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Sposoby notowania

Kreatywne notowanie Notowanie linearne 

Notowanie 

obrazami

Wykorzystujemy 

elementy wizualne, np. 

kolory, rysunki, 

schematy

Notowanie wizualne –

w języku angielskim –

”sketchnoting” –

połączenie słów ”sketch”-

szkic 

i ”noting” - notowanie

Mapy myśli - w języku 

angielskim jest to ”Mind

Mapping” – mapowanie 

myśli

Tradycyjna notatka pisana w linijkach, 

w formie listy, ciągu zdań, jedno pod drugim.

Dziś zajmiemy się notowaniem 

kreatywnym – dlaczego jest to 

lepszy sposób i jak tworzyć takie 

notatki – przekonacie się 

z tej prezentacji 

Możesz ją 

w każdej chwili 

i w każdym 

miejscu 

uzupełnić



Kreatywne, wizualne notowanie

◦ „Większość ludzi nie pamięta, co zanotowali, ponieważ w trakcie robienia 

notatek wykorzystuje tylko niewielką część swojego umysłu. Technika map myśli 

pozwoli ci pamiętać całą książkę”.

Tony Buzan

◦ Tworzenie notatek wizualnych, map myśli wykorzystuje zasoby mózgu – prawej i lewej 

półkuli – dlatego daje lepsze efekty niż tradycyjna notatka linearna.

*Zacznijmy po kolei… jak funkcjonuje nasz mózg? 



Mózg 
– jak funkcjonuje

◦ Badania naukowców w latach 60. 

i 70. pozwoliły stwierdzić, że nasz mózg 

składa się z dwóch stron, czyli dwóch 

półkul.

◦ Półkule połączone są ze sobą siecią 

włókien nerwowych.

◦ Uzupełniają się - korzystajmy 

z ich zasobów.

◦ Leonardo da Vinci łączył umiejętności 

obu półkul, dzięki temu odnosił sukcesy 

m. in. zarówno w malarstwie, rzeźbie 

(prawa półkula), jak 

i w matematyce, architekturze, inżynierii 

(lewa półkula).



Mózg – dwie półkule

◦ Lewa półkula

◦ logika

◦ porządkowanie

◦ liczby

◦ słowa

◦ analiza

◦ struktura

• Prawa półkula

• wyobraźnia

• marzenia

• kolory

• rytm

• wzory

• świadomość 

przestrzenna



Dlaczego notowanie wizualne jest atrakcyjne?

słowa angażują lewą półkulę mózgu

Notatka graficzna 

kolory, schematy, rysunki angażują 

prawą półkulę mózgu

 Angażujemy cały
mózg – obie półkule

 Korzystamy w pełni 
z zasobów naszego umysłu

 Nasz mózg chętniej się tego uczy

 Łatwiej zapamiętujemy

 Kreatywnie notujemy

Dlaczego tak się dzieje?



Jak nasz mózg gromadzi 
informacje?

Mózg zbiera i przechowuje informacje jak… Internet.

Każdą informację kojarzy z inną, nie zawsze oczywistą.

Tworzy sieć („pajęczynę”) informacji połączonych ze 

sobą.

Przechowuje nieskończenie wiele wiadomości.

Zapamiętuje wszystkimi zmysłami – im więcej zmysłów 

zaangażujemy i więcej skojarzeń wytworzymy – tym lepiej 

zapamiętamy! 



Dlaczego nasz mózg tworzy 
nie zawsze oczywiste 
skojarzenia?

Im jest coś bardziej dziwnego, nieoczywistego, ciekawego, tym bardziej nasz 

mózg „nakręca” się do działania, pobudza się 

i łatwiej zapamiętuje.

Przykład: 

Czytając książkę jesz truskawki 

i uważasz, żeby jej nie poplamić. Jest duże 

prawdopodobieństwo, że gdy sięgniesz 

następnym razem po nią, to skojarzysz ją 

z truskawkami.

Ćwiczenie: 

Zapisz wszystkie skojarzenia ze słowem "nauka". 

Czy wszystkie z nich mają sens? 

Wiesz dlaczego wypisałeś takie skojarzenia?



Pora na rozgrzewkę!
Ćwiczenie – „Mój dzień”

1. Na kartce zapisz plan swojego dnia 

w postaci tradycyjnej notatki. Możesz opisać 

wczorajszy dzień, albo co planujesz na jutro.

2. Teraz zrób to samo, ale spróbuj to narysować –

przedstaw swój plan dnia za pomocą słów i 

rysunków.

Do dzieła!

Na kolejnym slajdzie pokażę Tobie 

przykład… ale najpierw proszę wykonaj 

zadanie



Plan dnia – przykład
notatka linearna vs notatka wizualna

Plan dnia – wtorek

8:00 – pobudka i gimnastyka poranna.

8:30 – przygotowuję i jem zdrowe śniadanie.

9:00 – czas na naukę, rozpoczynam lekcje on 

line i odrabiam trudniejsze zadania. Muszę 

pamiętać o robieniu sobie krótkich przerw, 

zdrowych przekąskach, piciu wody. Warto też 

przewietrzyć pokoju i odłożyć telefon, żeby 

nie przeszkadzał.

13:00 – przerwa na obiad i krótki odpoczynek.

14:00 – czas na odrabianie lekcji 

i naukę łatwiejszych rzeczy.

16:00 – czas wolny, to czas dla siebie 

i dla rodziny. Mogę wtedy posłuchać muzyki, 

rysować, czytać książki, albo pograć z rodziną 

w planszówki, czy obejrzeć razem film 

przygodowy.

22:00 – pora odpocząć. Czas spać.



Ciąg dalszy ćwiczenia

„Plan dnia” – utworzymy mapę myśli

1. Ułóż kartkę poziomo – tak nasz wzrok więcej „ogarnie”

2. Na środku zapisz temat „PLAN DNIA” – użyj tu kolorów, może jakiegoś rysunku, podkreśl, zakreśl – wyróżnij temat

3. Od tematu poprowadź gałęzie, a na każdej z nich zapisz kolejny punkt swojego planu – najlepiej w skrócie, hasło, np. 8:00 POBUDKA.

 Wyróżnij każdy zapis – kolor, rysunek, strzałka, symbol, co przyjdzie Tobie do głowy

 Jeśli chcesz, to od jednej gałęzi możesz poprowadzić kolejne, na których zapiszesz szczegóły, np. na głównej gałęzi „9:00 NAUKA”, na gałęziach do 

tego punktu „LEKCJE ON LINE”, „ODRABIANIE ZADAŃ”

PLAN DNIA –
WTOREK 

21.04.2020.

8:00 POBUDKALEKCJE ON LINE

ODRABIANIE 
ZADAŃ

9:00 NAUKA



Jakie wnioski?

Rysować może każdy, bez 

względu na swoje 

umiejętności!

Tworzenie notatki obrazkowej 
przynosi więcej radości 

i przyjemności.

Pobudzona jest 
kreatywność.

Nasz mózg dostaje różne bodźce 
– słowa, kolory, inny układ na 

kartce, humor.

Pobudzamy 
zmysły.

Pobudzamy mózg –
coś się dzieje – on 
nie lubi się nudzić.

Chętniej do tego wracamy 
i powtarzamy wiadomości.

Łatwiej 
zapamiętujemy.

Masz jeszcze jakieś 
wnioski? Też uważasz, że 

ciekawsza jest notatka 
wizualna? 



Mapy myśli – jak 
je tworzyć –
wskazówki -

pomysły

Źródło:

 „Rusz głową” – T. Buzan. 

Wydawnictwo Aha!

 Jak uczyć się szybciej 

i skuteczniej – N. Minge, 

K. Minge. Wydawnictwo Samo 

Sedno

 https://jaksieuczyc.pl/dlaczego

-warto-tworzyc-mapy-mysli/

 https://wnauce.pl/pomysl-na-

notatki-mapy-mysli/

https://jaksieuczyc.pl/dlaczego-warto-tworzyc-mapy-mysli/
https://wnauce.pl/pomysl-na-notatki-mapy-mysli/


Mapy myśli – jak je tworzyć – wskazówki -
pomysły

TEMAT ZAPISUJ 
W CENTRUM (NA 

ŚRODKU 
KARTKI/MIEJSCA NA 

NOTATKĘ) – UŻYJ SŁÓW 
I RYSUNKÓW

OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU 
– NA KOLEJNYCH 

GAŁĘZIACH OD CENTRUM 
ZAPISUJ I RYSUJ 

INFORMACJE, DALEJ 
MOŻESZ TO ROZBUDOWAĆ 

O KOLEJNE SZCZEGÓŁY, 
ZAPISUJ NA LINIACH, 

ZAPISUJ DRUKOWANYMI 
LITERAMI

SŁOWA – KLUCZE –
UŻYWAJ KRÓTKICH 

SFORMUŁOWAŃ, HASEŁ, 
GRAFICZNYCH 

SYMBOLI, SKOJARZEŃ, 
NAJWAŻNIEJSZY 

ELEMENT

GRAFICZNE POMYSŁY –
NA CAŁEJ MAPIE 

UŻYWAJ KOLORÓW, 
RYSUNKÓW, 
KSZTAŁTÓW, 
SCHEMATÓW, 

STRZAŁEK, ZNAKÓW, 
POŁĄCZEŃ ITP.



MAPA 
MYŚLI 

„RUSZ GŁOWĄ” TONY BUZAN



Zastosowanie map myśli - pomysły

Do nauki – notowanie na lekcjach; przygotowanie się do egzaminu; notatki do powtórek przed 
sprawdzianem; opracowanie jednego tematu; podsumowanie działu; zapisanie informacji z 
przeczytanej książki; obejrzanego filmu; zebranie informacji do prezentacji, wystąpienia; 

przygotowanie wypracowania, itd..

W życiu codziennym – planowanie (np. wyjazdu wakacyjnego, domowego budżetu); 
rozwiązywanie problemów (zapisywanie pomysłów i ich plusów 

i minusów); ustalanie swoich celów; zarządzenie czasem; organizacja wydarzeń 
(np. rodzinnych); plan dnia, itd. 



UŻYCIE MAP 
MYŚLI

„RUSZGŁOWĄ” TONY BUZAN



PRZYKŁAD –
MAPA MYŚLI 
NA TEMAT 

NAUKI 
W DOMU



Filmy instruktażowe

Jeśli macie ochotę – zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów 

na temat map myśli 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=8BgkWIEeX-M

◦ https://www.youtube.com/watch?v=jyQL5DzJHRE

https://www.youtube.com/watch?v=8BgkWIEeX-M
https://www.youtube.com/watch?v=jyQL5DzJHRE


NOTATKI WIZUALNE –
WSKAZÓWKI - POMYSŁY

Co warto używać? 

 Ikony, symbole

 Postaci

 Twarze

 Emocje

 Dymki 

 Schematy

 Ramki

 Punktory

 Dynamika, ruch

 Wszystko co przyjdzie Tobie do głowy 

Tu jest skrót informacji, a na kolejnych 

slajdach pokażę Tobie pomysły, z 

których możesz skorzystać 



POSTACIE -
POMYSŁY

W poszukiwaniu kolejnych 

pomysłów, rysunków pomocne 

mogą być strony internetowe:
 https://www.facebook.com/te

achandsketch/

 https://www.facebook.com/ed

uNOTATKI/?ref=br_rs

 https://pl-

pl.facebook.com/BelfryBazgrol

a

 http://nauczankabazgroli.blogs

pot.com/

 http://agatabaj.pl/

 I wiele innych – szukajcie

https://www.facebook.com/teachandsketch/
https://www.facebook.com/eduNOTATKI/?ref=br_rs
https://pl-pl.facebook.com/BelfryBazgrola
http://nauczankabazgroli.blogspot.com/
http://agatabaj.pl/


EMOCJE, 
TWARZE -
POMYSŁY

W poszukiwaniu kolejnych 

pomysłów, rysunków pomocne 

mogą być strony internetowe:

 https://www.facebook.com

/teachandsketch/

 https://www.facebook.com

/eduNOTATKI/?ref=br_rs

 https://pl-

pl.facebook.com/BelfryBaz

grola

 http://nauczankabazgroli.bl

ogspot.com/

 http://agatabaj.pl/

 I wiele innych – szukajcie

https://www.facebook.com/teachandsketch/
https://www.facebook.com/eduNOTATKI/?ref=br_rs
https://pl-pl.facebook.com/BelfryBazgrola
http://nauczankabazgroli.blogspot.com/
http://agatabaj.pl/


RAMKI, 
CHMURKI, 

DYMKI -
POMYSŁY

W poszukiwaniu kolejnych 

pomysłów, rysunków pomocne 

mogą być strony internetowe:

 https://www.facebook.com

/teachandsketch/

 https://www.facebook.com

/eduNOTATKI/?ref=br_rs

 https://pl-

pl.facebook.com/BelfryBaz

grola

 http://nauczankabazgroli.bl

ogspot.com/

 http://agatabaj.pl/

 I wiele innych – szukajcie

https://www.facebook.com/teachandsketch/
https://www.facebook.com/eduNOTATKI/?ref=br_rs
https://pl-pl.facebook.com/BelfryBazgrola
http://nauczankabazgroli.blogspot.com/
http://agatabaj.pl/


BANERY, 
SEPARATORY, 
PUNKTORY -

POMYSŁY

W poszukiwaniu kolejnych 

pomysłów, rysunków pomocne 

mogą być strony internetowe:

 https://www.facebook.com

/teachandsketch/

 https://www.facebook.com

/eduNOTATKI/?ref=br_rs

 https://pl-

pl.facebook.com/BelfryBaz

grola

 http://nauczankabazgroli.bl

ogspot.com/

 http://agatabaj.pl/

 I wiele innych – szukajcie

https://www.facebook.com/teachandsketch/
https://www.facebook.com/eduNOTATKI/?ref=br_rs
https://pl-pl.facebook.com/BelfryBazgrola
http://nauczankabazgroli.blogspot.com/
http://agatabaj.pl/


PRZYKŁADY NOTATEK 
WIZUALNYCH



SEGREGUJ
ŚMIECI



PISOWNIA
H



PISOWNIA Ż



GWARA 
ŚLĄSKA



Dlaczego warto korzystać z notatek graficznych?

Rozwijają 
kreatywność

Pobudzają obie 
półkule mózgu do 

pracy

Rozwijają 
i wzmacniają pamięć

Łatwiej i chętniej się 
uczymy

Rozwijają 
umiejętność 
koncentracji

Nauka jest bardziej 
efektywna – lepiej 

zapamiętujemy

Pomagają nauczyć 
się planowania

Rozwijają 
umiejętność 

rozwiązywania 
problemów

Są atrakcyjne –
każda notatka jest 

inna

Poszerzają 
horyzonty –
poszukujemy 

kolejnych informacji

TO SĄ PROPOZYCJE, WSKAZÓWKI – KAŻDY Z NAS WYPRACOWUJE SWÓJ 
STYL NOTATEK GRAFICZNYCH – PRÓBUJCIE I NIE PODDAWAJCIE SIĘ –

TRENING CZYNI MISTRZA 



PODSUMOWANIE

– MAPY MYŚLI

I NOTATKI WIZUALNE

TO PODOBNE FORMY

NOTOWANIA – OBIE

BARDZO

WARTOŚCIOWE

I CIEKAWE

Źródło: https://realizujswojecele.pl/2018/09/myslenie-wizualne.html



Czas na praktykę 

◦ Zachęcamy do wykonania swoich map myśli i notatek wizualnych 

– spróbuj jednego i drugiego sposobu

1. Zaplanuj swój dzień, np. następny dzień nauki

2. Wakacje – sporządź notatkę na temat wymarzonych wakacji

3. Wykonaj notatkę graficzną do ostatniego tematu Twojego 

ulubionego przedmiotu

4. Zrób notatkę graficzną do powtórki przed najbliższym 

sprawdzianem

5. Spróbuj jak najczęściej w ten sposób robić notatki Źródło: https://www.facebook.com/SkuteczneRysowanie/



Źródła:

Książki

„Pamięć na zwołanie” – Tony Buzan. 
Wydawnictwo Aha!

„Trenuj swój umysł" - Terry Horne, Simon 
Wootton. Wydawnictwo Samo Sedno

„Rusz głową" - Tony Buzan. Wydawnictwo 
Aha!

„Jak się uczyć szybciej i skuteczniej" - Natalia 
Minge, Krzysztof  Minge. Wydawnictwo 

Samo Sedno

Strony internetowe:

https://realizujswojecele.pl/2018/09/myslenie-
wizualne.html

https://jaksieuczyc.pl/sklep/produkt/jak-tworzyc-mapy-
mysli-wg-tonyego-buzana/

www.ore.edu.pl – „Mapy myśli” oprac. Maria Czerwińska, 
Mariola Paluszek

https://www.youtube.com/watch?v=jyQL5DzJHRE&fe
ature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=8BgkWIEeX-M

https://lingwistyka.edu.pl/blog/mapy-mysli-potezne-
narzedzie-do-robienia-notatek/

https://wnauce.pl/sketchnoting-narysuj-sobie-notatke/

https://wnauce.pl/pomysl-na-notatki-mapy-mysli/

Wybrane ilustracje – www.pixabay.com

Strony internetowe z pomysłami na 
rysunki, wizualne notatki:

https://www.facebook.com/SkuteczneRysowanie/

https://www.facebook.com/teachandsketch/

https://www.facebook.com/eduNOTATKI/?ref=br_rs

https://pl-pl.facebook.com/BelfryBazgrola

http://nauczankabazgroli.blogspot.com/

https://www.facebook.com/zarskarysuje/

http://agatabaj.pl/

https://www.facebook.com/uniwersytetwchmurze/

https://realizujswojecele.pl/2018/09/myslenie-wizualne.html
https://jaksieuczyc.pl/sklep/produkt/jak-tworzyc-mapy-mysli-wg-tonyego-buzana/
http://www.ore.edu.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=jyQL5DzJHRE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8BgkWIEeX-M
https://lingwistyka.edu.pl/blog/mapy-mysli-potezne-narzedzie-do-robienia-notatek/
https://wnauce.pl/sketchnoting-narysuj-sobie-notatke/
https://wnauce.pl/pomysl-na-notatki-mapy-mysli/
http://www.pixabay.com/
https://www.facebook.com/SkuteczneRysowanie/
https://www.facebook.com/teachandsketch/
https://www.facebook.com/eduNOTATKI/?ref=br_rs
https://pl-pl.facebook.com/BelfryBazgrola
http://nauczankabazgroli.blogspot.com/
https://www.facebook.com/zarskarysuje/
http://agatabaj.pl/
https://www.facebook.com/uniwersytetwchmurze/

