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Do przygotowania spotkania korzystałam 
m.in. z następujących publikacji:

„Jak się uczy mózg” Manfred Spizer

„Neurodydaktyka” Marzena Żylińska

„ Neuroedukacja” Wiesław Sikorski

oraz z własnych doświadczeń i obserwacji



Mężczyźni mają mózgi większe a kobiety wydajniejsze :)



Mózg jest bardzo wydajnym urządzeniem. 
Zużywa jedynie tyle energii, 
co 12-watowa żarówka w lodówce. 



Jego dzienne zapotrzebowanie pokrywa energia, 
której są w stanie dostarczyć dwa duże banany.



neuropsychologica.blogspot.com



Uczenie się = rozrost dendrytów

petrospsyllos.com



Co musi się zdarzyć, 
aby zaszedł proces 

uczenia się?



Co wpływa na efektywność zapamiętywania szkolnych treści?

TREŚCI

ATMOSFERAMETODY



Przypomnijmy sobie, jak nauczyliście się jeździć na rowerze?

A jak korzystać z komputera?



Co wpływa na efektywność zapamiętywania szkolnych treści?

METOD

Y

TREŚCI



Co wpływa na efektywność zapamiętywania szkolnych treści?

METODY

TREŚCI



NOWE               ZNANE (dla mnie)

POTRZEBNE, PRZYDATNE (dla mnie)            NIEPOTRZEBNE(dla mnie)

WAŻNE (dla mnie)                 NIEWAŻNE (dla mnie)

INTRYGUJĄCE, CIEKAWE (dla mnie)              NUDNE (dla mnie)

NIETYPOWE, ZASKAKUJĄCE              TYPOWE, CODZIENNE

ŚMIESZNE             NEUTRALNE

WYMAGAJĄCE WYJAŚNIENIA            NIEWYMAGAJĄCE WYJAŚNIENIA



NOWE

POTRZEBNE

FASCYNUJĄCE

INTRYGUJĄCE

BUDZĄCE ZAINTERESOWANIE

DETEKTOR NOWOŚCI
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Pomóż mi to zrobić 
samodzielnie

SP55 Szczecin



Co wpływa na efektywność zapamiętywania szkolnych treści?

TREŚCI

ATMOSFERAMETODY



SP55 Szczecin
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zrobi

co sam powie

słuch + wzrok

zobaczenie

słuchanie

Dale, 1969
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Jeszcze nikt nikogo niczego nie nauczył, 
jeśli ten ktoś 

sam 
nie chciał się tego nauczyć.



Co najlepiej stymuluje rozwój 
mózgu?

Kreatywne zajmowanie się wszelkimi rodzajami sztuki: 
Taniec
Śpiew

Lepienie
Rysowanie
Malowanie

Bawienie się z innymi. 



Pamiętajmy, że mózgi dużo lepiej zapamiętują:

- to wszystko, co ma dla nich znaczenie praktyczne;

- informacje, które odwołują się do własnych doświadczeń;

- to, czego doświadczyły ręce (aktywność rąk pobudza wiele 

struktur neuronalnych);

- to, co widzą (znacznie słabiej – to, co jedynie słyszą);

- gdy rozwiązują problemy;

- wszystko, co poznają w przyjaznej atmosferze;

- pracując w grupie.



„Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, 
myśleć i nie uczyć się to 

niebezpieczeństwo”

Konfucjusz
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