
                                                                       

              „TRENUJ SWÓJ UMYSŁ” cz. VI 

 

 
Spośród wielu technik sprzyjających uczeniu się, ciekawą propozycją jest kolejna sprytna metoda 

przyswajania wiadomości.  

Teraz przedstawimy Wam „METODĘ OBRAZÓW INTERAKTYWNYCH”.  

 

W czasie nauki szkolnej często popadamy w rutynę, staramy się zawsze tak samo wykonać pracę 

związaną z nauczeniem się materiału lekcyjnego.  Powtarzalność tychże sytuacji wpływa na 

utrwalenie schematu uczenia się. Niekiedy jednak dopada nas znużenie i w konsekwencji - spadek 

motywacji. 

Dlatego też należy rozważyć wprowadzenie zmiany. Nową propozycją organizacji własnej nauki                   

w domu może być  mnemotechnika oparta na wykorzystaniu wizualizacji, własnej wyobraźni                     

i logicznym myśleniu. Co ważne także na … poczuciu humoru i pomysłowości. 

       

                                     

                                         

 

                       

 

 

Metoda „METODA OBRAZÓW INTER AKTYWNYCH” sprzyja: 

 

 szybkiemu kojarzeniu 

 stosunkowo trwałemu zapamiętywaniu informacji, w szczególności słówek 

 wiernemu odtwarzaniu utrwalonych informacji z pamięci, nawet w znacznym odroczeniu 

czasowym, 

 osadzaniu tego co zapamiętaliśmy w jakieś relacji zdarzeniowej, społecznej, 

  z pewnością rozwija pomysłowość, 

 stymuluje wyobraźnię, wykorzystuje osobiste poczucie humoru. 

. 

 

Metoda ta polega na połączeniu poszczególnych elementów poprzez tworzenie obrazów 

pozostających w korelacji przyczynowo – skutkowej  i czasowej.  

Istotą budowania tego ciągu zdarzeń zależnych jest połączenie podanych informacji                         

w realną czy też nierealną, śmieszną lub też nieśmieszną, faktyczną albo fantastyczną – historyjkę 

… obrazkową.  

Coś co jest odniesione do własnych doświadczeń, jest opowieścią,  jest powiązane ze sobą – będzie 

łatwiejsze do zapamiętania. Oprócz słowa – utrwalamy okoliczności jego zastosowania. 

W naszej pamięci bowiem odtworzy się taki filmik, którego kolejne kadry wyświetlą np.: słówka 

osadzone w danej czasoprzestrzeni, czyli będą przypisane do danej sytuacji. Wiemy, że uczymy się 

wszystkimi zmysłami, które  przekazują informacje do mózgu. 

 

Pamiętaj! Opowiastka czy historyka  może być śmieszna, niedorzeczna, ale nie może nikogo 

obrażać. 

 

 

 

 

METODA OBRAZÓW INTERAKTYWNYCH 



Przykład:  Słownictwo do zapamiętania: 

granddaughter-wnuczka,  

grandmother-babcia,  

postman-listonosz,  

deliver-doręczyć, 

letter-list, 

to write - pisać,  

read- czytać,  

miss- tęsknić,  

to send - wysyłać,  

to receive-odebrać,                                                                                   to receive 

old person-starsza osoba, 

lonely- samotna,                   to write                                                                          miss  

heppy- szczęśliwa,  

ailing- schorowana,                                          to send                        heppy ailing 

 

    read 

                                  granddaughter                                                                              

                                                                                        postman               lonely       grandmother 

       letter 

                                                                                               deliver                                 old person 

 

 

ZADANIE:  

Postaraj się zapamiętać nazwy  owoców wykorzystując historyjkę obrazkową.  

fruit -owoce, apple- jabłko,  plum -śliwka, grapes-winogrona, pear-gruszka, currat- porzeczki, 

banana- banan, watermelon-arbuz, lemon- cytryna, orange- pomarańcza. 

 

No to my zaczniemy, a Ty dokończ- powodzenia! 

 

 
 

       fruit 

                         

 

 Życzymy powodzenia Joanna Hajduk, Katarzyna Rosa 

                                                                 

 

 
……………………………………………………………………… 

-historyjka obrazkowa zaczerpnięta z:”8-elementowe historyki obrazkowe”, praca zbiorowa, wyd. Harmonia, 2010r 
-zdjęcie: z portalu „Trojmiasto.pl” 


