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KONCENTRACJA



Skoncentruj się!

Spróbujcie sobie odpowiedzieć na pytania:

➢ Jak rozumiecie pojęcie „koncentracja”?

➢W jakich sytuacjach ktoś do nas mówi „skup 
się”?

➢Często słyszycie „zajmij się jedną rzeczą, nie 
wszystko na raz”, „jesteś rozkojarzony, 
skoncentruj się”?

➢Co wtedy robicie?

➢Co robicie, żeby skupić się na danym zadaniu, 
czynności?

➢Czy to jest łatwe?

➢Czy każdy z nas z łatwością potrafi się skupić?



Koncentracja 
– co to jest?

Koncentracja uwagi to:

➢Umiejętność skupienia uwagi na jednej rzeczy;

➢Umiejętność skupienia uwagi na konkretnej 
jednej rzeczy bez zwracania uwagi na inne 
pojawiające się elementy;

➢Umiejętność dostarczenia jedynie ważnych 
informacji do mózgu;

➢Jest to umiejętność, a nie cecha człowieka, 
zatem możemy ją ćwiczyć ☺



Efektywna koncentracja

KAŻDEGO DNIA SPOTYKAMY 
SIĘ Z WIELOMA 

WIADOMOŚCIAMI, BODŹCAMI, 
KTÓRE DO NAS DOCIERAJĄ NA 
KAŻDYM KROKU – REKLAMA 

NA ULICY, WIADOMOŚCI 
W RADIU, ROZMOWA 

PRZECHODNIÓW, INFORMACJE 
NA PORTALACH 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH, MAILE, 
SMSY, DŹWIĘKI, OBRAZY…

NASZ MÓZG WYBIERA ISTOTNE 
INFORMACJE – OCENIA JE, 
ANALIZUJE I PRZETWARZA, 
PONIEWAŻ NIE JESTEŚMY 

W STANIE KAŻDEJ INFORMACJI 
ZAREJESTROWAĆ

NASZ MÓZG WYBIERA 
INFORMACJE ISTOTNE 
I NIEISTOTNE DLA NAS

BRZMI PROSTO I LOGICZNIE -
ALE NIE DLA KAŻDEGO JEST 

TAKIE

DLATEGO WARTO DOWIEDZIEĆ 
SIĘ CZYM JEST KONCENTRACJA, 
CO JEJ SŁUŻY I JAK JĄ ĆWICZYĆ 

– ZAPRASZAM DO DALSZEJ 
CZĘŚCI PREZENTACJI ☺



Jaka powinna być efektywna koncentracja?

WYBÓR DOBREGO 
MOMENTU NA SKUPIENIE 
UWAGI – CZYLI DOBREGO 

MOMENTU I MIEJSCA, 
NP. NA NAUKĘ (TAKIEJ 

PORY DNIA, KTÓRA 
SPRZYJA NASZEJ 
KONCENTRACJI)

UMIEJĘTNOŚCI 
KONTROLOWANIA 

KONCENTRACJI – CZYLI 
WIEM, CO ZROBIĆ KIEDY 

CZUJĘ, ŻE MOJE SKUPIENIE 
SPADA I SIĘ ROZPRASZAM

UMIEJĘTNOŚĆ 
ZWIĘKSZENIA 

KONCENTRACJI UWAGI –
NP. JEDNO ZADANIA 

WYMAGA JEJ WIĘCEJ, INNE 
MNIEJ

UMIEJĘTNOŚĆ 
UTRZYMANIA SKUPIENIA 

PRZEZ DŁUŻSZY CZAS – TO 
MOŻEMY WYĆWICZYĆ

UMIEJĘTNOŚĆ SKUPIENIA 
SIĘ NA DANEJ CZYNNOŚCI, 

NA DANYM ZADANIU

UMIEJĘTNOŚĆ 
ZAPLANOWANIA PRACY –
CZYLI PRZECHODZENIE OD 
JEDNEGO DO DRUGIEGO 

ZADANIA, A NIE 
WYKONYWANIE 

WSZYSTKIEGO NA RAZ

KONCENTRACJA + UWAGA = SKUPIENIE



Czas na kilka ćwiczeń ☺

Przed Wami kilka ćwiczeń na 
rozgrzewkę, które pokażą 

Wam, jaka jest Wasza 
koncentracja i są 

przykładami – jak trenować 
skupienie uwagi.

Jeśli chcecie, możecie 
przygotować sobie kartkę 
i długopis, żeby zapisywać 

swoje odpowiedzi.

Możecie zaprosić do 
wspólnych ćwiczeń inne 
osoby i wykonywać je na 
czas – odmierzanie czasu, 
stoper, to sprzymierzeniec 

koncentracji uwagi.

Zachęcam Was, żebyście 
później wymyślili swoje, 

podobne ćwiczenia 
i zaprosili do wspólnej 

zabawy inne osoby.

Tak, humor i zabawa również 
nam sprzyja – ponieważ 
dodaje nam to energii, 

poprawia nastrój, dotlenia 
organizm i niweluje stres ☺

Zatem, zaczynajmy! 



Ćwiczenie 1. 

Anagram – wyraz, który powstanie z poprzestawianych liter 
innego wyrazu.

Ułóż wyrazy z liter:

❑tka 

❑lta

❑aal

❑lea

❑lafa

❑tok

❑lao



Ćwiczenie 2. 

Analogia – podobieństwo do czegoś biorąc pod uwagę jakąś 
cechę, sposób zachowania, funkcje, itp.

Utwórz analogie do podanych wyrazów według klucza 
z przykładu.

kamień – twardy / wrzątek – gorący

❑mieszkanie – człowiek / kopiec - ……….

❑termometr – temperatura / zegarek - ……….

❑rok – miesiąc / doba - ……….

❑kangur – skacze / ryba - ……….

❑miarka – metry / waga - ……….

❑źrebak – koń / pisklę - ……….



Ćwiczenie 3.

Oblicz w pamięci, jak najszybciej potrafisz. Zmierz sobie czas, a po rozwiązaniu całego zadania, sprawdź 
czy dobrze wszystko zostało obliczone. Startujemy!

7+9= 18:2=

5+4= 13+15=

14-9= 31-10=

8-2= 43-20=

10x1= 7x3=

3x4= 4x4=

15:5= 19+9=

5x5= 2x10=

27:3= 9x3 =



Zorganizuj swoją 
przestrzeń

Czy zauważyliście, że w jednym miejscu potraficie się 
łatwiej i na dłużej skupić niż w innym? 

Ze swojego doświadczenia wiem, że dla mnie 
najlepszym miejscem do nauki jest biurko obok okna, 

na którym mam porządek i tylko najpotrzebniejsze 
rzeczy. Kiedy gotuję i chcę się skupić na przepisie, 

włączam swoją ulubioną muzykę. 

Zaobserwujcie, jak to jest u Was. Może do tej pory nie 
zdawaliście sobie z tego sprawy? A taka wiedza 

o sobie może być bardzo przydatna.

Zajrzyjcie do wskazówek.



Zaplanuj swoją przestrzeń - wskazówki

Biurko i krzesło – wygodne, pozwalające odpowiednio usiąść, odpowiednio wysokie, 
odpowiednio duże, żeby pomieściło potrzebne rzeczy, stabilne; zastanów się gdzie ustawisz to 
stanowisko – przodem lub tyłem do drzwi, okna, przy ścianie, na środku pokoju, itp.

Tablica – nad biurkiem często przydaje się tablica lub miejsce, gdzie można zapisać 
najważniejsze informacje, np. plan lekcji, informacje o ważnych wydarzeniach, terminy 
sprawdzianów, zadania do wykonania…

Światło – dobierz odpowiednie dla siebie i do pomieszczenia, lampkę ustaw na biurku po 
odpowiedniej stronie, tak aby pisząc nie zasłaniać sobie światła



Zaplanuj swoją przestrzeń - wskazówki

Dźwięki – zadbaj o ciszę, kiedy się uczysz, możesz włączyć spokojną muzykę. Muzyka klasyczne dobrze wpływa na pracę mózgu

Meble – zorganizuj przestrzeń tak, żeby mieć gdzie schować, przechowywać wszystkie potrzebne rzeczy; wygospodaruj jedną 
szafkę/jedno miejsce na książki i zeszyty do szkoły, dzięki temu unikniesz ciągłego ich szukania

Powietrze – dbaj o to, aby w czasie nauki przewietrzyć pokój

Kolor – czy wiesz, że kolor pokoju w którym się uczysz ma znaczenie? Warto, aby każdy wybrał kolorystykę według własnych upodobań, 
tak aby czuć się komfortowo. Wskazówka: jaskrawe, intensywne kolory najczęściej rozpraszają nasz umysł

Pomoce naukowe – miej dostęp do innych przedmiotów pomocnych podczas nauki, np. atlas, globus, słownik

Przedmioty pobudzające kreatywność – w pomieszczeniu (a jeśli dzielicie je z kimś, to w Waszej części pokoju, np. wokół biurka) umieśćcie 
rzeczy, które są związane z Waszymi zainteresowaniami, pobudzają wzrok, podobają się Wam, są ciekawe, np. plakaty, tapeta, pościel, 
pamiątki z wakacji, pocztówki, książki. Mają one sprawić, że pomieszczenie ma charakter i Wam odpowiada, czujecie się w nim 
komfortowo i pobudzają Waszą kreatywność 



Jak ćwiczyć koncentrację 
– proste sposoby

Te sposoby możesz wplatać w przebieg swojego dnia, spontanicznie wykorzystajcie chwilę na jakieś 
ćwiczenie. 

➢ Przyjrzyj się ilustracji, reklamie, którą widzisz na spacerze, w drodze do szkoły, sklepu. 
Kiedy ją miniesz – przypomnij sobie wszystkie szczegóły jakie pamiętasz

➢ Szukaj podobieństw między ilustracjami, zdjęciami

➢ Wpatruj się po prostu w jeden punkt – przez kilka sekund, kilkanaście, minutę, dwie… 
skup się tylko na tym wybranym punkcie

➢ Rysuj, twórz, bazgroły mile widziane ☺

➢ Gry planszowe, puzzle, układanki, klocki, domino, bierki, itp.

➢ Słowne gry – rebusy (rozwiązuj i układaj), układaj wyrazy, szukaj znaczeń nowych słów, 
szukaj słowa ukrytego w wyrazie, układaj wyrazy z liter danego słowa…

➢ Baw się różnymi technikami plastycznymi

➢ Zwracaj uwagę na dźwięki jakie docierają z otoczenia – nazwij je, zastanów się skąd 
pochodzą

➢ Słuchaj jak ktoś czyta i śledź tekst

➢ Rób notatki wizualne – podczas nauki, ale też przy codziennych czynnościach (rysunkowa 
lista zakupów, plan dnia)

➢ Przed snem przypomnij sobie jak minął dzień, możesz to narysować

➢ Wykonuj w pamięci różne działania matematyczne, licz do tyłu, licz co drugą liczbę (np. 
policz od 100 do 0 przeskakują co drugą liczbę)

➢ Używaj stopera – to nas motywuje do działania i pomaga utrzymać poziom koncentracji

➢ Śmiej się, opowiadaj żarty, ciesz się – to dodaje energii, dotlenia organizm, rozluźnia, 
pomaga w stresujących sytuacjach

➢ Może Wam przychodzą do głowy jakieś proste ćwiczenia, które możemy wykorzystać na 
co dzień, w każdej chwili? ☺



Czas na kilka ćwiczeń 
- gry słowne

1. Jaki wyraz ukrył się w podanym słowie? (można przestawić litery)

❑drukarka
❑przedszkole
❑ciasto
❑kolej
❑ulewa
❑miejscowość 
❑długopis
❑wstążka
❑tapeta
❑kolorowanka
❑gramatyka



Gry słowne

2. Spróbuj ułożyć jak najwięcej 
wyrazów, które utworzone zostaną 

z liter słowa KOLOROWANIE☺



Gry słowne

Znajdźcie błąd w wyrazie.

❑reprezetant

❑monitorwować

❑karnawawał

❑repertułar

❑punktulalność

❑prętkościomierz

❑ortinolog



Ćwiczenia 
rozwijające 

koncentrację

Przykłady ćwiczeń, możecie się nimi inspirować, modyfikować, może będziecie 
mieli też swoje pomysły ☺

Wybierzcie, znajdźcie takie sposoby, które są dla Was odpowiednie.



Muzyka, dźwięki

✓ Rysuj muzykę – włącz muzykę (najlepiej spokojną) 
i spróbuj narysować swoje skojarzenia z utworem, 
którego słuchasz

✓ Odgłosy ptaków – rozpoznawaj głosy różnych 
gatunków ptaków

✓ Instrumenty – włącz muzykę (tu dobrze sprawdzi się 
muzyka klasyczna lub folk) i spróbuj nazwać 
wszystkie instrumenty jakie słyszysz

✓ Dźwięki z otoczenia – wsłuchaj się w to, co słyszysz 
z otoczenia i nazwij to (np. ja teraz słyszę 
przejeżdżający samochód, gotującą się wodę 
w czajniku i szczekanie psa) 



Mucha 

Na planszy znajduje się mucha. Jedna 
osoba słucha poleceń drugiej osoby. 

Polecenia te dotyczą tego, jak porusza się 
mucha (prawo, lewo, góra, dół). Zadaniem 
jest śledzić ruchy muchy i zakomunikować 

kiedy mucha wyleciała za planszę.

To ćwiczenie daje możliwość wielu 
modyfikacji:

• To nie musi być mucha ☺

• Plansza może być różnej wielkości

• Mucha może startować z różnych 
miejsc na planszy

• Instrukcja może być przekazywana 
coraz szybciejPodstawowa plansza – od niej zacznijcie.

W swoich ćwiczeniach używam motyla ☺



Efekt Stroopa 
- kolory

Bardzo ciekawe doświadczenie – obie półkule mózgu podpowiadają nam inną odpowiedź (prawa 
reaguje na kolor, lewa na napis).

Odczytajcie nazwy kolorów:

żółty

niebieski

zielony

czarny

pomarańczowy

biały

czerwony



Efekt Stroopa - kolory

Jakie wrażenia? Udało się nazwać kolory po zapisie, czy zasugerowaliście się kolorem, jakim są zapisane?

To było łatwe, czy trudne zadanie?

Autorem tego ćwiczenia jest John Ridley Stroop, amerykański psycholog. Pokazuje szybkość reakcji 
naszego mózgu i wymaga bardzo wysokiego poziomu koncentracji.

Spróbuje zadać to ćwiczenie innym osobom – sprawdźcie ich reakcje ☺



Sport, aktywność fizyczna, ruch

Dzięki aktywności sportowej wzmacniamy i rozwijamy naszą 
koncentrację.

Podczas nauki często siedzimy, mało się ruszamy. Warto 
pamiętać o aktywnej przerwie.

Co jakiś czas zróbcie przerwę – wyjdźcie na spacer, przejdźcie 
się po pokoju, wykonajcie kilka podskoków, przysiadów, 

pajacyków, skłonów tułowia, krążenia ramionami, krążenia 
szyją, nadgarstków, itp. 

Dzięki temu dodajemy sobie energii, dotleniamy nasz organizm, 
pobudzamy się, poprawiamy swój nastrój, a więc też łatwiej się 

skupimy.

Ćwicz odpowiedzialnie – aktywna przerwa podczas nauki, a nie 
trening sportowca ☺



Żonglowanie 

Kto z Was potrafi żonglować?

Może ktoś próbował?

A ktoś chciałby się tego nauczyć?

Żonglowanie, to nie tylko sztuczka cyrkowa, ale ćwiczenie rozwijające wiele umiejętności.

Rozwijamy naszą koordynację ruchową, refleks, szybkość działania, precyzję ruchów, pamięć, 
wyobraźnię, kreatywność, a także koncentrację uwagi.



Żonglowanie 

Kto chciałby się nauczyć 
żonglować?

Znajdźcie w domu jakieś małe piłki, 
np. do tenisa ziemnego, obejrzyjcie 

film i spróbujcie ☺

https://www.youtube.com/watch?v=RqLa
g3m6elE

https://www.youtube.com/watch?v=hnfWLaaR
Kl0

https://www.youtube.com/watch?v=RqLag3m6elE
https://www.youtube.com/watch?v=hnfWLaaRKl0


Ucz się nowych rzeczy

Móżdżek odpowiada za koordynację ruchów, połączenia nerwowe, a także jest istotny w procesie uczenia się oraz 
zapamiętywania. To w tym miejscu najłatwiej tworzą się nowe połączenia nerwowe, które zwiększają sprawność naszego umysłu.

Nowe neurony i połączenia nerwowe tworzą się wtedy, kiedy zdobywamy nowe umiejętności.

Dlatego zachęcam Was – wybierzcie sobie jedną nową rzecz, której się nauczycie.

Pomysły:

✓ Żonglowanie 

✓ Nauka języka obcego

✓ Wyszywanie

✓ Gra na instrumencie

✓ Taniec 

✓ Rysowania lub pisania obiema rękami jednocześnie

✓ Rysować odbicia lustrzane

✓ Pisać wspak

✓ Jakie są Wasze pomysły? ☺



Koncentracja na zdobywaniu nowych 
informacji

Włącz w telewizji lub radiu dowolny serwis informacyjny, ustaw 
średni poziom głosu i przejdź do pomieszczenia obok. Usiądź 

wygodnie i wysłuchaj cały serwis lub jego część. Możesz zamknąć 
oczy. Gdy program się skończy, wyłącz telewizor lub radio 

i zanotuj wszystkie informacje, jakie pamiętasz. Warto 
zastosować tutaj mapę myśli (nie musisz pisać wielu słów 

i zanotujesz wszystko w krótkim czasie).

Powtarzaj to ćwiczenie i za każdym razem ustaw dźwięk trochę 
ciszej (ale nadal tak, aby słyszeć).

Jeśli postarasz się regularnie wykonywać ten trening, 
to zauważysz efekty – notatki podsumowujące taki serwis 

informacyjny będą coraz bardziej kompletne.



Nieciekawe wystąpienie

Myślę, że zdarzyło się Wam słuchać przemówienia, 
wykładu, wystąpienia na temat, który nie leży w kręgu 

Waszych zainteresowań.

Co zrobić, aby mimo to skoncentrować się i wysłuchać go?

Wyznacz sobie cel słuchania.

Postaw sobie pytania, na które chcesz odpowiedzieć 
słuchając wystąpienia i odpowiedź zapisz w postaci mapy 

myśli.

✓ Jaki był temat?

✓ Jakie nowe, dla mnie, informacje się pojawiły?

✓ O czym już wiedziałam?

✓ Co mnie najbardziej zainteresowało?

✓ Czy z czymś się nie zgadzam?



Trening 
koncentracji

Zapraszam Was do wykonania kilku ćwiczeń na koniec ☺

https://view.genial.ly/5eba7a19bdaf590d71d587e5/game-cwiczenia-pamieci

https://view.genial.ly/5eba7a19bdaf590d71d587e5/game-cwiczenia-pamieci


Podsumowanie

Koncentracja włącza naszą uwagę 
– co zapamiętasz, a co pominiesz

Koncentracja jest umiejętnością –
możemy się jej nauczyć, możemy 
ją rozwijać poprzez odpowiednie 

zachowania, ćwiczenia

Postaw sobie cel swoje działania 
– to pobudzi Twoją koncentrację, 
skupisz się na celu (np. uczę się 

do sprawdzianu po to, aby 
zdobyć nowe informacje/rozwijać 

swoją wiedzę/sprawdzić swoje 
umiejętności)

Koncentracja pomaga nam 
odpowiednio odebrać 

i zapamiętać nowe informacje –
czyli pomaga nam się uczyć

Stwórz sobie odpowiednie 
warunki do pracy – zaobserwuj 

co potrzebujesz, aby skupić się na 
wykonywaniu zadań

Zaobserwuj, co Cię rozprasza 
podczas nauki 

Stosuj mapy myśli, wizualne 
notatki

Pamiętaj o aktywności fizycznej

Pamiętaj o przerwach w czasie 
nauki – nie rób nic na siłę

Ucz się nowych rzeczy
Bierz udział w różnych grach, 

zabawach, rozwiązuj łamigłówki, 
zagadki, krzyżówki, rebusy

Uśmiechaj się, śmiej sę –
poczucie humoru też jest ważne 

☺
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