
ZABAWY
Z MÓZGIEM 

;)

1



• Warto codziennie znaleźć czas
na regenerację swojego mózgu, zwłaszcza,
gdy przemęczamy Go wielogodzinną pracą
w ramach edukacji zdalnej.

•
Zapraszam do przeczytania tekstu
i obejrzenia filmów, a potem polecam
zastosować zawarte treści i wprowadzić
do codziennej higieny umysłowej.

:)
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https://www.youtube.com/w
atch?v=tN2njVh6icQ

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pynrCDf_QuA

Leniwa ósemka
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https://www.youtube.com/watch?v=tN2njVh6icQ
https://www.youtube.com/watch?v=pynrCDf_QuA


wzrokowcem, słuchowcem czy
kinestykiem?

Specjalizacja ta ma ogromne znaczenie dla
procesów uczenia się.

Drodzy Uczniowie :) 
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Jest dość prosta metoda ustalenia funkcjonalnego stylu uczenia się.

Ćwiczenie przeprowadzamy w następujący sposób:
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Podpowiedź małego eksperta - przedszkolaka, jak rysować:
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https://www.youtube.com/watch?v=FdNTVX_gvTc


Większość rysunków daje się uporządkowaćw następujących kategoriach:
(do którego rysunku jest najbardziej podobna Twoja leniwa ósemka?)

- ósemka wzrokowa, z wyraźnym rozmieszczeniempętliósemki
powyżejpoziomej osi symetrii

- ósemka słuchowa, z wyraźnym rozciągnięciempętli ósemki
na boki

- ósemka kinestetyczna, z wyraźnym rozmieszczeniempętli
ósemki poniżejpoziomej osi symetrii.
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Możesz także wypełnić Kwestionariusz O’Br
iena,
aby upewnić się o swoich predyspozycjach.

Poświęć zatem 5 minut i odpowiedz
na poniższe pytania, a później sprawdź,
jaki styl nauki preferuje Twój mózg.
Kwestionariusz O’Briena składa się
z 30 pytań.

Na każdy styl uczenia przypada ich 10.

Odpowiedz na nie wszystkie,
przyporządkowując do nich cyfrę
od 1 do 3 zgodnie z założeniem:

1 - Nigdy nie odnosi się do mnie.

2 - Czasami odnosi się do mnie.

3 - Często odnosi się do mnie

Zatem do pracy! :)
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: WZROKOWIEC
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SŁUCHOWIEC
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KINESTYK 
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•Gotowe? 
Teraz zobacz, gdzie zaznaczyłaś/ 
zaznaczyłeś najwięcej zdań
określających Twój sposób pracy
i nauki :)
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Jeśli najwięcej punktów zebrał styl
„wzrokowca”, w praktyce oznacza to, 
że najłatwiej przyswajasz informacje, 
które prezentowane są w formie
drukowanej, pisanej, bądź graficznej.

Notatki lubisz uzupełniać różnymi
schematami, rysunkami, diagramami. 
Zbawienne okażą się dla Ciebie
„mapy myśli” i kolorowe karteczki, 
którymi zakleisz swoje otoczenie. 

Twórz w swojej głowie barwne
i zabawne wizualizacje, 
a filmy w języku obcym oglądaj
z napisami - śledząc tekst
zapamiętasz zdecydowanie więcej.
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Typ „słuchowca” - najefektywniej uczy
się poprzez słuchanie, mówienie i czytanie na
głos. 
Najszybciej zapamiętasz informacje, które
usłyszałeś lub powiedziałeś „sam do siebie”.
Ucząc się języków obcych- nagrywaj się
i odsłuchuj. 
Otaczaj się językiem obcym - słuchaj radia, 
oglądaj zagraniczne filmy w oryginale, 
a przede wszystkim – zacznij mówić w obcym
języku.
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kinestyk
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Jeszcze słowo o ósemkach leniwych....na maturze :)

Pamiętaj! Bardzo ważne jest picie wody niegazowanej
przed i w trakcie nauki, zajęć lekcyjnych.

Idąc na egzamin maturalny- weź koniecznie ze
sobą butelkę z wodą i nie zapomnij co jakiś czas się
napić.

Twój mózg będzie tego bardzo potrzebował.
Woda jest ważna ponieważ podwyższa energię, 
sprawia, że czujemy się spokojniejsi oraz poprawia
pamięć.

No i przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego kręć
leniwe ósemki i.... w trakcie też ;)
Powodzenia :)
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Teraz poznaj jeszcze technikę
pomarańczy, aby popracować nad
swoją koncentracją
( zobaczysz, świetna zabawa) :

https://www.youtube.com/watch?v=Y
H2UUUTOyno
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https://www.youtube.com/watch?v=YH2UUUTOyno


O poczuciu swojej wartości:

WARTO! Wysłuchaj, obejrzyj, przećwicz:
https://www.youtube.com/watch?v=5I-VyDHebLI
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https://www.youtube.com/watch?v=5I-VyDHebLI


• Prezentacja:
Danuta Urbaś pedagog szkolny
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

- jestem wzrokowcem :)

zdjęcia własne aby dodać 
tekst 20



inspiracjazdjęć:

z tęsknoty za wiosną ;)
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http://www.lisan.eu/pl/blog/166/wzrokowiec-sluchowiec-czy-kinestyk-czy-wiesz-kim-jestes

