
                                                                       

              „TRENUJ SWÓJ UMYSŁ” cz. II 
 

      Teraz zaproponujemy zapoznanie się z kolejną techniką wspomagającą uczenie się                                         

i zapamiętywanie.  

Są takie sytuacje kiedy to konieczne jest utrwalenie pamięciowe pewnego ciągu, który ma ustalony 

i niezmienny porządek, np.: dat.  Niejeden uczeń wie, że na lekcjach historii nauczyciel często pyta 

o konkretne wydarzenia z przeszłości, domagając się przy tym wskazania precyzyjnej cezury 

czasowej. Przy natłoku różnych prac domowych, uczenie się dat na pamięć nie jest wymarzonym 

zadaniem. Łatwiej niż cyferki, zapamiętać coś  np.: śmiesznego. 

Każdy z nas ma różne doświadczenia, rozmaite przeżycia, wspomnienia. Są one niezbędne                              

do budowania coraz większej wiedzy przedmiotowej i interdyscyplinarnej, wiedzy o życiu                           

i świecie. Dlatego też każdy z nas może zbudować wyjątkowe połączenia pomiędzy hasłem                                  

a skojarzeniem, zbudować własną strategię pamięciową.  
Metodą,  jedną z kilku, która pomaga zapamiętywaniu jest tzw. METODA „HAKÓW”. 

Ten sposób zapamiętywania wykorzystuje słowa – klucze do budowania skojarzeń. Pozwala on                     

na „zawieszenie” ważnej informacji na tytułowym „haku” poprzez przypisaniu jej do konkretnego 

symbolu. W ten sposób tworzymy siatkę połączeń. 

                                     

                                                               
 

Metoda „ Haków” sprzyja: 

 szybkiemu kojarzeniu  

 stosunkowo trwałemu zapamiętywaniu informacji 

 wiernemu odtwarzaniu utrwalonych informacji z pamięci, nawet w znacznym odroczeniu 

czasowym 

 ponadto- rozwija pomysłowość 

 podnosi kompetencje językowe w zakresie werbalizacji myśli, budowaniu humoru 

słownego. 

 

Polega ona na stałym powiązaniu cyfry ze słowem.  A teraz krok po kroku: 

1. Ustalamy np.:, że każda cyfra będzie skojarzona z nazwą zwierzęcia. Zauważ- nazwy cyfr                             

i zwierząt zaczynają się od tej samej głoski.   

    

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 zebra 

1 jeleń 

2 delfin 

3 tygrys 

4 czapla 

5 pantera 

6 szakal 

7 sikorka 

8 osioł 

9 dzik 



2. Teraz uczymy się jakie zwierzę jest przypisane do konkretnej cyfry.  

3. Wybieramy datę do zapamiętania np.: 1410r – (bitwa pod Grunwaldem). 

4. Nasza liczba składa się  więc z : 1-4-1-0 

5. Patrzymy na tabelkę i mamy : 1-jeleń, 4-czapla, 1-jeleń, 0- zebra 

6. teraz najważniejsze: 

 UKŁADAMY ZDANIE Z TYMI NAZWAMI ZWIERZĄT – nie zmieniamy ich kolejności. 

 

Pamiętaj ! Zdanie to może być śmieszne, niedorzeczne, ale nie może nikogo obrażać. 

 

Przykład nr 1: 

Jeleń spotkał czaplę, z którą oglądali film o jeleniu i zebrze. 

     1                4                                1           0 
    

   

 

 

                                          1410r 

 
 

Przykład nr 2: 

Józek Jeleń zobaczył Alę Czaplę i zaprosił ją do baru pod „Jeleniem bez rogów i zebrą bez pasków”                                                     

          1                      4                                       1                      0 
 

 

 

                              1410r 
UWAGA: 

Tu zostały wykorzystane nazwy zwierząt. Można wybrać sobie inne skojarzenia,                           

np.: marki samochodów, kolory, owoce, przedmioty, imiona, litery, ect. 

 

ZAGADKA :  

jaki  jest numer  telefonu  do  naszej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej? 

Chcesz wiedzieć – to rozszyfruj  

 

Tygrys spał na brzegu sadzawki, w której pływał delfin. Delfin zobaczył czaplę, siedziała ona                     

na jeleniu uciekającym przed panterą. Nagle czapla odleciała, porywając ze sobą tygrysa polującego 

na dzika. 

 

Mamy nadzieję, że będziesz mógł teraz do nas zadzwonić. 

 

 

 Życzymy powodzenia Joanna Hajduk i Katarzyna Rosa 

                                                                      


