
ŻÓŁTY, NIEBIESKI, POMARAŃCZOWY, 
CZARNY, CZERWONY, ZIELONY, 

FIOLETOWY, NIEBIESKI, ZIELONY, 
CZERWONY 

	 Nasz	umysł	wciąż	kryje	wiele	 tajemnic,	
ale	wiadomo	 już	 bez	 żadnych	wątpliwości,	 że	
poprzez	 odpowiednie	 ćwiczenia	 stymulujące	
można	usprawnić	 swoją	pamięć	 	 i	 sprawić,	 że	
przez	długie	 lata	nasz	umysł	pozostanie	młody		
i	 w	 dobrej	 kondycji.	 Uczeni	 udowodnili,	 że	
wbrew	wcześniejszym	teoriom,	z	wiekiem	wca-
le	nie	maleje	ilość	komórek	nerwowych	naszego	
mózgu.	 Należy	 jedynie	 pilnować,	 aby	 połącze-
nia	między	nimi	były	sprawne	i	drożne.	
	 Dzięki	cząsteczkom	białka	zwanym	neu-
rotrofinami	 możliwe	 jest	 usprawnianie	 umysłu	
przy	pomocy	ćwiczeń	i	intelektualnego	wysiłku,	
który	regularnie	podejmowany,	zapewni	spraw-
ny	 umysł	 dobrą	 pamięć	 i	 koncentrację	 przez	
całe	życie.

Spróbuj z nami poćwiczyć umysł. Poniżej  
zamieściliśmy kilka przykładowych ćwiczeń, 
które pomogą Ci zorientować się na czym  
polegają zabawy usprawniające pamięć. 

Polecane	lektury	dla	osób	szczególnie		
zainteresowanych	doskonaleniem	umysłu		
oraz	poprawą	pamięci	i	koncentracji:	

1. Mistrzostwo - Jak pobijać własne rekordy  
w szybkim i skutecznym uczeniu się,	Monika	
Łukasiewicz,	wyd.	Rebis	

2. Pamięć i intelekt	–	Trening	interaktywny,	
Marek	Szurawski,	wyd.	Aha	

3. 75 sposobów na zwiększenie wydajności  
umysłu, R.	Hale-Evans,	wyd.	Helion

4. Techniki kreatywności, Matthias Noellke,	
wyd.	Flashbook.	pl	

5. Rusz głową,	Tony	Buzan,	wyd.	JK
6. Pamięć na zawołanie,	Tony	Buzan,	wyd.	Ravi

1.	 Wytnij	załączone	karty.
2.	 Ułóż	je	na	stole	obrazkami	do	dołu,	tworząc		

kwadrat	4	x	4.
3.	 Odkryj	dwie	dowolne	karty.	
4.	 Jeśli	obrazki	na	tych	kartach	są	takie	same,	

odłóż	je	na	bok.
5.	 Jeśli	obrazki	na	odkrytych	kartach	są	inne,		

zapamiętaj	ich	ułożenie	i	z	powrotem	je	
zakryj.

6.	 Odkryj	kolejne	dwie	karty.
7.	 Postępuj	tak	dotąd,	aż	zbierzesz	wszystkie	

pary	obrazków.

Spróbuj	w	ciągu	15	sekund	nazwać	kolor,	jakim	
wydrukowano	poszczególne	wyrazy,	nie	zwraca-

jąc	uwagi	na	ich	znaczenie.	

ĆWICZENIA

GRA MEMORY

TEST RIDLEYA-STROOP’A

Gra	typu	Memory,	polega	na	znajdowaniu	par	
takich	samych	obrazków.
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Dbaj 
o odpowiednie 

odżywianie – zamień 
słodycze na suszone owoce, 

zamiast chrupek jedz orzechy, co 
najmniej raz w tygodniu sięgnij 

po rybę, odkryj płatki śniadaniowe, 
unikaj nikotyny, kofeiny i mocnych 

alkoholi, ale chociaż raz na jakiś 
czas kieliszek lub dwa czerwone-

go wina może pozytywnie 
wpłynąć na Twój 

organizm.

Zapisz się na 
warsztaty twórcze – 

może masz jakieś niezrealizo-
wane marzenia w tym zakresie? 
Niektórzy chcieliby nauczyć się 

rysować, inni śpiewać, tańczyć czy 
żonglować albo robić garnki z gliny lub 

grać na jakimś instrumencie. Zasta-
nów się, czy jest coś co sprawiłoby 

Ci przyjemność,  
a jednocześnie usprawniło 

umysł.

Ćwicz ciało – 
gimnastyka, pływanie, 

jazda na rowerze, a nawet 
szybkie spacery wpływa-

ją stymulująco nie tylko na 
ciało, ale także na umysł. Zwróć 

szczególną uwagę na ćwicze-
nia kręgosłupa i szyi, aby 

usprawnić przepływ 
krwi do mózgu.

Regularne 
przyjmowanie mi-

łorzębu japońskiego 
sprzyja poprawie krążenia 

krwi. Twój mózg będzie 
lepiej zaopatrywany  

w tlen i energię.

Wysil 
wyobraźnię – 

wizualizuj różna przyjemne 
sytuacje, staraj się wyobrażać 
sobie w jaki sposób chciałbyś 

spędzić następny dzień, weekend 
z przyjaciółmi czy inne sytuacje. 

Wizualizacja pobudza umysł  
i synchronizuje obie półku-

le mózgu.

Rozwiązuj 
krzyżówki, sięgnij po 

sudoku, stawiaj pasjanse, 
czytaj książki i gazety, rób na 

drutach lub haftuj – znajdź taki 
rodzaj rozrywki, który sprawi Ci 
przyjemność i staraj się codzien-
nie poświęcić na nią pół godzi-

ny. Można przy tej okazji 
posłuchać ulubionej 

muzyki.

Ucz się 
języków obcych – bez 

względu na wiek podejmij 
próbę nauki języka, którego nie 

znasz. Nie musisz od razu zakładać, 
że nauczysz się go perfekcyjnie – 

wystarczy, że podczas zagranicznej 
wycieczki będziesz mógł zamienić 

kilka zdań o pogodzie  
i smacznym jedzeniu.

Unikaj 
stresów – stres 

działa hamująco na 
wytwarzanie neurotrofin 

odpowiedzialnych za 
powstawanie nowych 

połączeń neuro-
nalnych.

Graj 
w gry zespo-

łowe – może to być 
brydż, warcaby, scrabble, 

byle tylko zmuszały do ob-
serwacji innych graczy  

i większej mobilizacji niż przy 
tego typu samotnych 

rozrywkach.

 
Odrzuć ruty-

nę – nawet niewielka 
modyfikacja codziennych 

czynności zmusza nasz mózg 
do wytworzenia nowych połą-
czeń nerwowych (np. spróbuj 
zamknąć drzwi na klucz lewą,  

a nie prawą ręką, idź  
do pracy inną drogą itp.).










