
Jak to zapamiętać? 
Stany USA i ich stolice. 

I. Podany dalej sposób zapamiętywania (opis skojarzeń) możesz czytać od razu, ale niepomiernie 

zwiększysz szybkość i skuteczność uczenia się (zrobisz to nawet w godzinę), poznając wcześniej: 

• Ogólne zasady twórczej pracy wyobraźni i budowy silnych, niezwykłych skojarzeń w sztuce 

uczenia się (patrz CD „Uczenie się przez kreację”. www.eccehomo21.pl) 

• Podstawy kluczowej przy proponowanym wyzwaniu Techniki Słów Zastępczych (patrz  

załącznik lub www.eccehomo21.pl). 

• Własne strategie uczenia się (Indywidualne Wzorce Myślenia) – patrz załącznik. 

• Główne warunki przygotowania mózgu do wysiłku intelektualnego (patrz załącznik). 

 

II. Szczegóły metody: 

1. Przy każdej parze „stan-stolica” znajdziesz blisko brzmiące, obrazowe słowa zastępcze w 

języku polskim (według metody TSZ), a po każdej grupie tych informacji opis skojarzeń dla 

każdej pary. Zapamiętując pracuj wyobraźnią z możliwie pełnym wykorzystaniem 

wszystkich zmysłów, posługując się również prostymi rysunkami (na które poświęcaj nie 

więcej niż kilkanaście sekund). Kluczem jest „widzieć” opisywane dalej skojarzenia, w 

najbardziej przekonujący dla Twojego mózgu sposób. I pamiętaj, że zawsze możesz 

tworzysz własne pomysły (będą najlepsze). Moje to tylko przykład, wzór., i wcale nie muszą 

Ci odpowiadać. Zostawiłem miejsce na pracę Twojej wyobraźni oznaczone kropeczkami. 

Kieruj się w wyborze skojarzeń zasadą „good, better, best”. I wybieraj „the best”. Dla siebie. 

2. Trudniejsze (wedle mojej oceny) słowa,/terminy oznaczone (*) wyjaśniam w przypisach, co 

powinno Ci ułatwić szczegółową pracę wyobraźni. Przy okazji dowiesz się czegoś więcej. A 

przynajmniej zaciekawisz się. 

3. Powtórki. Będą oczywiście potrzebne. Winny być możliwie najbardziej urozmaicone, więc:  

a. to, czego się nauczysz powtórz po 10 minutach, na drugi dzień, za tydzień i za 

     miesiąc. Zależnie od wyzwań i terminów możesz oczywiście częściej.  

b. nadawaj poszczególnym skojarzeniom (swoim mini-filmom) tytuł. Zobacz przykład 

    dla pary Colorado – Denver. 

c. wykorzystuj system pytań utrwalających (patrz załącznik). 

d. jeśli pracujesz w „grupie pamięciowej”, sprawdzajcie się nawzajem, na zasadzie 

  zabawy-konkursu. Powtarzajcie w obie strony: stolica Maryland?........... Topeka 

    jest stolicą stanu?..... Itd. Bawcie się też w kalambury (niech zadziała mowa ciała) i 

     rysowanie/wymyślanie rebusów. 

e. Możesz też próbować nauczyć całej listy innych. A jeszcze lepiej – jeśli opanowałeś 

    całą listę - zaprezentuj się przed klasą, niech Cię sprawdzą (przynajmniej kilka 

    pytań i odpowiedzi) i opisz świat swoich skojarzeń, wyjaśniając przy tym zasadę 

    „widzieć i kojarzyć” w praktyce. 

 

III. Jeśli ambicja Cię zżera, możesz podjąć w przyszłości takie wyzwania jak zapamiętanie 

wszystkich stanów w kolejności (wymieniasz całą 50-tkę), rysowanie mapy USA z pamięci, z 

przybliżoną  lokalizację każdego stanu  lub zapamiętanie jego dewizy (motta).  

 

Zagadka dla dociekliwych. Zapamiętywane stany i stolice zgrupowałem wedle pewnego klucza. 

Potrafisz go rozpoznać? 

 

Jeśli będziesz potrzebował dodatkowych wyjaśnień czy krótkich konsultacji pisz memar15@wp.pl 

Powodzenia! Q.B.F.F.F.S. Marek Szurawski 

 

 Alaska  Juneau (czyt. Dżuno)  . Laska - żona 

 Washington Olympia Łoś – szynk – ton - Olimp 

 Montana Helena     Antena (w kształcie litery M)  -  Helena 

 Wyoming (czyt. Łajoming) Cheyenne Jajo – myk - chain 

 Idaho (czyt. Ajdaho) Boise  (czyt. Boizi)        

 Oregon Salem  Regon - salami  

 

http://www.eccehomo21.pl/
http://www.eccehomo21.pl/


Teraz zobacz, usłysz, poczuj, (narysuj) i zapamiętaj:   

• Laską, bijesz żonę (niekoniecznie swoją...).  

• Łoś w szynku wydaje dziwny ton (rozpaczy może), po czym wspina się na Olimp, gdzie 

witam go ja (ścisłej mój klon).  

• Montujesz antenę (w kształcie litery M, a pomaga Ci w tym znajoma Helena.  

• Jajo robi myk, i toczy się po ogniwach wielkiego łańcucha (chain), trzymanego przez  

Indianina z plemienia Cheyennów (zobacz go jakoś, chociaż sam „chain” powinien 

wystarczyć). 

• Krzyczysz„Hajda! Ho!” do otaczających Cię chłopców (boys). I jeszcze niech „boją się” 

• Przyklejasz swój numer  regon na plasterku salami... 

 

Twoje pomysły. 
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