
                                            STYLE I METODY   UCZENIA SIĘ 

 

                                                       CO WARTO WIEDZIEĆ? 

Sposoby  uczenia się. 

 

Mózg składa się z prawej i lewej półkuli połączonych ze sobą skomplikowaną siecią włókien 

nerwowych. 

         ►U większości ludzi lewa (logiczna) półkula mózgu odpowiada za analizę, linearność, logikę 

cyfry, słowa, porządek. 

 

   ►Prawa półkula (twórcza) wiąże się z obrazami, syntezą, kolorami, marzeniami, przestrzenią, 

muzyką. 

 

 Lewa strona naszego mózgu (nazywana logiczną)  jest odpowiedzialna za myślenie logiczno-

racjonalne, liczby, mowę. 

 

►Przetwarza  dane w sposób symboliczny w formie liter, cyfr, słów. 

 

►Pomaga nam analizować, organizować doświadczenia, podporządkowywać je poszczególnym 

kategoriom. 

 

►Bez niej nie moglibyśmy mówić, docierałoby do nas tylko to, co widzimy, słyszymy, smakujemy, 

wąchamy i dotykamy, a także nasze ruchy –bez słów. 

 

 Prawa półkula mózgu (kreatywna) 

 

►Ułatwia nam zrozumieć świat poprzez obrazy, fantazję, wyobraźnię, intuicję. Przetwarza  

informacje w sposób sensoryczny, za pośrednictwem zmysłów, bez udziału słów. 

 

►To dzięki prawej półkuli mamy świadomość przestrzeni, możemy dokonywać syntezy wrażeń, 

rozpoznawać twarze, wzory, oceniać rozmiary, trafiać do domu. 

 

►Doskonaląc naszą pamięć powinniśmy zintegrować działanie obu półkul mózgowych, angażując 

logikę i kreatywność.   

 



►Osiągamy najlepsze efekty, jeśli wykorzystujemy aktywność całego mózgu, gdy obie półkule 

pracują jednocześnie. 

 

Style uczenia się. 

 

►W procesie uczenia się bardzo ważne jest dostosowanie sposobu nauczania do indywidualnego 

stylu przyswajania wiedzy. 

 

   ►Jak twierdzi Linksman (2001) każdy z nas jest obdarzony charakterystycznym „superłączem 

edukacyjnym”.  To powiązanie naszego stylu uczenia się oraz aktywności tej strony mózgu, którą 

głównie używamy w procesie przyswajania i magazynowania informacji. 

W zależności od preferowanej sensoryczności, wyróżniamy cztery główne style uczenia się: 

 

                      ►wzrokowy 

                      ►słuchowy 

                      ►dotykowy 

                      ►kinestetyczny. 

Sposób uczenia się = dominacja półkulowa + styl uczenia się. 

 

►W procesie zapamiętywania posługujemy się wszystkimi swoimi zmysłami. Najlepsze rezultaty 

tego działania są jednak wtedy, gdy głównie wykorzystujemy zmysł dominujący. Dzięki temu 

efektywność uczenia się wyraźnie wzrasta. 

 

►Każdy człowiek w odmienny sposób odbiera i przekazuje impulsy z otaczającego świata. 

Na ukształtowanie się charakterystycznego dla nas stylu uczenia się ma wpływ zarówno natura, jak i 

wychowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzrokowcy 

 

►Lubią porządek wokół siebie, pamiętają dobrze kolory i rysunki oraz lokalizację przedmiotów. 

►Mają problemy z zapamiętaniem nazwisk, tytułów, nazw itp. 

►Używają zwrotów: „ciemno to widzę”, „zobacz, jaka piękna muzyka”, „popatrz, jak łatwo to 

zrozumieć”, „spójrz, jak to pięknie pachnie”. 

► Lubią demonstracje lub pokazy, wykresy i tabele, opisy. 

► Pamiętają twarze i imiona. 

► Lubią robić notatki, patrzeć, rysować. 

► Preferują sztuki wizualne. 

 

Słuchowcy 

 

►Lubią mówić i dobrze im to wychodzi. 

►Uczą się, słuchając innych, słysząc w rozmowie samych siebie oraz dyskutując z innymi. 

►Mogą mieć kłopoty z odczytaniem map i geometrią, za to dobrze zapamiętują muzykę, dialogi. 

►Często używają sformułowań: „coś mi tu zgrzyta”, „słuchaj, jakie to ciekawe”, „posłuchaj, jakie 

to dobre”. 

► Lubią dialogi i rozmowy. 

► Powtarzają głośno to, co napisali. 

► Lubią długie wypowiedzi własne. 

► Chętnie słuchają. 

► Lubią muzykę, wykłady. 

► Wolą mówić o działaniach, niż je oglądać. 

► Dobrze pamiętają twarze. 

► Lubią czytać głośno lub półgłosem. 

 

 

 

Dotykowcy / czuciowcy 

 

►To najczęściej osoby refleksyjne, wrażliwe i spokojne. 

►Uczą się, dotykając, doznając wrażeń na powierzchni skóry, używając rąk i palców, łącząc to, 

czego się uczą, ze zmysłem dotyku i emocjami. 

►Używają zwrotów: „czuję…”, „mam wrażenie…”. 



 

Kinestetycy 

                          

►Uczą się najchętniej w ruchu, angażując się aktywnie w procesie uczenia się poprzez stymulacje, 

odgrywanie ról, eksperymenty, badania i ruch oraz uczestnicząc w czynnościach z życia codziennego. 

►Męczą się słuchając wykładów i potrzebują wtedy choćby najmniejszej formy ruchu. Lubią 

nieporządek. 

►Charakterystyczne dla nich zwroty to: „to mnie porusza”, „czuję nacisk / napięcie”. 

► Uczą się przez wykonywanie czynności i bezpośrednie zaangażowanie. 

► Lubią emocje, ruch. 

► Nie lubią czytać ani słuchać. 

► Pamiętają, co sami wykonali. 

► Muszą się poruszać, wiercić, coś trzymać. 

► Tupią, gestykulują. 

 

►Efektywne metody pracy umysłowej odwołują się jednocześnie do lewej i prawej półkuli 

mózgowej – słownej i obrazowej, racjonalnej i intuicyjnej, logicznej i kreatywnej części naszego 

mózgu. 

 

►Stosując odpowiednie metody pracy, angażujemy cały mózg i dzięki temu możemy więcej 

zrozumieć i zapamiętać, szybciej i skuteczniej się uczyć, mieć więcej twórczych pomysłów czy lepiej 

zaplanować nasze działania. 

 

►Praca zgodna z preferencjami przyczyni się do większej chłonności pamięci, a tym samym proces 

zapamiętywania stanie się przyjemniejszy i łatwiejszy. 

 

►Uczeń, poznając swoje najskuteczniejsze „superłącza edukacyjne”, będzie wiedział, jak ma się 

uczyć, sprawniej czytał, lepiej rozumiał, zapamiętywał i przetwarzał informacje. 

 

►Będzie mógł efektywniej wykorzystać czas poświęcony na naukę, lepiej przygotować się 

do egzaminów i odnieść sukces. To z kolei przyczyni się do wzrostu jego samooceny 

i motywacji do nauki. 

 

►Mnemotechniki to „sztuczne” sposoby    ułatwiające kodowanie i odtwarzanie nowych informacji. 



►To zbiór działań umysłowych, dzięki którym możemy trwale przyswoić wiedzę i sprawnie nią 

operować. Techniki te umiejętnie programują nasz umysł, ułatwiając nam szybko i skutecznie 

zapamiętywać. 

 

Koncentracja uwagi to podstawowa umiejętność konieczna do zapamiętywania, czytania, słuchania, 

rozwiązywania zadań i wielu innych czynności. 

 

► W   procesie  zapamiętywania ogromną  rolę  odgrywa kojarzenie . 

 

► Obiekt lub informacje, które mamy zapamiętać, łączymy na zasadzie podobieństwa z istniejącymi 

zasobami pamięci (informacji, które już wcześniej przyswoiliśmy, rozumiemy i pamiętamy). 

 

Jak zapamiętać wiele pojedynczych elementów? 

 

►Jeśli odpowiednio je połączymy (lub pogrupujemy), jeden  pociągnie za sobą drugi. 

►Im silniejsze będą połączenia, tym łatwiej będzie przypomnieć sobie kolejne elementy. 

►By wzmocnić połączenie, skojarzenie powinno przykuwać uwagę. Stanie się tak, jeśli będzie ono: 

śmieszne, przejaskrawione, niesamowite, dziwne, zaskakujące, oryginalne. 

 

Przykładowe rodzaje mnemotechnik:                  

Piktogramy 

 

 

 

 

 

 

►Metoda kształcąca pamięć, wyobraźnię 

i kreatywność, polegająca na ilustrowaniu treści piosenek, wierszy, bajek, opowiadań. Uczniowie 

wykonują schematyczne rysunki, obrazujące tekst do zapamiętania. 

 

 

 

 

 



Wierszyki i rymowanki 

 

►Mnemotechnika kształcąca pamięć (głównie słuchową). 

 

Jeden cztery dziewięć dwa, Kolumb lądy odkrywa (odkrycie Ameryki 1492). 

 

►Polega na uczeniu się przez dzieci tekstów rymowanek, które ułatwiają zapamiętywanie. Im 

wierszyk lub rymowanka bardziej zabawna i ciekawa, tym lepiej, ponieważ na dłużej pozostanie w 

pamięci dziecka. 

 

 

 

        Mapy mentalne 

 

 

 

 

 

 

►Metoda przydatna do porządkowania treści. Polega na umieszczeniu na środku kartki zagadnienia, 

słowa lub rysunku – klucza, a następnie dołączaniu do niego w formie rozgałęzień haseł, słów bądź 

rysunków bardziej szczegółowych. 

 

►Dzięki tej mnemotechnice dzieci są w stanie przyswoić w niedługim czasie dużą ilość informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapamiętując, musimy tworzyć obraz w swojej wyobraźni. Stosując wizualizację, aktywizujemy 

pracę mózgu. 

Tworzenie mentalnych obrazów zwiększa skuteczność zapamiętywania, uaktywnia się prawa półkula 

mózgu. 

 

►Elementy, które chcemy zapamiętać, musimy ze sobą połączyć. 

 

►Połączenia powinny być: oryginalne, przejaskrawione, absurdalne, dziwne, przesadne, 

kontrastowe… czyli takie, które zwrócą nasza uwagę. 

 

►Tworzenie łańcuchów skojarzeń (historyjek) powinno odbywać się w atmosferze zabawy 

   i humoru. Lepiej zapamiętujemy rzeczy śmieszne, sprawiające nam przyjemność. 

 

►Nie możemy obawiać się absurdalności, dziwności czy śmieszności skojarzeń. Takie obrazy 

zaciekawiają, a tym samym  zwiększają koncentrację uwagi. Codzienne i „szare” informacje nasz 

umysł niechętnie zapamiętuje. 

 

"Haki" pamięciowe                       

 

 

 

 

Mnemotechnika polegająca na kojarzeniu cyfr z przedmiotami, przypominającymi je kształtem, np. 

1- świeca, 2 - łabędź, 3 - serce, 4 – krzesło i tak dalej. 

 

By uczyć się skutecznie, należy pamiętać o kilku wskazówkach: 

- wybrać do nauki miejsce ciche, spokojne, 

- wyłączyć telewizor, 

- uporządkować miejsce do pracy przed przystąpieniem do niej, 

- zaplanować naukę. 

 

Warto przypominać dzieciom: 

-ucz się systematycznie, 

- przestrzeń wokół ciebie musi być uporządkowana, 

- ustal najlepszy dla ciebie sposób uczenia się, 



- przepytuj sam siebie, 

- rób notatki kolorowymi pisakami, możesz posłużyć się rysunkami, 

- podkreślaj ważne informacje, 

- zaczynaj naukę od najtrudniejszego dla ciebie przedmiotu, 

- powtarzaj, bez tego zmarnujesz swój wysiłek, 

- ucząc się, rób przerwy, 

- skojarzenia pomagają, 

- dobrze zapamiętasz, jeśli tego chcesz. 

 


