
    Ćwiczenia usprawniające pamięć i    

               koncentrację uwagi 

Trening mózgu – ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację 

uwagi 

Stymulowanie mózgu, a zwłaszcza jego funkcji intelektualnych jest proste i dostępne dla każdego! 

 Rozmaite ćwiczenia rozwijające mózg nie wymagają bowiem specjalnych narzędzi czy książek – 

wystarczy odrobina kreatywności, dobry pomysł i szczere chęci. 

 Najczęściej ćwiczone funkcje to skupienie uwagi, pamięć, kojarzenie i selekcjonowanie informacji, 

analizowanie oraz logiczne myślenie. 

To podstawowe zadania, jakie stawiają przed człowiekiem ćwiczenia na sprawność mózgu. 

Istnieje wiele ćwiczeń, które pozytywnie wpływają na pamięć i 

stanowią swoisty jej trening. Wśród nich wymienić można: 
• grę memory – teoretycznie dedykowaną dzieciom i młodzieży, jednak nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby grały w nią również osoby dorosłe, a nawet seniorzy! Gra bazuje na prostych 

zasadach i jest dostępna dla każdego – można nabyć ją w tradycyjnej formie gry stołowej lub 

wybrać nowoczesne aplikacje na telefon lub komputer. Memory polega na odnajdywaniu par takich 

samych obrazków lub ilustracji, a sama gra może mieć różne poziomy trudności; 

• powtarzanie sekwencji słów, wierszy, piosenek lub rymowanek – pamięciowe uczenie się 

także może stanowić świetny trening dla mózgu. Co ciekawe, taka forma ćwiczeń może być 

stosowana jako ćwiczenie pamięci krótkotrwałej – wtedy odtwarzanie odbywa się natychmiast po 

przeczytaniu tekstu lub długotrwałej – gdy próbujemy odtworzyć piosenkę lub wiersz po kilku 

dniach; 

• odtwarzanie sekwencji obrazków lub zdjęć – w tym ćwiczeniu pracuje pamięć wzrokowa. 

Naszym zadaniem jest przyjrzenie się konkretnemu ułożeniu ilustracji – najlepiej, aby ułożenia 

dokonywała osoba trzecia lub komputer – a następnie ich odtworzenie w takiej samej kolejności. To 

ćwiczenie również może mieć kilka poziomów trudności i stawać się coraz bardziej 

skomplikowane. 

 
Efektywne ćwiczenia koncentracji uwagi – jak trenować skupienie? 
Koncentracja to umiejętność skupienia uwagi na określonym zagadnieniu przez dłuższy czas – 

wymaga umiejętności selekcjonowania bodźców, wybierania informacji istotnych i ignorowania 

tych, które w danym momencie są zakłócające i zbędne. Zdolność koncentracji warto ćwiczyć, gdyż 

współpracuje ona z pamięcią, a razem determinują satysfakcjonujące wypełnianie codziennych 

obowiązków i radzenie sobie z wyzwaniami współczesnego świata. 

Jakie więc ćwiczenia koncentracji uwagi warto wdrożyć, aby zmaksymalizować swoje skupienie? 

1. Rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek i zagadek – obecnie dostęp do nich jest 

bezproblemowy, a wybór wystarczająco obszerny, żeby każdy miał szansę zaopatrzyć się w idealne 

dla siebie szarady. Każdorazowe rozwiązywanie takich zadań wspomaga zdolność koncentracji, 

wymaga kojarzenia i przypominania sobie znanych informacji; 

2. Wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami – to świetne zadanie, które mogą wykorzystać 

osoby w każdym wieku. Odpowiednie ćwiczenia dostępne są w kolorowych magazynach, można 

znaleźć je również w internecie; 

3. Puzzle – to świetna rozrywka i ćwiczenie, wymagające niejednokrotnie długotrwałego 

skupienia uwagi na małych elementach obrazka; 



4. Rozwiązywanie w myślach zadań matematycznych – na przykład dodawanie, 

odejmowanie, mnożenie lub dzielenie większych liczb. Należy dostosować poziom zadań do 

własnych możliwości, nie każdy jest bowiem mistrzem matematycznym, jednak odpowiednia 

koncentracja może zaskoczyć osiąganymi rezultatami! 

 

 

Decydując się na ćwiczenia pamięci i koncentracji, warto 

pamiętać o systematyczności w ich realizowaniu oraz o 

przerwach, które są konieczne dla skutecznej pracy mózgu. 

Potrzebuje on bowiem odpowiedniej ilości tlenu oraz 

odpoczynku, dlatego tak ważna jest umiejętność 

zrelaksowania się i spokojnego oddychania. W takich chwilach 

mózg nabiera energii na dalszą pracę, utrwala przyjęte 

informacje i regeneruje się. 

https://braingym.pl/cwiczenie-pamieci-dlugotrwalej-u-najmlodszych-dzieci/
https://braingym.pl/cwiczenia-na-koncentracje-dla-dzieci/
https://braingym.pl/cwiczenia-na-koncentracje-dla-dzieci/

