TEHNIKA UČENJ
Upute za učenike i učitelje.
Igra s kojom ćeš brže, lakše i bolje učiti
1. Prijeđi pojmove u pojedinom poglavlju po redu ili izaberi pojam kojega bi si želio/željela
sada zapamtiti.
2. Kad imaš pred sobom sliku i riječ željenoga pojma onda najprije točno promatraj sliku
(oko 15 sekundi)!
3. Sada promatraj riječ oko 15 sekundi. Kod toga drži glavu uspravno tako da oči moraju
gledati gore u lijevo. To olakšava bolje usijecanje riječi u pamet.
4. Zatvori oči i ponovi postupak (2. i 3.) najmanje tri puta.
5. Pokušaj si u glavi predstaviti sliku i riječ.
6. Sliku možeš u glavi povećavati i smanjivati.
7. Pokušaj sada učiniti sliku sasvim velikom.
8. Ako ti pomaže šetaj kod toga prostorijom.
9. Oči ostaju gore lijevo.
10. Sada pokušaj riječ sasvim točno promatrati u glavi.
11. Čitaj riječ slovo po slovo iz tvoga sjećanja.
12. Sriči riječ slovo po slovo ali počni sa zadnjim slovom (unatrag).
13. (na primjer: Würfel (kocka): govori: l - e - f - r - ü - veliki W (a – k – c – o – k)). Ako vidiš
koje veliko slovo onda to reci posebno!
14. Otvori oči, napiši riječ na list papira i kontroliraj ga sa ekranom.
15. Ako imaš partnera onda te on može kontrolirati te ne trebaš pisati riječ nego sriči slovo
po slovo a tvoj će ti partner kazati da li je ispravno.
16. Ako ti još nije uspjelo onda pokušaj sve još jednom!
17. Dnevno izaberi najviše šest pojmova! Onda će ti oktopus/hobotnica predložiti kratko
ponavljanje.
18. Na kraju svakog poglavlja čeka na tebe vesela učevna igra!
19. Prije nego započneš sa slijedećim poglavljem možeš pomoću testa prekontrolirati da li si
sve upamti-o/la!
Veće veselje će ti činiti ovo vježbanje ako imaš partnera koji će ti pročitati postupak tako da ne
moraš uvijek paziti na upute. Ako si ovu igru proš-ao/la nekoliko puta onda možeš vježbati sam i bez
uputa.
Puno zabave!

