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MIEĆ DOBRĄ PAMIĘĆ – 

ALEŻ TO BARDZO PROSTE… 
 

Krzysztof Biel 

CZYM JEST PAMIĘĆ ? 

Pamięć –  

to proces, zdolność jednostki  

do rejestrowania, magazynowania 

(przetwarzania) bodźców  

i ich odtwarzania. 



2017-03-06 

2 

              SŁOWA, 

          LICZBY, 

       ANALIZA, 

 LINEARNOŚĆ, 

       LOGIKA… 

 

    

           

              

EMOCJE, 

DŹWIĘKI, 

OBRAZY, 

KSZTAŁTY, 

SYNTEZA, 

KOLORY, 

RUCH… 

          L       P 

A TERAZ MAŁE ĆWICZENIE… 
 

Proszę uważnie popatrzeć przez 30 sek. na poniższe 

wyrazy : 

 

Rower, zeszyt, niebo, miłość 

samochód, jezioro, czekolada, 

parasol, długopis, cebula, 

czosnek, Doda, zeszyt, motor, 

powłóczyście, portfel, lampa, 

Egipt, wiosna 
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Proszę teraz spróbować odtworzyć 

(przypomnieć sobie) słowa, które  

Państwo widzieli… 
 

Jeżeli zapamiętali Państwo słowa z początku listy, 

wystąpił efekt pierwszeństwa;  

Jeżeli zapamiętali Państwo słowa z końca listy,  

zadziałało prawo świeżości;  

Zapamiętany „zeszyt” to efekt powtórki;  

„Doda” lub „powłóczyście” to efekt wyjątkowości 

(zapamiętujemy to, co rzuca się w oczy, jest 

nietypowe),  

„rower, samochód, motor” lub „cebula, czosnek” 

to efekt grupowania;  

Zapamiętane słowo „Egipt” to efekt emocji,  

a zapamiętane „jezioro” to efekt wizualizacji. 
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KLUCZEM DO DOBREJ PAMIĘCI JEST  

HIGIENA PAMIĘCI 

Higiena pamięci to : 

 stały wysiłek umysłowy, 

 możliwie częsta aktywność ruchowa, 

 ćwiczenie zapamiętywania, 

 efektywny wypoczynek,  

 odpowiednia dieta. 

STAŁY WYSIŁEK UMYSŁOWY 

 Zamiast pilota od TV - weźmy do ręki książkę… 

 Słuchając radia - próbujmy zrozumieć świat… 

 Rozwiązujmy krzyżówki, rebusy, szarady… 

 Realizujmy twórcze pasje, hobby…  

 Układajmy puzzle… 

 Pytajmy : Dlaczego ? Po co ? Co to znaczy ?... 

 Dzielmy się z innymi tym, co sami umiemy… 
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MOŻLIWIE  CZĘSTA  AKTYWNOŚĆ  
RUCHOWA 

 Poranna mini gimnastyka … 

 Chodzimy po schodach…  

 Spacery, spacery, spacery… do parku, nad 
rzekę… 

 Stosuj relaks oddechowy... 

 Wykonaj parę ćwiczeń rozciągających… 

 A może Tai Chi…? 

 

 

 

 

ĆWICZENIE ZAPAMIĘTYWANIA 

 Na zakupach – licz w pamięci ile wydajesz, 

 Stosuj metodę „haków pamięciowych”, 
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METODA „HAKÓW PAMIĘCIOWYCH” 

 0  - koło 

    1 - świeca 

2 - łabędź 

3 - trójkąt 

4 - krzesło 

5 - hak  

6 - wiśnia 

7 - kosa 

8 - bałwan 

9 - balon 

  10 - rycerz z mieczem i tarczą 

METODA „HAKÓW PAMIĘCIOWYCH” 

 Przykład 1.: 

Jak zapamiętać numer PIN np.: 2854 ? 

 „Łabędź ze zdziwieniem patrzy na bałwana zawieszonego  

   na haku nad krzesłem.” 

    Przykład 2.: 

Jak zapamiętać datę np.: 14 06 2017 ? 

   „Świeca stojąca na krześle przypieka wisienkę, na którą 

patrzy zgłodniały łabędź, kręcąc się w kółko wokół 

świecy z kosą w dziobie” 
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ĆWICZENIE ZAPAMIĘTYWANIA 

 Na zakupach – licz w pamięci ile wydasz, 

 Stosuj metodę „haków pamięciowych”, 

 Stosuj metodę „spaceru w myślach”. 

 

METODA „SPACERU W MYŚLACH” 

 Próbując zapamiętać na przykład tę oto listę zakupów : chleb, 

mleko, baterie, proszek do prania i pasta do zębów; możesz 

wyobrazić sobie swój pokój, w którym mieszkasz - spacerując po 

nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara.  

    Tuż koło drzwi na małej komódce leży chrupiąca kanapka (chleb) 

z intensywnie pachnącym serem, obok na podłodze widzisz 

kałużę rozlanego śnieżnobiałego, cieplutkiego mleka.  

    Na ścianie obok wisi ogromny zegar ścienny, który się zatrzymał, 

bo potrzebne są do niego nowe baterie.       

    W oknie zamiast firanki wisi zaplamiony płaszcz, wymagający 

prania w dobrym proszku do prania, gdyż jest umazany w 

pachnącej miętą paście do zębów. 
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ĆWICZENIE ZAPAMIĘTYWANIA 

 Na zakupach – licz w pamięci ile wydasz, 

 Stosuj metodę „haków pamięciowych”, 

 Stosuj metodę „spaceru w myślach”, 

 Twórz rymowanki, 

 Twórz mapy pamięciowe (mind mapping). 

 

METODA „MIND MAPPINGU” 
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EFEKTYWNY WYPOCZYNEK 

 Zamiast oglądać TV – posłuchaj muzyki… 

 Odpoczywając - nie myśl o tym, co masz do 
zrobienia później… 

 Stosuj pozytywne wizualizacje… 

 Przypomnij sobie coś miłego z przeszłości… 

 Stosuj relaks oddechowy... 

 Zrób sobie ulubiony napój i delektuj się nim… 

 Kładź się spać regularnie o tej samej porze… 

 Nie bój się czasem „ponudzić”… 

 

ODPOWIEDNIA DIETA 

    Codzienną dietę koniecznie trzeba wzbogacić o 

składniki mineralne oraz witaminy poprawiające pamięć.  

    Będą to przede wszystkim witaminy z grupy B, które 

wspomagają proces przepływu impulsów nerwowych, 

oraz witamina PP odpowiedzialna za procesy 

zapamiętywania. Dieta powinna być bogata w ryby, 

warzywa, owoce oraz produkty zbożowe. Warto również 

wzbogacić ją o orzechy i gorzką czekoladę, które są 

źródłem wielu przeciwutleniaczy, a ich jedzenie 

znakomicie poprawia nastrój i wpływa na koncentrację. 
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Umysł nie jest naczyniem, 

które należy napełnić, 

lecz ogniem, 

który trzeba rozniecić. 

 

                           Plutarch 
 

Dziękuję za uwagę 

i życzę powodzenia  

w pracy nad kondycją 

Państwa pamięci…   

 

                           Krzysztof Biel 
 


