
Zabudnite na Alzheimera 



Starého psa novým kúskom nenaučíš? 

  





Zabudnite na Alzheimera 

• Ako pamäť funguje 

• Ako trénovať pamäť 

• Ako sa učiť 



Čo to máš v hlave? 

Obrázky: udemy.com 



Zdroj: udemy.com 



Zdroj: udemy.com 







Lisa Genova 
Zdroj: ted.com 



Zmeny v mozgu  

Chemické zmeny  

Štrukturálne zmeny  

Funkčné zmeny  



Ako trénovať pamäť 



Zmysly 



Pohyb 



Koncentrácia 

▪ Kde je najbližší hasiaci prístroj vo vašom dome / v práci?  

▪ Koľkými dverami musíte prejsť, kým sa dostanete do práce?  

▪ Kde je umiestnená fotka v občianskom preukaze?  

▪ Na stojanoch na čerpacej stanici vidím najprv cenu alebo načerpané 
množstvo?  



Koncentrácia 
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Moser-Will, Grube: 110 her pro 

rozvoj myšlení, lepší paměť a 
koncentraci, Grada 2010 

 



Jazyk  

RADA 

ČERV 

ZÁVOD 

HEKTÁR 

PIESEŇ 

HODINA 

SORTA 

DEMENT 
Moser-Will, Grube: 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci, Grada 2010 



Jazyk  

Skupina mladých ľudí sa zúčastnila náročnej súťaže. Comieľ____________ bolo 
vykopať jamu pre novú tusudň____________. Každý účastník musel kopať na 
moin__________ mieste.  

Ormoaždzhil__________ sa veľa divákov. Nikto si nemyslel, že by 
tiekno_______narazil až na vodu, pretože by to znamenalo vykopať dieru minimálne 
do bĺkyh_________ 5 metrov. Prítomní hovorili:“ To nikto dnoekžeá_____________, 
mze_________ je príliš tvrdá, je to celé príliš aménaháv_____________.“ 

rvíP______ účastníci už rezignovali a ďalší ich v crýholm_________ slede 
nasledovali, až zostal len jeden, posledný.  

Samozvaní znalci znova aoivll___________:“To určite elz_____ dopadne!“ 

Posledný aiánddkt__________ nereagoval a lopotil sa ďalej, až pred užasnutých 
divákov vylial prvé oevrd_________ vody. Všetci chceli vedieť, ako to dokázal.  

...LOB ÝHCULH... 

Moser-Will, Grube: 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci, Grada 2010 



AKRONYMY  

Človek Obyčajne Žije Z Múdrych Faktov  



 



Yesterday Jim woke up. (WU) 



Yesterday Jim WU and  
got out of bed (GOOB) 



Yesterday Jim WU, GOOB 
and went to the bathroom (WTTB). 



Spájanie, reťazenie 

▪ Olivy 

▪ Banány 

▪ Jedlo pre psa 

▪ Pizza 

▪ Sardinky 

▪ Špongia do kúpeľne 



Veci, ktoré sa odlišujú, sú ľahšie zapamätateľné 

▪ Preháňajte 

▪ Premiestňujte 

▪ Nahrádzajte 

▪ Tvorte absurdity 



Memory Palace – Technika Loci 

▪ POJMY, ktoré si chcem 
zapamätať 

▪ MIESTO, ktoré dôverne 
poznám 



Memory Palace 



AKO SA UČIŤ 





Fakty či kreativita? 



Sústredená versus rozptýlená pozornosť 

 



Rozložené učenie 

 



Prekladané učenie 

 ▪ Striedanie rôzneho učiva, 
rôznych typov úloh 

▪ Učivo a postupy na seba 
nenadväzujú 

▪ Je pomalšie, náročnejšie 

▪ Lepšie výsledky z hľadiska 
dlhodobého zapamätania 

 



Variabilné učenie 

 



Nebojte sa chýb 

 



Buďte osobní 

  



Chcete rozprávať?  Kreslite a píšte 



Pomocníci  





















Barbara Oakley: Learning How to Learn 
                                   Mindshift 





www.ucitelkaanglictiny.sk 


