TECHNIKA UČENIA
Návod pre žiakov a učiteľov.
Hra, s ktorou sa naučíš rýchlejšie, ľahšie a lepšie:
1. Prejdi pojmy v kapitole v danom poradí alebo si zvoľ jeden pojem, ktorý si teraz chceš
zapamätať.
2. Keď máš pred sebou obrázok a slovo pre daný pojem, prezri si pozorne najprv obrázok
(asi 15 sekúnd).
3. Teraz pozoruj slovo asi 15 sekúnd. Drž pri tom hlavu rovno tak, aby oči museli smerovať
doľava hore. To uľahčí zapamätanie si slova, lebo tu je miesto, kde si ľahko spomenieš
na slová.
4. Zavri oči a zopakuj kroky 2. a 3. aspoň trikrát.
5. Pokús sa predstaviť si obrázok a slovo v hlave.
6. Obrázok v hlave si môžeš zväčšiť a zmenšiť.
7. Pokús sa teraz obrázok celkom zväčšiť.
8. Ak ti to pomôže, môžeš sa pritom prejsť po miestnosti.
9. Oči zostanú vľavo hore.
10. Teraz skús v hlave celkom presne pozorovať slovo.
11. Písmenko po písmenku čítaš teraz slovo zo svojej pamäte.
12. Teraz slovo hláskuj – začni pritom posledným písmenkom.
(napr.WÜRFEL – začni l-e-f-r-ü-großes W)
13. Otvor oči, napíš slovo na hárok papiera a skontroluj podľa obrazovky.
14. Ak máš partnera, môže ťa on skontrolovať a nemusíš slovo písať,
len ho vyhláskuješ a partner ti povie, či to bolo správne.
15. Ak sa ti to nepodarilo správne, jednoducho to skús znova!
16. Za jeden deň si nevyber viac ako šesť pojmov! Potom ti chobotnička navrhne krátke
opakovanie.
17. Na konci každej kapitoly ťa čaká zábavná hra!
18. Predtým, než začneš s ďalšou kapitolou, môžeš si v teste preskúšať, či si si všetko
zapamätal!
Väčšia zábava pri týchto cvičeniach je, ak to robíš s partnerom, ktorý ti predčíta postup, aby
si nemusel sám stále sledovať návod.
Ak sa hru zahráš niekoľkokrát, budeš si to môcť aj sám a bez návodu precvičovať.
Veselú zábavu!

