


CZĘŚĆ PIERWSZA

DLACZEGO NIEKTÓRZY UCZNIOWIE ROZWIĄZUJĄ ZADANIE 
W ZALEDWIE OSIEM MINUT, PODCZAS GDY INNE DZIECI 
POTRZEBUJĄ NA TO, CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY?

Według najnowszych badań Krajowego Instytutu Zdrowia 
i Amerykańskiego Departamentu Edukacji, główną przyczyną trudności 
w nauce są deficyty umiejętności poznawczych (w ponad 80% przypadków). 
Jednak żaden rodzic, którego dziecko ma trudności w szkole, nie powinien 
tracić nadziei. Odpowiedni trening zdolności umysłowych może pomóc 
zarówno w nauce czytania, matematyki, jak i innych przedmiotów.

Oznacza to, że Twoje dziecko może zacząć doskonale radzić sobie 
w szkole, a następnie zdobyć wyższe wykształcenie i zmierzać ku obiecującej 
karierze zawodowej. Możesz wierzyć lub nie, ale każde dziecko ma w sobie 
małego Einsteina - aby odkryć go w swoim dziecku, musisz zrobić pierwszy 
krok i przeanalizować jego zdolności poznawcze.

Wzmocnienie niedostatecznie rozwiniętych umiejętności poznawczych 
może przynieść niemal natychmiastowe rezultaty i trwale wpłynąć na 
zdolność uczenia się. Dzieje się tak dlatego, że zdolności poznawcze to 
nasze podstawowe narzędzia służące do nauki. Za ich pomocą 
przetwarzamy i przyswajamy wszelkie informacje oraz wiedzę. Umiejętności 
poznawcze składają się na naszą ogólną sprawność umysłową, czy też 
inaczej, inteligencję.  Bez nich sukces w szkole, pracy i innych dziedzinach 
życia byłby niemożliwy.

Nie możemy rozwiązywać problemów, używając takiego 
samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się w 

trakcie ich pojawienia się. — A. Einstein

WSZYSTKO, CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O ROZWIJANIU 
ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH DZIECKA
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JAKIE UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE 
SĄ NAJWAŻNIEJSZE?

DLACZEGO WARTO ROZWIJAĆ 
UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE?
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Zarówno działanie mózgu, jak i proces uczenia się, charakteryzuje 
wysoki stopień złożoności. Sukces w szkole i pracy zależy od wielu 
wzajemnie powiązanych umiejętności poznawczych.

Kluczowe umiejętności poznawcze to:

Wszystkie z powyższych umiejętności są od siebie współzależne. 
Często, przetwarzając i reagując na kolejne informacje wejściowe, 
wykorzystujemy je równolegle. Umiejętności poznawcze można 
weryfikować, trenować i wzmacniać. Wyniki licznych badań nad działaniem 
mózgu świadczą o tym, że umysł może nieustannie się rozwijać, nie tylko 
u małych dzieci, ale w każdym wieku.

Oto kilka powodów, dla których każdy z nas powinien zadbać o swoje 
zdolności umysłowe: 

•  Dobrze rozwinięte umiejętności poznawcze sprawiają, że uczenie się jest 
szybkie, proste, skuteczne i przyjemne.

•  Słabo rozwinięte zdolności poznawcze znacznie utrudniają zdobywanie 
wiedzy, a czasem blokują cały proces uczenia się. 

•  Umiejętności poznawcze są niezbędnym narzędziem do sprawnego 
funkcjonowania w świecie: odczytywania słów i rozumienia pojęć, 
przetwarzania, analizy i zapamiętywania informacji, percepcji wydarzeń, 
odbierania i kategoryzowania wrażeń zmysłowych, tworzenia wyobrażeń.

UWAGA
PAMIĘĆ ROBOCZA

SZYBKOŚĆ PRZETWARZANIA
PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA

PRZETWARZANIE WZROKOWE
PRZETWARZANIE SŁUCHOWE

MYŚLENIE LOGICZNE 
I ROZUMOWANIE



TREŚCI EDUKACYJNE 
& ROZWIJANIE 
UMIEJĘTNOŚCI 
POZNAWCZYCH

Edukacja dziecka to temat, który 
leży na sercu każdego 
świadomego rodzica. Zespół 
naszych specjalistów przygotował 
niniejszy Ebook, z którego 
dowiesz się, jak rozpocząć proces 
wzmacniania umiejętności 
poznawczych i rozwijać potencjał 
swojego dziecka.

ZANIM ROZPOCZNIESZ ĆWICZENIA:
TEST ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH

Pierwszy krok, który warto zrobić przed rozpoczęciem ćwiczeń, to 
rozpoznanie poziomu poszczególnych zdolności poznawczych Twojego 
dziecka. Dzięki znajomości silnych i słabych obszarów jego funkcjonowania 
poznawczego, będziesz wiedzieć, z czym ma największe trudności. Do 
pełnego rozpoznania służą profesjonalne narzędzia, takie jak test zdolności 
poznawczych Gibsona. Test można przeprowadzić w centrum rozwoju 
zdolności poznawczych (tutaj możesz dowiedzieć się o nim więcej).
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CZĘŚĆ DRUGA

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE GŁÓWNE ZDOLNOŚCI 
POZNAWCZE 

#1 KONCENTRACJA I UWAGA
Uwaga to przede wszystkim zdolność do selekcjonowania bodźców, 

czyli wybierania tych istotnych i ignorowania innych. Pozwala nam skupić się 
na konkretnym zadaniu nawet w obecności czynników rozpraszających. Jeśli 
zdolność uwagi jest na prawidłowym poziomie to:

• Możemy koncentrować się na danej czynności przez określony czas.
• Potrafimy ignorować bodźce, które są dla nas nieistotne (zakłócenia).
• Świadomie decydujemy o tym, na co poświęcamy uwagę (oprócz silnych 

bodźców, na które kierujemy uwagę mimowolnie, np. głośny krzyk).
• Możemy wykonywać kilka czynności jednocześnie (np. śpiewanie czy 

smażenie naleśników).

Na co zwrócić uwagę: Kłopoty z koncentracją na jednym zadaniu, 
nieradzenie sobie z kilkoma czynnościami równocześnie lub łatwe 
uleganie rozproszeniu, niekorzystnie wpływają na inne umiejętności 
poznawcze ucznia, a wszystko razem rzutuje na oceny w szkole i 
trudności w innych obszarach funkcjonowania.
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JAK ROZWIJAĆ KONCENTRACJĘ I UWAGĘ?

1. KOPIOWANIE OBRAZKÓW
To ćwiczenie zachęci Twoje dziecko do zatrzymania się w jednym 

miejscu i skierowania uwagi na zadanie, które znajduje się bezpośrednio 
przed nim. Prócz uwagi, w tym ćwiczeniu będą brały udział także 
umiejętności przetwarzania wzrokowego czy pamięci roboczej.

Materiały:
• Kartki papieru
• Obrazek do skopiowania – na początek coś prostego, a następnie 

o coraz większym stopniu trudności
• Ołówek, kredki lub mazaki
• Spokojne i wygodne miejsce bez nadmiaru bodźców rozpraszających
 
Wykonanie:
• Zaproś dziecko do biurka / stołu i wytłumacz, że zabawa będzie polegała 

na dokładnym skopiowaniu wybranego przez Ciebie obrazka.
• Poproś pociechę, aby skupiła się na zadaniu przez minutę.
• Przerwij i poproś dziecko, aby potrząsnęło rękoma - by pozbyć się 

napięcia.
• Powtórz zadanie przez kolejną minutę, po czym zrób krótką 

rozluźniającą przerwę.
• W miarę tego, jak Twoje dziecko będzie potrafiło coraz lepiej 

koncentrować się na zadaniu, możesz wydłużać czas ćwiczenia i 
eliminować przerwy.

 
Jak zmotywować dziecko do tego ćwiczenia? Dołącz do zabawy, 

wytłumacz po co to robicie, doceniaj postępy, dobieraj poziom trudności 
stosownie do umiejętności. 
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JAK ROZWIJAĆ KONCENTRACJĘ I UWAGĘ? – CD.

2. LICZENIE WSTECZ
Matematyka i liczenie mogą nie stanowić problemu dla Twojego 

dziecka, ale liczenie wstecz to już zupełnie inna bajka. 
Takie zadanie wymaga nie tylko dużego skupienia, ale także takich 

umiejętności, jak np. logiczne myślenie. 
Uwaga! To ćwiczenie sprawdzi także Twoją zdolność koncentracji, gdyż 

do Ciebie należy wyłapanie i poprawienie ewentualnych błędów w liczeniu.
 
Materiały:
• Brak

Wykonanie:
• Usiądź z dzieckiem w spokojnym miejscu i wytłumacz, na czym polega 

zabawa oraz jaki jest jej cel. 
• Daj mu przykładową liczbę, np. 142 i poproś, aby liczyło wstecz co trzy 

(142, 139, 136 itd.).
• W zależności od wieku dziecka, liczby można modyfikować.
 

To zadanie jest większym wyzwaniem niż może Ci się wydawać i zmusi 
mózg Twojego dziecka do prawdziwego wysiłku. Obserwuj postępy i chwal 
dziecko za każde dobrze wykonane ćwiczenie.  
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#2 PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA 
(ROBOCZA)

Pamięć robocza to przede wszystkim umiejętność aktywnego 
utrzymywania w pamięci i korzystania z informacji, które są nam potrzebne 
do wykonania bieżącego zadania. Dzięki niej zapamiętujemy informacje na 
chwilę, łączymy je z posiadaną już wiedzą, a w razie potrzeby modyfikujemy. 
Dane z pamięci krótkotrwałej mogą trafić do pamięci długotrwałej lub zostać 
usunięte, gdy zostaną uznane za zbędne.
Jeśli Twoja pamięć robocza działa sprawnie to np:

- lepiej rozumiesz czytany tekst,
- szybciej uczysz się nowych informacji,
- łatwiej “przełączasz się” między zadaniami, co pozwala Ci wykonywać 

kilka czynności jednocześnie,
- szybciej przyswajasz np. zasady gry czy treść poleceń.

Na co zwrócić uwagę: Jeżeli dziecko nie ma sprawnej pamięci roboczej, 
trudno mu jest przetwarzać nowe informacje, a tym samym sprostać 
szkolnym wymaganiom. Jego trudności zaczynają się już na etapie 
poleceń.

JAK ROZWIJAĆ PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁĄ?

1. ĆWICZENIE Z LODÓWKĄ
Materiały:
• Lodówka z zawartością
• Kartka papieru
• Długopis lub ołówek
 
Wykonanie:
• Poproś dziecko, aby otworzyło drzwi lodówki i popatrzyło na jej 

zawartość przez 20 sekund, starając się w tym czasie zapamiętać jak 
najwięcej produktów, które znajdują się w środku. 

• Zamknij drzwi i poproś, aby dziecko wypisało wszystko to, co 
zapamiętało. 

• Otwórz drzwi i sprawdźcie razem, co udało się poprawnie zapamiętać. 
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JAK ROZWIJAĆ PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁĄ? – CD.

2. ĆWICZENIE Z KARTAMI
Gry pamięciowe to doskonały sposób na wzmocnienie pamięci 

wzrokowej i strategii zapamiętywania. W treningu z młodszymi dziećmi (3-5 
lat) lepiej korzystać z 6 par (12 kart), aby dziecko nie czuło, że zadanie je 
przerasta. Następnie należy stopniowo zwiększać liczbę kart. 

Materiały: 
• Zestaw kart z obrazkami tworzącymi pary (przygotowany samodzielnie 

na bazie rysunków lub gotowy)
• Wybrane miejsce do zabawy

Wykonanie:
• Przetasuj i rozłóż karty obrazkami do dołu (w konfiguracji 3 x 4).
• Poproś dziecko, aby za każdym razem odkrywało po dwie karty, 

zapamiętując obrazki i ich położenie. Dobre trafienie to odkrycie pary 
tych samych obrazków. Liczcie ile rund zajmuje dziecku odkrycie 
wszystkich par - im mniej tym lepiej. 

Wskazówki dotyczące  strategii:
• Grę można sobie ułatwić rozpoczynając od kart znajdujących się w rogu 

i po bokach.
• Jedną ze strategii jest przeniesienie położenia kart na układ pokoju,       w 

którym odbywa się trening. Za punkty orientacyjne mogą służyć rogi 
pokoju, schody, sofa, telewizor, itp. Kiedy dziecko odkrywa kartę                  
w górnym rogu, która przedstawia małpkę, może wyobrazić sobie 
małpkę siedzącą w rogu pokoju. Jeżeli kolejna karta przedstawia papugę, 
dziecko wyobraża sobie, że na lampie w rogu pokoju siedzi papuga. 

3. ĆWICZENIE Z POKOJEM
Materiały:
• Wybrany pokój
• Kartka papieru
• Długopis lub ołówek

Wykonanie:
• Wybierz dowolny pokój w waszym domu i podobnie, jak w przypadku 

lodówki, daj dziecku 20 sekund na zapamiętanie jak największej ilości 
znajdujących się w nim przedmiotów. Po zamknięciu drzwi do pokoju, 
jego zadaniem będzie spisanie wszystkich zapamiętanych rzeczy.

• Otwórz drzwi i sprawdźcie razem, co udało się poprawnie zapamiętać. 
W miarę zwiększania poziomu trudności, możesz również zapytać          o 
kolor, kształt lub inne szczegóły dotyczące poszczególnych 
przedmiotów.
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#3 PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA 
(DŁUGOTERMINOWA)

Pamięć długoterminowa to umiejętność magazynowania                     
i przypominania sobie informacji zapamiętanych w przeszłości. Mieści się w 
niej cała nasza wiedza na temat świata, wspomnienia i umiejętności. Jej 
pojemność jest nieograniczona.  Wykorzystujemy ją podczas przypominania 
sobie tego, czego się nauczyliśmy (np. w trakcie egzaminów, czy 
rozwiązywania zadań), przeszłych wydarzeń z życia, czy nawet podczas jazdy 
na rowerze. Co ciekawe, pamięć długotrwała ma związek z emocjami - im 
silniejsze emocje wywołuje dana informacja, tym łatwiej ją zapamiętujemy. 
Pamięć długotrwałą, tak jak inne umiejętności poznawcze można wzmacniać 
odpowiednimi ćwiczeniami.

Na co zwrócić uwagę: Słabo wykształcona umiejętność zapamiętywania 
i przypominania sobie informacji utrudnia przyswajanie wiedzy, skutkuje 
błędnym wnioskowaniem i stresem. 

JAK ROZWIJAĆ PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁĄ?

1. ĆWICZENIE ZE STRZAŁKAMI
Materiały:
• Plansza ze strzałkami (przykład do wydrukowania na następnej stronie)
• Spokojne miejsce do wykonania zadania

Wykonanie:
• Poproś dziecko aby przez 5 sekund obserwowało linię A (możesz zakryć 

pozostałe linie drugą kartką). Następnie zakryj całość i poproś je, aby 
powiedziało kierunek wszystkich strzałek od lewej do prawej (czyli lewo, 
prawo, lewo, lewo, góra).

• Zwiększ trudność poprzez dodanie linii B (rząd A i B), a czas obserwacji 
zwiększ do 8 sekund. Ćwiczcie z dzieckiem dopóki poprawnie nie 
opanuje całej sekwencji.

• Następnie poproś je, aby przez 10 sekund obserwowało rzędy A, B i C      
i powtarzaj to, aż do uzyskania sukcesu.

To ćwiczenie i zwiększanie trudności to wspaniała możliwość trenowania 
pamięci długotrwałej krok po kroku.
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#4 MYŚLENIE LOGICZNE
I ROZUMOWANIE

Myślenie logiczne i rozumowanie polegają na umiejętności 
integrowania informacji z różnych dziedzin i źródeł, po to by skutecznie 
argumentować, ustalać priorytety, planować, wyciągać wnioski czy 
rozwiązywać problemy przy użyciu nieznanych wcześniej informacji lub 
nowych procedur.

Na co zwrócić uwagę: Kłopoty z logicznym myśleniem utrudniają 
rozwiązywanie problemów, wykonywanie zadań z matematyki, 
wnioskowanie czy np. grę w szachy. 

JAK ROZWIJAĆ LOGICZNE MYŚLENIE?

1. BUDOWANIE WZORÓW Z KLOCKÓW
Materiały:
• Klocki w różnych kolorach
• Spokojne miejsce do wykonania zadania

Wykonanie:
• Ustaw pięć klocków tak, aby utworzyły “wzór” (schemat kolorów).
• Poproś dziecko, aby kontynuowało układanie klocków według wzoru. 
• Możesz na przykład ustawić klocki w kolejności: zielony, fioletowy, 

zielony, fioletowy. Dziecko następnie dostawia kolejne klocki. Aby 
prawidłowo wykonać zadanie musi dołożyć kolejny klocek zielony      
i za nim fioletowy.

Oto inne możliwości:
• czerwony, niebieski, żółty, czerwony, niebieski 
• czerwony, czerwony, niebieski, niebieski, czerwony 
• czerwony, niebieski, żółty, zielony, czerwony, niebieski
• czerwony, niebieski, niebieski, żółty, żółty, żółty, zielony, zielony, zielony 

PRZYKŁADOWY WZÓR KLOCKÓW
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#5 PRZETWARZANIE SŁUCHOWE
Przetwarzanie słuchowe to umiejętność analizy, łączenia, 

segmentowania i syntezy dźwięków. Przetwarzanie słuchowe odgrywa 
kluczową rolę w rozumieniu komunikatów, czytaniu i literowaniu.
Jeżeli przetwarzanie słuchowe jest na prawidłowym poziomie to:
• Umiemy rejestrować, analizować i konceptualizować to, co słyszymy - 

zdolności niezbędne w nauce czytania i pisania.

• Dostrzegamy różnice w dźwiękach dotyczące głośności, wysokości, czasu 
trwania i fonemu.

• Potrafimy łączyć dźwięki w słowa lub dzielić słowa na dźwięki, 
manipulować dźwiękami, określać liczbę, kolejność i rodzaj dźwięków 
tworzących słowo.

Jeżeli dziecko ma trudności z poprawnym wymawianiem i pisaniem słów, 
najprawdopodobniej wynika to właśnie z deficytu umiejętności 
przetwarzania słuchowego.

Na co zwrócić uwagę: Słaba umiejętność łączenia, segmentowania i 
analizy dźwięków powoduje trudności w wypowiadaniu słów podczas 
czytania i literowania.
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JAK ROZWIJAĆ PRZETWARZANIE SŁUCHOWE?

1. GRA W KLOCKI
Nauka czytania zależy od trzech głównych umiejętności przetwarzania 

słuchowego – łączenia i segmentowania dźwięków oraz manipulowania 
dźwiękami. Należy skupić się na dźwiękach, z których składa się każde 
słowo, a nie na nazwach poszczególnych liter i fonetyce.

Słowo „szkoła” składa się z pięciu dźwięków i sześciu liter. Słowo 
„osiem” składa się z czterech dźwięków: /o/, /s'/, /e/ i /m/. W języku polskim 
wyróżniamy od 31 do 42 dźwięków, tzw. fonemów (w zależności od 
przyjętych kryteriów) . Na początku posłużmy się następującą tabelą:

Materiały:
• Klocki z literami (np. z gry Scrabble)
• Kolorowe klocki (dla wersji #D)
• Spokojne miejsce do wykonania zadania

WERSJA #A: UMIEJĘTNOŚĆ ŁĄCZENIA DŹWIĘKÓW
Umiejętność łączenia dźwięków polega na komponowaniu dźwięków w 

taki sposób, aby powstało słowo. W każdym słowie znajduje się co najmniej 
jedna samogłoska.

Wykonanie:
• Oddziel klocki z samogłoskami i spółgłoskami, by powstały dwa zestawy.
• Poproś dziecko, aby wybrało jeden klocek z każdego zbioru i 

wypowiadało dźwięki, łącząc je, by utworzyć słowo. Nie ma znaczenia, czy 
jest to słowo rzeczywiste, czy zmyślone. 

• Następnie poproś je, aby wybrało trzy dźwięki, cztery, a potem tworzyło 
słowa z pięciu dźwięków w ramach zwiększenia stopnia zaawansowania.

/b/ jak Beata
/p/ jak Paweł
/k/ jak Kasia

/m/ jak Magda
/n/ jak Natalia
/d/ jak Darek

/t/ jak Tadeusz
/a/ jak Ala
/e/ jak Ela

/i/ jak Iwona
/o/ jak Ola
/u/ jak Ula
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WERSJA #B: UMIEJĘTNOŚĆ PRZETWARZANIA DŹWIĘKÓW
Segmentowanie polega na dzieleniu dźwięków w słowie. 
Zacznij od słów złożonych z dwóch dźwięków.

Wykonanie:
• Zacznij od słów złożonych z dwóch dźwięków i poproś dziecko, aby 

wypowiedziało z jakich dźwięków składa się słowo. Na przykład: wyraz 
„ja” składa się z dwóch dźwięków /j/ i /a/ (pamiętaj, by pracować na 
dźwiękach, nie literach, czyli /j/ i /a/, nie /jot/ i /a/).

• Jeżeli dziecko nie potrafi wykonać tego zadania, można mu kilkakrotnie 
podpowiedzieć, a następnie zachęcić je do samodzielnej odpowiedzi. 
Ćwiczenie należy powtarzać, aż dojdziemy do słów złożonych z pięciu 
dźwięków.

WERSJA #C: UMIEJĘTNOŚĆ MANIPULOWANIA DŹWIĘKAMI

Wykonanie:
• Przygotuj listę prostych wyrazów, np.: kot, pies, dom itp.
• Poproś dziecko, aby ”wyrzuciło” jeden dźwięk z wyrazu, np.: kot bez 

/k/...”ot”. dom bez „d”... „om”. 

Pamiętaj, by używać wyłącznie dźwięków, a nie nazw liter. Jeżeli słowo 
zawiera „ch”, mówimy „h”, jeżeli zawiera “f”, mówimy “f”, nie “ef”. Tej samej 
techniki można użyć, posługują się klockami z literami. Dziecko może 
odgadywać słowa, z których usunięto jeden dźwięk (jeden klocek). Nie 
należy usuwać samogłosek.

WERSJA #D: UMIEJĘTNOŚĆ PRZETWARZANIA WERBALNEGO

Wykonanie:
• Usiądź z dzieckiem w wybranym miejscu.
• Opisuj wymyślone położenie klocków, np.: „Wyobrażam sobie czerwony 

klocek stojący na żółtym klocku”. 
• Dziecko słucha, a następnie ustawia klocki w ten sposób, jak wyobraża je 

sobie rodzic. 
• Po prawidłowym ustawieniu dwóch klocków możesz dodać trzeci klocek. 

Np.: „Widzę dwa niebieskie klocki obok siebie. Na niebieskim klocku po 
prawej jest ustawiony klocek żółty”.

Umiejętności przetwarzania werbalnego można kształtować, odwracając 
kolejność zadań w tym ćwiczeniu: dziecko układa klocki w określony sposób, 
a następnie opisuje ich ustawienie. 

JAK ROZWIJAĆ PRZETWARZANIE SŁUCHOWE? – CD.
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#6 PRZETWARZANIE WZROKOWE
Przetwarzanie wzrokowe to zdolność do rozpoznawania                       

i rozróżniania bodźców wzrokowych, a także do ich interpretacji. 
Umiejętność ta umożliwia także tworzenie obrazów mentalnych. Na skutek 
osłabionego przetwarzania wzrokowego możemy np. mylić litery, mieć 
trudności z czytaniem i pisaniem, rysowaniem, percepcją kształtów oraz 
proporcji, odróżnianiem figury od tła, odczytywaniem map czy percepcją 
obiektów w przestrzeni. 

Na co zwrócić uwagę: Deficyt wyobraźni przestrzennej może być 
przyczyną trudności w rozwiązywaniu i zrozumieniu zadań z matematyki 
(a szczególnie geometrii), ponieważ wymagają one stworzenia 
umysłowego konceptu danego obiektu lub np. relacji obiektów w 
przestrzeni.

PRZYKŁAD:
Aby rozwiązać zadanie tekstowe z matematyki, należy wyobrazić 

sobie (zwizualizować) pewną sytuację. Jeżeli dziecko nie potrafi 
wizualizować, najczęściej ma problemy z matematyką, 
zapamiętywaniem wzrokowym czy rozumieniem pojęć.

JAK ROZWIJAĆ PRZETWARZANIE WZROKOWE?

1. PUZZLE – IDEALNE NAWET DLA MŁODSZYCH DZIECI
Puzzle mogą stanowić idealną zabawę dla całej rodziny. To doskonały 

sposób na rozwój postrzegania przestrzennego, percepcji kształtów        
i barw, koordynacji, rozwiązywania problemów, zdolności 
kognitywnych i motorycznych. Istnieje wiele rodzajów puzzli, nie tylko te 
tradycyjne, lecz także puzzle wielowarstwowe, 3D, kuliste, puzzle-rzeźby, czy 
puzzle neonowe, które świecą w ciemności. 

Możecie także postawić na kreatywność i zrobić swoje puzzle, używając 
własnoręcznie namalowanych obrazków lub Waszych zdjęć. Puzzle stanowią 
doskonałe rozwiązanie dla dzieci w różnym wieku, gdyż można w bardzo 
łatwy sposób regulować ich stopień trudności.
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#7 SZYBKOŚĆ PRZETWARZANIA
Szybkość przetwarzania informacji, czyli to jak szybko myślimy, 

zależy od ilości i jakości połączeń między neuronami w naszym mózgu.  Im 
szybciej przetwarzamy informacje, tym sprawniej przypominamy sobie i 
kojarzymy fakty, podejmujemy decyzje, rozwiązujemy problemy, czyli lepiej i 
wydajniej funkcjonujemy. Regularne dostarczenie umysłowi nowych wyzwań 
wpływa korzystnie na współpracę neuronów i wzmacnia szybkość 
przetwarzania. 

Na co zwrócić uwagę: Jeżeli tempo przetwarzania jest wolne, informacje 
będą znikać z pamięci roboczej, zanim zostaną przetworzone. Oznacza 
to, że dziecko musi zaczynać dany proces np. liczenia, rozwiązywania 
zadania, przyswajania jakiejś wiedzy od początku.

JAK ROZWIJAĆ SZYBKOŚĆ PRZETWARZANIA?

1. ĆWICZENIE Z KARTAMI
Materiały: 
• Karty do gry 
• Zegarek lub stoper

Wykonanie:
• Poproś dziecko, aby usiadło przy stole i wręcz mu karty. Przygotuj sobie 

stoper, którym zmierzysz czas, w którym dziecko będzie wykonywać 
każdy z czterech poziomów trudności zadania (opis poziomów poniżej). 

• Przed przejściem na kolejny, dziecko powinno podjąć kilka prób 
uzyskania lepszego czasu na danym poziomie. Jeżeli dziecko uzyska czas 
60 sekund na pierwszym poziomie, powinno spróbować wykonać 
zadanie w ciągu 50 sekund. Jeżeli wykonywanie ćwiczeń zajmuje coraz 
mniej czasu, dziecko powinno przechodzić na kolejne poziomy trudności.

Poziomy trudności:
1. Podzielenie kart na dwie części według koloru (czarne i czerwone).
2. Podzielenie kart na trzy części: czerwone karty numerowane, czarne 

karty numerowane i figury.
3. Podzielenie kart na cztery części według kolorów
4. Podzielenie kart na cztery części, tak jak w poziomie trzecim, przy 

jednoczesnym liczeniu głośno (co 1, co 2, co 3, od tyłu, itd. - zwiększając 
poziom trudności).
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CZĘŚĆ TRZECIA

UCZENIE SIĘ JEST PROCESEM ZŁOŻONYM, ALE NIE TAJEMNICZYM
Uczenie się, to proces znacznie bardziej złożony niż można by przypuszczać. 
Na szczęście, nie stanowi dla nas całkowitej tajemnicy. Każdy z nas – 
dysponując właściwymi informacjami i po odpowiednim treningu – może 
uczyć się lepiej, szybciej i łatwiej. Odpowiednie podejście do wzmocnienia 
umiejętności poznawczych pozwoli sprostać edukacyjnym wyzwaniom. 

Kontynuuj swoją indywidualną pracę z dzieckiem aby rozwijać najważniejsze 
zdolności poznawcze. A jeśli widzisz, że niektóre zadania stanowią dla niego 
duże wyzwanie - skorzystaj z pomocy ekspertów od treningu mózgu.

Gdy zaakceptujemy nasze ograniczenia, 
możemy je pokonać. — A. Einstein

CZYLI CO DALEJ?

KTÓRA UMIEJĘTNOŚĆ MA NAJWIĘKSZE ZNACZENIE? TA, KTÓRA JEST 
NAJSŁABIEJ ROZWINIĘTA I JEST PRZYCZYNĄ TRUDNOŚCI W NAUCE.
Trening indywidualny – podczas którego trener skupia uwagę wyłącznie na 
jednym uczniu – jest najskuteczniejszy. Trener ocenia wyniki i odpowiedzi 
ucznia na bieżąco, pilnując, by podążał on właściwym torem. 
Natychmiastowa informacja zwrotna, zarówno o popełnionych błędach, jak   
i poprawnych odpowiedziach, motywuje dziecko do jeszcze większego 
wysiłku, utrzymania uwagi na zadaniu i pokonywania kolejnych poziomów 
trudności. 

Jako rodzic, z pewnością chcesz wiedzieć, czy trening kognitywny pomoże 
Twojemu dziecku. Najlepszym sposobem na uzyskanie odpowiedzi jest 
dokładnie sprawdzenie umiejętności poznawczych dziecka. Dzięki 
wykonanym testom dowiesz się, czy przyczyną trudności w szkole, jakich 
doświadcza Twoje dziecko, są słabo rozwinięte umiejętności poznawcze oraz 
które z nich, mogą stanowić największy problem. 
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O BRAINGYM

BrainGym to pierwsze w Polsce centrum rozwoju umiejętności 
poznawczych, działające w oparciu o jeden z najefektywniejszych 
programów na świecie - BrainRx, którego istotą jest indywidualna praca 
z trenerem mózgu i poprawa umiejętności intelektualnych. Program 
przeznaczony jest dla każdego: dzieci od 6 roku życia, studentów, osób 
dorosłych, które chcą poprawić swoją pamięć, koncentrację, zdolności 
umysłowe, osiągnąć lepsze wyniki w nauce bądź pracy.

Twórcą programu BrainRx, jest amerykański uczony Ken Gibson. Autor 
programu sam w młodości zmagał się z trudnościami z czytaniem 
(dysleksja), dlatego postanowił poszukać sposobów na rozwiązanie 
problemów, które pomogłyby wzmocnić wszystkie umiejętności poznawcze 
zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Jeżeli interesuje Cię metoda BrainRx oraz trening zdolności poznawczych, 
zapraszamy Cię na bezpłatną konsultację z naszymi ekspertami. 
Odpowiemy na Twoje pytania, pomożemy rozpoznać potrzeby i ułożyć 
indywidualny plan działania.

Tutaj możesz zarezerwować swoją bezpłatną konsultację.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
zajrzyj na:

www.braingym.pl
ul. Branickiego 14/16

02-972 Warszawa (Wilanów)

+48 793 795 652
kontakt@braingym.pl
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