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CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Możesz czytać szybko, ale najpierw
zacznij czytać „mądrze”.

Z wyobraźnią, wnikliwie
i emocjonalnie.

Po co w ogóle czytać?

Uczenie się wiadomości
encyklopedycznych ma sens, jeśli....

Po odsłuchaniu...
Czytanie z wyobraźnią, wnikliwe i emocjonalne. Uczyć się encyklopedii? Czemu nie, byle mądrze...

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

"Czym dla Ciebie jest mądrość?"



DZISIEJSZA MYŚL 
POD ROZWAGĘ

UTRZYMUJ

WŁAŚCIWĄ
POSTAWĘ .

WYKORZYSTAJ NIETYPOWY SPOSÓB POPRAWY PAMIĘCI KRÓTKOTERMINOWEJ:

“Narzekanie niszczy mózg. 
Nie bądź głupi. Oszczędzaj mózg.”

Sposoby myślenia i poziom stresu zależą, 
i to w sposób mierzalny, od postawy ciała. Bardzo
ciekawe. Jeśli zgarbisz się - broda przy obojczyku, płytki
oddech, oczy utkwione w ziemi - w większości
wypadków wygenerujesz myśli przykre, negatywne,
nastrój ci się pogorszy, będziesz smutny. I odwrotnie:
postawa wyprostowana – uniesiona głowa, swobodny,
głęboki oddech – sprawi, że myśli będą lepsze, bardziej
optymistyczne, uśmiechniesz się nawet. 
Bonus – kiedy siedząc, wyprostujesz plecy, 
poprawiasz krążenie nawet o 40%. 
Hej! Zrobisz to teraz??
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Uzupełnij kropeczki/wybierz właściwą odpowiedź.
1. Matką wiedzy jest pamięć, matką pamięci - …..........
2. Najlepszy sposób kształcenia odwagi (a przy okazji charakteru): rób, to czego się
boisz i nie rób....................
3. Jeśli dyrektor na spotkaniu z rodzicami zaczyna mówić o oszczędnościach, bo
budżet szkoły skromny, miasto nie dało dotacji, a trzeba dokończyć budowę stołówki,
w jakim obrazowym słowie-kluczu (rysunek) mógłbyś zawrzeć tę wypowiedź?
4. W jakich odstępach czasu mózg najszybciej zapomina wyuczone wcześniej
informacje?
a. po 10 minutach
b. po 24 godzinach
c. po tygodniu
d. po miesiącu
5. Koncentracja to sprawa.........

Czy wiesz, że...
Puszka aluminiowa rozkłada się dopiero po 500 latach.
Gwiazdy, które migocą, wróżą pogorszenie pogody. Rozchwiewa je jet-stream...

Zadania dodatkowe
Co możesz wywnioskować z poniższych informacji? Zapisz przynajmniej trzy
prawdopodobne wnioski):
Promień Ziemi wynosi 6370 km
Komisja Edukacji Narodowej powstała w 1773 r.
Największa głębokość oceanu (Rów Mariański) wynosi 11033 m.
W chwili, kiedy to czytasz pół miliona ludzi znajduje się w powietrzu.
Wyjdź od sytuacji: mężczyzna budzi się rano w  łóżku, z zakrwawionym nożem w ręku,
a obok na podłodze leży trup. Dokończ historię w możliwie najciekawszy sposób
(początek, rozwinięcie i finał) na nie więcej niż jedną stronicę A4


