami, dokładnie tak, 

jak z karteczką 
z matematyki
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Jeśli udało Ci się przenieść 
wszystkie karteczki do grupy 

ZROBIONE

GRATULACJE!!!
Plan dnia został wykonany 

z sukcesem!!!
Zasługujesz na nagrodę!

Spraw sobie jakąś 
przyjemność!




