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SuperpamiÚÊ
w 31 dni
GENIALNA PAMI}m — HISTORIA PRAWDZIWA
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Witaj na treningu! Podczas tej 31-dniowej przygody poznasz liczne sposoby na
sprawniejsze zapamiÚtywanie informacji: od sïów i liczb po imiona. Ponadto wykonasz liczne Êwiczenia wymagajÈce zaangaĝowania uwagi i wyobraěni oraz
uĝycia róĝnych rodzajów pamiÚci. SpÚdzisz czas kaĝdego dnia, poznajÈc sposoby,
dziÚki którym zapamiÚtywanie oraz uczenie siÚ stanie siÚ przyjemniejsze i bardziej
zabawne. A zatem ksiÈĝka ta jest nie tylko podrÚcznikiem zapamiÚtywania, jest
równieĝ pomocnikiem w usprawnianiu wïasnego sposobu uczenia siÚ. Warto
tutaj wspomnieÊ, ĝe podane odpowiedzi, odnoszÈce siÚ do iloĂci zapamiÚtanych
informacji po kaĝdym Êwiczeniu, majÈ charakter ogólny. To, ile jesteĂmy w stanie
zapamiÚtaÊ, jest doĂÊ zróĝnicowane i uzaleĝnione miÚdzy innymi od naszych
predyspozycji, zdolnoĂci, wieku, ale takĝe od takich czynników jak samopoczucie,
ewentualny stres i przemÚczenie. Dlatego traktuj podane odpowiedzi bardziej
jako ogólnÈ wartoĂÊ referencyjnÈ. W przypadku, gdy niepokoi CiÚ stan Twojej
pamiÚci, zachÚcam do jak najszybszej konsultacji ze specjalistÈ. Ta ksiÈĝka nie zastÈpi zindywidualizowanej pomocy w tym zakresie.

SUPERPAMI}m W 31 DNI

DziÚki tej ksiÈĝce bÚdziesz miaï moĝliwoĂÊ powtarzania informacji oraz doĂwiadczysz tego, jak systematyczna powtórka wpïywa na ich zapamiÚtywanie. PamiÚtaj
o wpisach do swojego kalendarza Êwiczeñ, a przed rozwiÈzywaniem zadañ o przygotowaniu stopera i czegoĂ do pisania. Powodzenia!
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Dzieñ 1.
WITAJ! Sprawdě siebie i wykonaj poniĝsze Êwiczenia najlepiej,
jak potrafisz, w podanej kolejnoĂci. Powodzenia!
mwiczenie 1.
Przeczytaj jednokrotnie wszystkie sïowa i postaraj siÚ zapamiÚtaÊ jak najwiÚcej
z nich, a nastÚpnie wypisz wszystkie, które udaïo Ci siÚ zapamiÚtaÊ.
doktor

dowcip

fabryka

klucz

cukierek

farsa

wiadro

dĝungla

góra

dom

palma

helikopter

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Liczba zapamiÚtanych sïów: _____/12.

mwiczenie 2.
Przeczytaj jednokrotnie ciÈg cyfr i liter, a nastÚpnie z pamiÚci zapisz wszystkie,
w podanej kolejnoĂci. Wykonaj kaĝde Êwiczenie.
572B3

__________

4B5OS9J2

__________

1Z846

__________

5NTY2SN8

__________

48G921

__________

9HL3NA1LP

__________

0295U1

__________

10MS3LG6Y

__________

5L29183

__________

0AL2NR6DÓC

__________

6924P53

__________

JDNMS264LA

__________

NajwiÚksza liczba poprawnie zapamiÚtanych znaków: _____

DZIE 1.
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mwiczenie 3.
W ciÈgu 1 minuty zapamiÚtaj jak najwiÚcej liter oraz ich poïoĝenie. Zasïoñ tabelÚ
po lewej stronie i wpisz zapamiÚtane litery do prawej.
A

H

D

K
E

C

F

G
J

I
L

B
Liczba zapamiÚtanych liter: _____/12.

D
I

L
C
G

H
B

E

A

J
K

F
Liczba zapamiÚtanych liter: _____/12.

mwiczenie 4.

SUPERPAMI}m W 31 DNI

Jak najszybciej znajdě 20 zbitek literowych „mw”. Zmierz czas.
mw mn wn um uu nu un wm mw ww nn nu mn mn nu uu nn mn um wm mw nm wn nm
mm wm mw mn mn nu uu nn mn wm nm nu un nw mw mm un ww nn mn mn wn um uu
wm mm un ww nn nu mn mw wm um uu uw mw mn um uu uw ww un mm wm uu nn mn
um uu uw ww un mm mw mn nn mn nw mn nm wm mw mn mn wn um uu nu un wm um
uu nu un mm wn nm nm mm mw wn nm mm un nu nw uu nn mn nw mn nm nu un nw
wm mn mn wn um uu nu un mm ww un nu mw nu mn mn nu uu wm nu mn nn mn nw
mn nm nm mw un mm wm mw mn nm nu un nw wn nm wm uu uw ww un mm mw nn
ww un mm wm mw nu nw uu nn mn wm mn nm nm nw mw mn nw mn nm nu wm mm
wu un mw nu ww uw mm wn wm uu mw nm nu un nw wn wm uw ww un mm mw nu mn
nn mn nw wm uu un nu mm wu mw un ww nn mn mn wn um wm nn mn um uu uw nn
Czas wyszukiwania: __________
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mwiczenie 5.
Jakie mnemotechniki znasz? Zapisz ich nazwy i krótko je opisz.
Nazwa mnemotechniki

Opis

Czy stosujÚ?

Dzisiaj to juĝ wszystko. Do poÊwiczenia jutro!

DZIE 1.
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