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Jak się uczysz?

Dyskusja



  

Co ułatwia naukę? 
Co sprzyja uczeniu się?

A...
Co utrudnia, przeszkadza?

Dyskusja



  

PRZYGOTOWANIA do nauki
1. Zaplanuj wraz z rodzicami harmonogram dnia *.

2. Ubierz się wygodnie i ciepło.

3. Przewietrz pokój. A potem wietrz go znowu, co każdą 
godzinę. Świeże powietrze to najlepszy przyjaciel. 

4. Wcześniej zjedz (obiad, warzywa lub owoce) i napij się 
wody.

5. Posprzątaj pokój i biurko. Zabawki czy podręczniki, 
których nie potrzebujesz przy odrabianiu lekcji, powinny 
być sprzątnięte z biurka. 

6. Przygotuj wszystkie materiały. Niezbędne przybory 
szkolne (np. ołówki) powinny zawsze być pod ręką.

7. Zadbaj o ciszę w pokoju. Wyłącz komputer, wycisz 
telefon.



  

8. Prowadź terminarz, w którym możesz zapisać daty 
klasówek, oddawania prac, wycieczek klasowych, itp.

9. Ustaw sobie w pobliżu biurka wodę, żebyś mógł 
w każdej chwili po nią sięgnąć.

10. Po odrobieniu lekcji przygotuj zeszyty i książki 
potrzebne na jutro. 

11. Spakuj tornister na następny dzień.

12. Zaczynaj zabawę dopiero po odrobieniu lekcji, 
nagródź siebie za udaną pracę.

13. Na zakończenie: realizuj ten plan KAŻDEGO dnia po 
szkole.



  

Prace domowe
1. Odrabiaj prace domowe w tym dniu, w którym były zadane, bo 
będziesz w stanie sobie wszystko przypomnieć.

2. Jeśli masz problem z zapamiętywaniem, co jest zadane, zapisuj 
sobie, np. na boku kartki ołówkiem.

3. Prace domowe odrabiaj zawsze przy swoim biurku o stałej porze. 
Usiądź przy biurku, przeglądnij książki i zeszyty ćwiczeń z plecaka. 

4. Ustal kolejność wykonywania zadań. 

5. Przygotuj potrzebne pomoce.

6. Zwracaj uwagę na to, że lekcje odrabia się starannie- wtedy nie 
trzeba będzie poprawiać, czy przepisywać.



  

Od którego przedmiotu zaczynać odrabianie prac Od którego przedmiotu zaczynać odrabianie prac 
domowych?domowych?

Jeśli pracujesz szybko i energicznie, ale łatwo się męczysz  – 
zacznij od przedmiotu najtrudniejszego, na koniec niech zostaną 
łatwe.

Jeśli masz trudności z zabraniem się do pracy, zacznij od 
przedmiotu, który lubisz lub od zadania łatwego, po to, abyś nie 
zniechęcił się do lekcji. 

Nie odrabiaj od razu np. całego materiału z polskiego, a dopiero 
potem z matematyki. Można zrobić jedno ćwiczenie z polskiego, 
zamknąć zeszyt, rozwiązać jedno zadanie matematyczne, potem 
wrócić do polskiego - i tak na przemian – unikasz zmęczenia.



  

Parę słów o...



  



  



  

Istnieją cztery główne kanały, 
dzięki którym człowiek czerpie 
informacje o świecie.
Są nimi wzrok, słuch, dotyk i 
czucie głębokie (jak się rusza).

Jeden z tych kanałów jest 
zazwyczaj dominujący i dlatego 
wśród ludzi wyróżniamy typy: 
WZROKOWCA, SŁUCHOWCA, 
CZUCIOWCA i KINESTETYKA.



  

Ogólne prawa zapamietywania



  

Ćwiczenie

Wykonaj test określający twój 
indywidualny styl uczenia się



  

KLUCZ
Oblicz wyniki testu w następujący sposób (jeśli na 

jakieś pytanie dałeś więcej niż jedną odpowiedź, 
w podsumowaniu uwzględnij wszystkie 
odpowiedzi):

„W” – wzrokowiec, 
„S” – słuchowiec, 
„D” – dotykowiec, 
„K” – kinestetyk.

W której kolumnie „masz” najwięcej odpowiedzi – 
taki jest Twój styl uczenia się!



  



  



  



  

MNEMOTECHNIKI

to ogólna nazwa sposobów poprawiania ludzkiej pamięci. 
Istnieje szereg skutecznych technik pamięciowych ułatwiających 
szybsze zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie 
informacji.

Do głównych rodzajów technik pamięciowych, zaliczamy:
Skojarzenia: łączenie nowych informacji z już zapamiętanymi
Porządkowanie i grupowanie: według przyjętych zasad, np. 
podobieństwa znaczeniowego, formalnego, fonetycznego
Stosowanie praw zapamiętywania: wykorzystanie obu półkul 
mózgowych i ich potencjału (kolory, kształty, symbole, obrazy, 
dźwięki, rytm, wyróżnianie się)
skróty językowe.



  

Mapy myśli



  



  

Ćwiczenie:
Stwórz mapę myśli do poniższego tekstu:

Legwan zielony (Iguana iguana) – gatunek dużej, nadrzewnej, 
roślinożernej jaszczurki pochodzącej z Ameryki Środkowej i 
Południowej. Ma szeroki zasięg występowania od południowej 
Brazylii i Paragwaju do Meksyku i Wysp Karaibskich, w USA 
zdziczałe populacje notuje się na południu Florydy (w tym Florida 
Keys), Hawajach i w dolinie Rio Grande w Teksasie.

Jest roślinożercą. Dorasta zwykle 1,5 m długości, aczkolwiek kilka 
osobników osiągnęło ponad 2 m, ważąc ponad 20 kg.

Często spotykany jako zwierzę domowe z powodu spokojnego 
usposobienia i jaskrawych barw. 



  

Akronimy czyli skrótowce
tworzenie zupełnie nowego słowa lub wyrażenia z pierwszych 

zgłosek lub liter innych wyrazów, które próbujemy 
zapamiętać. 

Akronimy znaczące - skrótowce, które nie mają powiązania 
logicznego, np. HAND- HHave A Nice Day - Życzę Ci miłego 

dnia
RP – Rzeczpospolita Polska, 

PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń,
CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej.  



  

Ćwiczenie

Jak zapamietać???

1.  Witaminy A, D, E, K rozpuszczalne w tłuszczach.

2. Lista wielkich jezior Ameryki północnej: Huron, Ontario, 
Michigan, Erie, Superior.

3.  Okresy paleozoiku: Kambr, Ordowik, Sylur, Dewon, Karbon, 
Perm.

4. Nazwę: Narodowy Bank Polski 



  

Metoda pierwszych liter
Próbując zapamiętać kolejnośćkolejność , np. przypadków w języku 
polskim, wyodrębniamy pierwsze litery i tworzymy z nich nowe 
słowa, które w połączeniu stanowią łatwe do zapamiętania 
zdanie:

Kolejność przypadków w języku polskim: 
mmianownik, ddopełniacz, ccelownik, b biernik, nnarzędnik, 
mmiejscownik, wwołacz 

MMama ddała ccórce bbułkę nnasmarowaną mmasłem wwiejskim.

Rok założenia Rzymu: Na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym 
- 753 p.n.e.).



  

Ćwiczenie

Jak zapamiętać???

1. Kolejność nazw planet w układzie słonecznym:

    Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, 
Neptun 

2. Cyfry rzymskie: LL - 50, CC - 100, D D - 500, MM – 1000

3. Spółgłoski, po których piszemy "rz": b, d, g, p, b, j, w, ch, 
t, k.

4.  Okresy paleozoiku: Kambr, Ordowik, Sylur, Dewon, Karbon, 
Perm.    



  

Odpowiedzi

Jak zapamiętać???
1. Kolejność nazw planet w układzie słonecznym:
Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, 

Neptun
MMoja WWiecznie ZZapracowana MMama JJutro Sama UUpiecze 
NNam PPlacek.

2. Cyfry rzymskie: L - 50, C - 100, D - 500, M – 1000
LLecą CCegły, DDom MMurują.

3.  BBabcia ddała GGosi ppiękne bbratki,
bbo jjej wwnuczka chchciała ttakie kkwiatki.  



  

Rymowanki, wierszyki
Oto przykładowy wierszyk ułatwiający zapamiętanie reguł pisowni "u" i „i, j”

Zapamiętaj zawsze tu
Pisz otwarte zwykłe "u"

W słowach: skuwka i zasuwka
Gdyż wyjątkiem są te słówka:

W cząstkach: -unka, -un i -unek
Opiekunka, zdun, pakunek

Pisz je także w cząstce -ulec
Więc budulec i hamulec

W ulu, dwu, gdzie u litera
Wyraz kończy lub otwiera

Wreszcie - niech nikt nie kreskuje
W czasowniku cząstki -uje. 

Powiedz to każdemu gapie
co z dyktanda dwójki łapie

że wyrazy: Anastazja, telewizja,
fuzja, Azja, Francja, akcja

i akacja, lekcja, porcja oraz racja
sesja, pensja i hortensja
misja, scysja i pretensja
mają zawsze "j" nie "i"

kto to wie ten z dwójek drwi.



  

Przykłady:
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku: Jeden, cztery, 
dziewięć, dwa, Kolumb w długą drogę gna.

Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody.

Jeśli obwód chcesz policzyć,
dodaj wszystkie boki te,
które tworzą tę figurę,
której obwód trapi Cię.

Kwadrat to czworokąt prosty.
Wszystkie boki równe ma.
Kiedy boki dwa pomnożysz,
wynik wówczas pole da. 



  

Pałac pamięci 
(rzymski pokój, metoda loci)

Elementy do zapamiętania kojarzymy w wyobraźni z miejscami 
(loci) w rzeczywistym lub wyimagowanym otoczeniu. 

Pozwala ona zapamiętywać długie listy, całe wykłady czy 
przemówienia. Przydatna jest w sytuacjach, gdy ważna jest 
kolejność i porządek.

Zestaw elementów, które próbujemy zapamiętać, 
"umieszczamy" z pomocą wyobraźni w dowolnym 
budynku, pojedynczym pokoju (realnie istniejącym 
lub wykreowanym) lub na przykład na drodze 
pokonywanej z domu do pracy. 
Prościej mówiąc, elementy do zapamiętania kojarzymy 
z obiektami znajdującymi się w wybranym przez nas 
otoczeniu. Najlepiej, gdyby było to miejsce dobrze 
nam znane.



  

Przykład:

Próbując zapamiętać na przykład listę zakupów: chleb, mleko,  chleb, mleko, 
baterie, proszek do prania i pasta do zębówbaterie, proszek do prania i pasta do zębów, możesz wyobrazić 
sobie mieszkanie, w którym przemieszczasz się z salonu do 
korytarza. 

I tak: siedząc na bardzo wygodnej, czerwonej kanapie w salonie 
zajadasz się chrupiącą kanapką (chleb) z intensywnie 
pachnącym serem, po czym sięgasz po wysoką szklankę 
śnieżnobiałego, cieplutkiego mleka stojącą na stoliku. Wstając i 
przechodząc do korytarza spoglądasz na ogromny zegar 
ścienny, który się zatrzymał, bo potrzebne są do niego nowe 
baterie. W korytarzu wkładając na siebie płaszcz zauważasz, że 
wymaga on prania w dobrym proszku do prania, gdyż jest 
umazany w pachnącej miętą paście do zębów.



  

Łańcuchowa metoda skojarzeń

Elementów nie kojarzymy z otoczeniem, ale łączymy kolejno ze 
sobą tworząc swego rodzaju historyjkę. 

Historyjki powinny być dynamiczne, pełne akcji, mieć zabarwienie 
emocjonalne, angażować wszystkie zmysły.



  

 ZASADY KORZYSTANIA Z 
ŁAŃCUCHOWEJ METODY 

SKOJARZEŃ

1. WYOBRAŹ SOBIE TO, CO CHCESZ ZAPAMIĘTAĆ

2. WYOBRAŻENIEM ŁĄCZ TYLKO DWA WYRAZY (jeśli chcesz zapamiętać słowa: wąż, kubek, 
fortepian najpierw połącz w obraz węża i kubek –wąż w kształcie kubka z wężowym 
uszkiem, a potem kubek i fortepian)

3. WPRAWIAJ W RUCH OBRAZ, KTÓRY SOBIE WYOBRAZIŁEŚ (np.olbrzymi kubek skaczący 
po klawiszach małego fortepianu)

4.WYOLBRZYMIAJ TO, CO CHCESZ ZAPAMIĘTAĆ (np. mnóstwo kubków oblepiających 
fortepian). NIECH OBRAZ ,,UROŚNIE” DO MONSTRUALNYCH ROZMIARÓW (np. kubek 
wielkości fortepianu)

5.UŻYWAJ DO ZAPAMIĘTYWANIA WSZYSTKICH ZMYSŁÓW –smaku, dotyku, słuchu, 
powonienia (syczące węże oplatające rozgrzany herbatą kubek)

6.ZASTĘPUJ JEDNE PRZEDMIOTY DRUGIMI (np. pij gorącą herbatę z olbrzymiego fortepianu 
zamiast kubka)

7.KORZYSTAJ Z PIERWSZEGO SKOJARZENIA, KTÓRE POJAWI SIĘ, GDY 
PRZECZYTASZ/ZOBACZYSZ TO, CO CHCESZ ZAPAMIĘTAĆ



  

Ćwiczenie:

1. Zapamiętaj wyrazy z |Ó|:

Ogród, jaskółka, pióro, płótno, góral, szczegół, górnik, dróżka, Józef, 
niósł, róża, żółte

2. Zapamiętaj następującą listę zakupów:

Truskawki, bułki, płatki śniadaniowe, żel pod prysznic, pasta do 
zębów, ogórki konserwowe, sześć filiżanek, tulipany



  

Podpowiedź:

1.  „Był sobie piękny ogród,w którym mieszkała smutna jaskółka. Pewnego 
razu zgubiła piórko przelatując nad płótnem, które na łące rozłożył góral. 
Ten niecodzienny szczegół nie uszedł uwadze górnika. Szedł on dróżką na 
urodziny do Józefa. W ręku niósł pachnącą czerwoną różę, a oprócz niej 
żółte okulary. Wezmę je na szczęście – pomyślał."

2.  „Wielka, ogromna, czerwona, soczysta truskawka z zieloną szypułką leży 
na maleńkim talerzyku na stole w mojej kuchni. Swym widokiem, sprawiła, że 
poczułam się głodna, sięgam więc po bułeczki, ale niestety są twarde jak 
kamień, dlatego jestem zmuszona zadowolić się płatkami śniadaniowymi o 
smaku czekoladowym. Po śniadaniu (jak co dzień) biorę prysznic używając 
żelu pod prysznic o niebiańsko kokosowym zapachu, koło żelu na półeczce 
stoi wieka tubka pasty do zębów, z której po wyciśnięciu wychodzą ogórki 
konserwowe. Biorę jedną z sześciu moich filiżanek w tulipanki i robię sobie 
pyszną kawę.”



  

Rady dla wszystkich:
Pij wodę podczas uczenia się.

Uwierz we własne siły i możliwości. 
Pomyśl: „Chcę, więc potrafię!”

Oraz....
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Dziękujemy.
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