


Lekcja 1 Technika – bądź ciekawski i chciej wiedzieć więcej. ............................................................................................................................................................................................................................ 9

Lekcja 2 Technika - rzymski pokój (loci) .......................................................................................................................................................................................................................................................................14

Lekcja 3 Moje ciało jako pokój rzymski .......................................................................................................................................................................................................................................................................20

Lekcja 4 Notatka - wstęp ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................23

Lekcja 5 Uczymy się notować ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................25

Lekcja 6 Półkule, akrostychy ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 31

Lekcja 7 Rymowanki .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................37

Lekcja 8 Żonglowanie, Stan Optymalnego Uczenia Się (OLS — Optimal Learning State), energetyzator, aranżacja przestrzeni............................................................................... 43

Lekcja 9 Haki pamięciowe .................................................................................................................................................................................................................................................................................................46

Lekcja 10 Haki dwucyfrowe................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 51

Lekcja 11 Ortografia metodą hakową ............................................................................................................................................................................................................................................................................53

Lekcja 12 Powtórzenie ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................58

Lekcja 13 Zakładki alfabetyczne ......................................................................................................................................................................................................................................................................................59

Lekcja 14 Technika słów zastępczych (TSZ) ..............................................................................................................................................................................................................................................................64

Lekcja 15 Jak ruszyć mózg? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 69

Lekcja 16 Mapa myśli – kakao ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................75

Lekcja 17 Powtórka – Łańcuchowa Metoda Skojarzeń ....................................................................................................................................................................................................................................... 77

Lekcja 18 Relaksacja ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 81

Spis treści



Lekcja 19 Jak uczyć się wierszy na pamięć? ............................................................................................................................................................................................................................................................83

Lekcja 20 Pamięć w akcji ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................87

Lekcja 21 Zapamiętywanie nazwisk .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 90

Lekcja 22 Podziel na mniejsze części ..........................................................................................................................................................................................................................................................................93

Lekcja 23 Jak sobie przypomnieć .................................................................................................................................................................................................................................................................................97

Lekcja 24 Metoda fiszek ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................101

Lekcja 25 Motywacja............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 103

Lekcja 26 Wielka powtórka.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 105



31

Półkule, akrostychy
Słyszałeś pewnie o zależnościach między prawą i lewą półkulą. Jedna odpowiada za prawą stronę Twojego ciała, a także za to, co logiczne
– za czytanie, pisanie, uczenie się fragmentaryczne. Prawa półkula za muzykę, kreatywność, rysowanie. Oczywiście między półkulami są
liczne połączenia, ale to, że czasem nie współgrają ze sobą i któraś jest rozwinięta lepiej – to pewne.

www.zdajdobrze.pl
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Aby pokazać Ci jak to działa – zrobimy ćwiczenie

www.zdajdobrze.pl
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Co sprawiło Ci największy problem? Myślę, że ostatnie wymienianie kolorów. Twój mózg bowiem czytał – a to dlatego, że masz mocniej
rozwiniętą lewą, logiczną półkulę.

Żeby zapamiętywać więcej, trzeba używać obu półkul i zobrazować jak najdokładniej to, czego chcemy się nauczyć.

Jedną z metod na zapamiętywania jest tworzenie zdania z pierwszych liter tego, co mamy zapamiętać.

Znasz pewnie zdanie na zapamiętanie kolorów tęczy

Czemu

Patrzysz

Żabko

Zielona

Na

Głupiego

Faraona

W taki sposób zapamiętuje się też nazwy przypadków

Skoro przypadki po kolei to:

Mianownik

Mistrz PamięciMistrz Pamięci
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Dopełniacz

Celownik

Biernik

Narzędnik

Miejscownik

Wołacz

To możemy zapamiętać pierwsze litery takim zdaniem:

Mama

Dała

Celince

Bułkę

Nasmarowaną

Masłem

Wiejskim

www.zdajdobrze.pl
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Takie pierwsze litery znakomicie nadają się, by zapamiętać pisownię „rz” (po pierwszych literach piszemy „rz”):

Prosiła Babka Tadka, Daj Kawałek Gnatka Wołała Jeszcze Chrzan

Ćwiczenie

Wymyśl proste zdanie na zapamiętanie „Ó” wymiennego. Pamiętasz pewnie, że wymienia się na O, A, E

Wymyśl swoje zdanie pomagające zapamiętać tę zasadę:

O…………………………

A…………………………

E…………………………

Pamiętaj – śmieszne rzeczy Twój mózg zapamiętuje łatwiej.

Mistrz PamięciMistrz Pamięci
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Ćwiczenie

Teraz będzie trudniej, jak wiesz (a jeśli nie wiesz, to się dowiesz) – głoski dzielimy na dźwięczne i bezdźwięczne.
Spróbuj zapamiętać te bezdźwięczne.

p, t, k, f, s, ś, sz, c, ć, cz, ch,

Uda Ci się utworzyć zdanie z wszystkich tych głosek? Oczywiście nie muszą być w tej kolejności. Spróbuj!

www.zdajdobrze.pl
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Ortografia metodą hakową
Czy wiesz, że techniki pamięciowe doskonale nadają się do nauczenia się ortografii. Trzeba tylko stworzyć postacie, które będą nam
przypominały odpowiednie trudności językowe.

Popatrz, jakie to proste.

Za samo h może odpowiadać postać „Harcerki”. Wszystko to, co będzie wiązało się z samym h – połączymy z tą postacią.

Zatem herbata napiszemy przez h, jeśli wyobrazimy sobie, że zaparza ją harcerka.

Hymn – harcerka śpiewa hymn.

Hak – harcerka trzyma hak

Teraz wyrazy z „ch” . Może wspierać je śmieszna chmurka.

Chusteczki napiszemy przez ch, bo chmurka wyciera nimi zapłakane oczy.

www.zdajdobrze.pl
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A jak Ci się podoba Ósemka? Ta jest z węża. Oczywiście możesz stworzyć swoją śmieszną ósemkę.
Spróbujesz?

Ćwiczenie

Zatem mrówka napiszemy przez ó, bo mrówka gra z ósemką w piłkę.

Mówić piszemy przez Ó, ponieważ ósemka mówi bardzo wyraźnie….a raczej syczy.

Do reprezentowania „U” doskonale nada się urwis

A może wolisz, żeby to była dziewczynka – Ula?

Mucha piszemy przez „U”, bo goni ją urwis, a może mucha goni Ulę…?

Mistrz PamięciMistrz Pamięci
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Teraz pora na „Ż”

Żyrafa podpowie nam, kiedy piszemy takie wyrazy

Żelazko piszemy przez ż, bo żyrafa prasuje swoje ubranka żelazkiem

Garaż piszemy przez „Ż”, ponieważ Pan Żyrafa zaparkował swój pojazd w garażu.

Za „Rz” może być odpowiedzialna rzodkiewka, rzepa, rzeczka, ale przecież możesz też
znaleźć wyraz, w którym rz nie jest na początku, tylko w środku.

Może zatem nada się orzeł?

Nie zapominaj oczywiście o zasadach ortograficznych. Pamiętaj, że rz piszemy po spółgłoskach p, b, t, d, k, g,
w, j, ch ( Pamiętasz zdanie z poprzednich lekcji? )

Możesz wzmocnić sobie zapamiętywanie. Zatem brzeg piszemy przez „RZ”, ponieważ orzeł sfrunął na brzeg rzeki.

Jeśli musisz zapamiętać wyraz, w którym jest kilka trudności językowych – połącz je.

Brzuch ma 3 takie trudności rz- orzeł, u – urwis i ch – chmurka

Zatem urwis może się klepać po brzuchu. Na koszulce ma namalowanego orła. Nad nim jest chmurka. Uśmiecha się do urwisa.

www.zdajdobrze.pl
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Uczenie się orografii tym sposobem, to kolejna porcja świetnej zabawy.

Ćwiczenie

Jakie są Twoje pomysły na haki ortograficzne?

U –

Ó-

Rz –

Ż

Ch-

H-

Ćwiczenie

Podopisuj zdania w formie historyjek, np.

Różowy – piszemy przez „Ż”, ponieważ żyrafa ma różową sukienkę

Turysta -

Hotel-
Mistrz PamięciMistrz Pamięci
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Przyjęcie

Gruby-

Przepiórka-

Zboże

Kukiełka

Możesz także narysować to, co zapisałeś powyżej.

www.zdajdobrze.pl


