
Rozwijanie umiejętności zapamiętywania 

Instrukcja do kart pracy 

Karty pracy przeznaczone dla uczniów  klas IV-VI 

Rozwijane umiejętności: 

‣ koncentracja uwagi, 

‣ usprawnienie procesów pamięciowych, 

‣ stosowanie mnemotechnik. 

Do uzupełnienia kart pracy potrzebne będą: 

‣ przybory do pisania, 

‣ stoper. 

Zestaw zawiera propozycje ćwiczeń wspierających usprawnianie procesów 
pamięciowych oraz towarzyszącej im koncentracji uwagi u uczniów klas IV-VI. Dziecko 
uczy się konkretnych technik, które może wykorzystywać na co dzień.  

Kolejność pracy 

‣ Stworzenie historyjki, zapamiętanie listy zakupów (karta pracy nr 1). 

‣ Zapamiętanie obrazka (karta pracy nr 2). 

‣ Spisanie listy zakupów (karta pracy nr 1).  

Ważne jest, by zachęcać dzieci do korzystania z tych technik w codziennym życiu.  

Rodzic daje dziecku listę zadań do wykonania na dany dzień i zachęca, by zapamiętało 
ją metodą skojarzeń (opisaną w karcie pracy nr 1).  

PRZYKŁAD



Rozwijanie umiejętności zapamiętywania 

Pamięć to bardzo złożony mechanizm. Są takir rzeczy, które nieświadomie 
zapamiętujemy od razu i w każdej chwili możemy „wyłowić” je z głowy. Są też takie, 
o których zapominamy po zaledwie kilku chwilach. 

Jeśli zdarza Ci się zapominać o jakichś rzeczach, to nic strasznego! Pamięć, jak każdą 
inną umiejętność można ćwiczyć. W tym pomogą Ci dzisiejsze ćwiczenia. 

Twoim zadaniem jest zapamiętanie poniżej listy zakupów, następnie wypełnienie karty 
pracy nr 2, a później spisanie zapamiętanej listy.  

Aby łatwiej zapamiętać, co musisz kupić, stwórz historyjkę, w której znajdą się 
wszystkie przedmioty. 

 

 

 

makaron 

cukier 

miska 

poduszka 

gwoździe 

butelka wody 

mydło 

Im śmieszniejszą i bardziej nieprawdopodobną historyjkę stworzysz, tym łatwiej 
będzie Ci ją zapamiętać! 

ZADANIE

PRZYKŁAD

Nawinąłem sobie nitki makaronu na uszy, 
ale z uszu zaczął mi się sypać cukier. 
Podstawiłem pod swoje uszy miskę, by nie 
rozsypać go na poduszkę, na której 
leżałem. Po chwili poczułem, że jest mi 
bardzo niewygodnie i odkryłem, że pod 
moją poduszką jest pełno gwoździ. 
Pozbierałem wszystkie gwoździe, które 
ubrudziły mi ręce, więc umyłem je 
mydłem, polewając wodą z butelki. 



Rozwijanie umiejętności zapamiętywania 

Ułóż historyjkę, która pomoże Ci zapamiętać poniższą listę zakupów.  
Na ułożenie historyjki masz 180 sekund (3 minuty). Do dzieła! 

worki na śmieci 
cukierki „krówki” 
olej 
szczoteczka do zębów 
masło 
sok pomarańczowy 
skarpetki 
kubek 
myszka do komputera 
żarówka 
sznurek 

 

 

Karta pracy nr 1



Rozwijanie umiejętności zapamiętywania 

Nastaw stoper na 60 sekund lub poproś kogoś, by to zrobił. Przez ten czas spróbuj 
zapamiętać jak najwięcej przedmiotów, które widzisz na poniższym obrazku. 
Następnie zasłoń obrazek i w ramce wypisz wszystkie przedmioty, które zapamiętałeś. 

 

 

Ile przedmiotów udało Ci się zapamiętać? 

Wpisz swój wynik! 

Karta pracy nr 2



Rozwijanie umiejętności zapamiętywania 

 

Po wypełnieniu Karty pracy nr 2 wypisz artykuły, które musisz kupić.  

 

Ile przedmiotów udało Ci się zapamiętać? 

Wpisz swój wynik! 

Karta pracy nr 1
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