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CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Jak myśli i uczy się mózg.

Czym są Wzorce Myślenia 
i kanały sensoryczne.

Jak przekładać nowe informacje
na przekonujące obrazy.

Czym jest nauka przez kreację?

Zakładki pamięci - praktyczne
wykorzystanie.

Po odsłuchaniu...
Aby lepiej zapamiętać i utrwalić poznany materiał odpowiedz na poniższe pytania
i wykonaj poniższe zadania:

1. Co w tym module było najciekawsze?
2. Co cię naprawdę zaskoczyło?
3. Jak mógłbyś się najlepiej bawić, wykorzystując to, czego się dowiedziałeś ?
4. Co cię rozśmieszyło?
5. Co rozzłościło?
6. Co wydało ci się głupie?
7. Co wywołało poczucie niepewności lub zagrożenia?
8. Co zainteresowało Cię na tyle, że mógłbyś zacząć to robić/wykorzystywać od jutra?
9. Jeśli zrobiłeś Mapę Myśli odtwórz ją z pamięci po 10-minutowej przerwie. Zrób to samo jutro.
Mapę, ze stosownym numerem, schowaj do teczki.
10. Nauczyłeś się czegoś? W takim razie dokończ zdanie: Aha! Wiem teraz, że ........................
i narysuj to (w 15 sekund). Rysunku nie wyrzucaj.
11. Opowiedz krótko sam sobie albo partnerowi, czego się nauczyłeś (rozbuduj p. 10 powyżej)
12. Posłuchaj, leżąc w spokojnym, cichym i wygodnym miejscu, „koncertu pasywnego”
(przynajmniej przez 20-30 minut – więcej memar15@wp.pl) lub po prostu zdrzemnij się.
13. Zadaj (zapisz) przynajmniej jedno pytanie, odpowiedź na które poszerzyłoby twoją wiedzę
na dany temat. Potem znajdź i zapamiętaj odpowiedź.

"Gdybyś musiał ocenić jakąś decyzję lub ideę,
jakiej metody byś użył?"



Uzupełnij kropeczki/wybierz właściwą odpowiedź.
Łacińskie określenie człowieka twórczego, poszukującego to.....................
2. Najważniejszy element „żywego skojarzenia” to ...................
3. Dokończ powiedzenie Jeffersona: możliwość uczenia się do końca życia to najważniejszy
warunek.................
4. 5-państwo Europy pod względem wielkości? ........................
6. Co jest większe: Polska czy Włochy?
7. Najkrótszy opis kreatywnego uczenia się to widzieć i ..................
a. słyszeć
b. kojarzyć
c. czuć
8. Rozwiń skrót WZI: Wady, Zalety i ..........................
9. Dokończ zdanie: widzieć, kojarzyć i.........................
Naucz się bezbłędnie na pamięć pierwszych 11 zakładek obrazkowych. 
Wymieniaj je wszystkie w 15 sekund.  
Zbuduj żywe skojarzenie między słowami (wedle opisu „ja robię coś niezwykłego”:
ściana – liście
samolot – okno
młotek – gwoździe
szlafrok – cegła

Czy wiesz, że.... 
Leśnicy dosadzają bardzo często brzozy w lasach sosnowych. Dlaczego? Brzoza szybko rośnie. 
Sosna jest drzewem konkurencyjnym i kiedy „widzi”, że inne drzewo szybko pnie się w górę, 
też przyspiesza. Dzięki brzozom las sosnowy szybciej rośnie...

Zadania dodatkowe
Prywatna „burza mózgów” – w ciągu trzech minut znajdź min. 20 sposobów na rozwiązanie jakiegoś
problemu. W ciągu kolejnych trzech zastosuj „odwróconą burzę mózgów” 
- znajdź 20 metod postępowania, które na pewno NIE doprowadzą Cię do wybranego celu.

DZISIEJSZA MYŚL
POD ROZWAGĘ...

ŻUJ GUMĘ
KIEDY SIĘ

UCZYSZ

WYKORZYSTAJ NIETYPOWY SPOSÓB POPRAWY PAMIĘCI KRÓTKOTERMINOWEJ:

“To wszystko, synu, 
jest w Twoich rękach...”

Żucie gumy w trakcie uczenia się zwiększa
skuteczność nauki, skraca też czas reakcji.
Z powodów jeszcze nieznanych żucie
uaktywnia hipokamp – ważną część mózgu,
odpowiadającą za funkcjonowanie pamięci. 

W przeprowadzanych testach na
zapamiętywanie słów osoby żujące gumę
miały wyniki o 24% lepsze przy
natychmiastowym ich odtwarzaniu
i o 36% lepsze przy odtwarzaniu po pewnym
czasie. Jaki smak gumy lubisz?...
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