
Obudź swoje szare 
komórki! ☺





Podstawą jest koncentracja



Co jest ważne dla efektywnej koncentracji?

Bardzo ważnym czynnikiem 

sprzyjającym koncentracji uwagi są 

warunki, w jakich coś robimy, 

czytamy, rozwiązujemy zadania, 

uczymy się, itp.

Czy pamiętacie wskazówki 

dotyczące zaplanowania 

przestrzeni? Zajrzyjcie na kolejny 

slajd, przypomnę Wam.



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 



Działajmy! 

https://view.genial.ly/5eea2cbc4826770d847e29e1/presentation-chwila-
koncentracji

https://view.genial.ly/5eea2cbc4826770d847e29e1/presentation-chwila-koncentracji


Więcej?

https://view.genial.ly/5ede05e0507f750d716bc56e/game-trening-pamieci-koszykowka


Brawo!
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