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Czas na QUIZ!



brakuje Ci połączenia 
zapamiętywanej informacji z jej 
skojarzeniem;

obraz był zbyt normalny, słabo 
widoczny.

było za mało AKCJI w Twoim 
skojarzeniu- połączenie było 
zbyt statyczne;

Jeśli nie 
możesz sobie 
przypomnieć 
informacji, to 
może to 
oznaczać, że:



Czy takie skojarzenie 
jest poprawne?



po prostu to wkuj;

obklej cały pokój w 
karteczkach 
przypominających.

poszukaj różnic i skojarz z 
czego wynikają;

Kiedy coś 
nam się myli, 
to:



Czego tu brakuje?

ŻYWY OBRAZ + 
AKCJA + 

… + 
JA

= PAMIĘĆ



ucz się tak długo, jak dasz radę;

jednego dnia ucz się jednego zagadnienia;

jeśli już musisz zrobić przerwę- poczytaj 
ulubionego bloga;

posłuchaj ulubionych piosenek i przykryj się 
kocem;

znajdź idealną porę i dużo się ruszaj;

powtarzaj wielokrotnie a wiedza sama 
wejdzie do głowy.

Kiedy się 
uczysz:



Canva udostępnia szablony ,,Map Myśli”- co Wy na to?



nie lubisz tego, czego

 się uczysz;

nie notujesz.

nie jesteś 
skoncentrowany;

Nie ma mowy 
o efektywnej 
nauce, jeśli:



Jak to zapamiętać?



jesteśmy w tym samym 
miejscu np. parku;

jesteśmy zmęczeni, 
głodni i niewyspani.

mamy taki sam nastrój 
jak podczas 
zapamiętywania;

Gorzej 
przypominamy 
sobie 
informacje, 
gdy:



? ? ? ? ?

Jakie odpady wrzucamy do 
każdego z koszy?



im więcej wiesz, tym więcej 
możesz się nauczyć;

wzrokowcy uczą się lepiej niż 
słuchowcy;

aby coś dobrze zapamiętać, 
powinieneś to zrozumieć;Co nie jest 

prawdą: umiejętność tworzenia żywego 
obrazu jest kluczem do używania 
mnemotechnik;

do każdej liczby w GSP trzeba mieć 
tylko jedną zakładkę;

kucie to obelga dla mózgu!



Czy można mieć 
kilka zakładek 
obrazkowych dla 
jednej liczby?



zawsze w ten sam sposób;

przypominaj sobie tak, jak 
zapamiętywałeś!!!

aż trochę zapomnisz ;)Jak robić 
powtórki: za każdym razem w innej 

kolejności;

pierwsza powtórka: po 2 
dniach;

parafrazuj to czego się 
nauczyłeś.



Jak to zapamiętać?

wg. Wikipedii



idealnie znać FAC;

tworzyć idealne 
skojarzenia.

idealnie znać zakładki;

Aby 
skorzystać z 
GSP trzeba:



Co zrobić, aby się nie 
myliło?



mają zbyt mało motywacji;

nie mają pojęcia jak działa ich mózg i 
jak to wykorzystać w nauce;

nie są wystarczająco zdolni;Ludzie zwykle 
nie uczą się 
efektywnie, 
gdyż:

mają słabą pamięć;

są leniwi i nic im się nie chce;

wierzą w te głupoty powyżej ;p



Znajdź błędy:

1- t,d
2- m
3- n
4- r
5- l
6- i
7- k,g
8- w,f
9- p, b
10- s, z



wypisać listę słów i powtarzać 
ją wielokrotnie;

otaczać się językiem- słuchać 
radia, oglądać filmy, czytać 
książki od poziomu A1

zaczynać od nauki gramatyki;

Czego nie 
robić, ucząc 
się języków 
obcych:



Jesteś świadkiem 
wypadku 
samochodowego. 
Kierowca uciekł, jednak 
zdążyłeś zapamiętać 
jego numery 
rejestracyjne. 
Jak?



ustaw książkę na podstawce;

przejrzyj materiał (około 1 
sek./stronę);

czytaj ze wskaźnikiem; 

rysuj po książce i podkreślaj słowa 
klucze;

pierwszą powtórkę zrób po 3 
godzinach;

wyobrażaj sobie wszystko co czytasz.

Aby czytać 
efektywnie:
Znajdź błąd ;)



Co jest z tą MM nie tak?





Jaka to witamina?



za każdym razem w 
innej formie;

czytając na głos tekst.

kolejno, według tez;

Powtórkę 
materiału 
najlepiej 
robić?



Jak to zapamiętać?



skojarzenie jest za oczywiste

brakuje akcji

za słabo ,,widzisz” obraz

Kiedy 
mnemotechnika 
nie działa?
Znajdź BŁĘDNĄ 
odpowiedź

jest zbyt dużo zbędnych elementów

skojarzenie jest za bardzo nienormalne

przypominasz sobie bez mnemotechniki



Jak to zapamiętać?



pociąg, słuchawki z ulubioną 
muzyką, ciasteczka;

krzesło, woda, 
wywietrzony pokój, zieleń 
za oknem.

łóżko, piżama, ciepłe kakao 
i książka na kolanach;

Idealny 
zestaw do 
nauki:



Jak to zapamiętać?



skoncentruj się na wyrobieniu 
nowych nawyków i nie myśl o 
zrozumieniu;

koncentruj się na rozumieniu- 
szybkość przyjdzie później.

bądź skoncentrowany na 
jednoczesnej poprawie 
szybkości i zrozumienia;

Podczas 
NAUKI 
SZYBKIEGO 
czytania:



Jak to zapamiętać?



zwolnij- to Ci pomoże;

nie jesteś w stanie nauczyć się 
szybkiego czytania

bądź spokojny i ćwicz dalej- to 
zupełnie normalne;

Jeśli nie 
potrafisz się 
pozbyć 
,,czytania w 
myślach”?



Jak to zapamiętać?



I co DALEJ?



Bardzo Was prosimy 
o rekomendacje ;)







https://dorotafilipiuk.pl/trenerzy



Jakie macie pytania?



Kilka słów na zakończenie...


