
Za večje število celičnih možganskih povezav lahko          

začneš uporabljati pri vsakdanjih opravkih                      

tvojo"napačno" roko. Če si desničar, si zobe umivaj z 

levico, če imaš čas, kaj kratkega napiši ali nariši z         

levico …, možnosti je najbrž kar nekaj. Možgani zaznajo, 

kdaj uporabljaš "neobičajno" roko, ker prihajajo gibalne 

in čutilne informacije po drugi poti, to pa začne spodbu-

jati nove celične povezave. Možgani se namreč trudijo 

opravljati drugačno nalogo od utečene. Seveda pa za 

začetek ostani pri lažjih opravilih, čeprav bi bilo zanimi-

vo iz desničarja postati levičar, kajne?  

 

 

 

 

 

 

 

Za boljše pomnjenje neke besede si lahko pomagaš z 

mnemotehniko – z določeno frazo, rimo ali formulo, ki 

bo pomagala izbrskati podatek iz spomina. Če moraš 

recimo v kavarno, na pošto in k veterinarju, si lahko na 

primer izmisliš frazo Kako piha veter! Še posebej na 

vetroven dan. Če te pošljejo v trgovino po vložke, slado-

led, nutelo in moko, , pa si lahko izmislite stavek z ena-

kimi začetnicami – Velika salama ni mastna. Mogoče se 

sliši trapasto, mogoče pa tudi pomaga.  

Seznam vsakodnevnih opravkov, kot tudi snov pri             

zgodovini ali geografiji, si boš lažje zapomnil z            

izmišljeno in čim bolj neresnično zgodbo. Če te čaka 

obisk pekarne, avtomehanika, zobozdravnika in sesta-

nek z zavarovalniškim agentom, lahko daš duška                         

domišljiji – Zobozdravnik je z mehanikovim francoskim 

ključem izdrl zob, ki je ugriznil v trdo žemljo, zato bom 

dobil zavarovalnino. Vsaj na zobozdravnika pa tudi brez 

tega ne boš pozabil.  

 

Če se le da, si informacije, ki se jih moraš zapomniti 

napiši na list papirja in si ga nato predstavljaj v mislih. V 

začetku boš potreboval več časa, da se boš spomnil, kaj 

je na listku pisalo, kasneje pa boš zelo hitro znal našteti 

tudi po več stvari. 

 

Pri novih pojmih poizkusi vedno poiskati asociacijo. 

Vprašaj se na kaj te to spominja? Na ta način se bodo 

informacije shranjevale v možganih poleg asociacije, ta 

pa ti bo naslednjič pomagala določeno informacijo lažje 

priklicati.  

 

 

 

 

 

 

 

Zloženko pripravil aktiv DSP (za interno uporabo OŠ 
Gradec) 



Predstavljamo ti nekaj trikov in zvijač, s katerimi lahko 

prepričaš svoje možgančke, da si bodo snov hitreje, laž-

je in bolje zapomnili. 

Tako bo uspeh večji, strah pred šolo manjši, povrhu    

vsega pa ti bo ostalo več časa za tvoje                            

najljubše dejavnosti… 

 

Ne verjameš??                                                                           

Beri dalje, predvsem pa                                                      

PREIZKUSI!!! 

Občasno izklopi računalnik. Večkrat piši z roko. Pisanje 
na roko v možganih aktivira številne povezave, kar nam 

lahko samo koristi. Možganske povezave se krepijo 
zaradi gibanja roke, ki ga opazujemo z očmi in             

občutimo s prsti, ko držimo pisalo in se premikamo po            
papirju. Pisanje in branje tako vključuje številne čute, ki 

jih s pisanjem s tipkovnico zanemarimo.  

Zavedaj se, da se tvoji možgani lahko spremi-

njajo in postajajo »pametnejši«. 

Smeh je pol zdravja. Smejanje sprošča 

endofrine (hormoni, ki povečajo vzdržlji-

vost in občutek zadovoljstva), zato se 

zabavaj in smej tudi med in z učenjem. 

Glasno si napovej snov. Možgani obožujejo          

predvidevanja, še zlasti, če se izkaže, da so pravilna. 

Zato, ko sedeš k učenju, si predstavljaj, da si            

televizijski napovedovalec in jasno, odločno in           

zanimivo možgančkom napovej, kaj se boste učili. 

Uči se s slikami in risanjem, ker tako zaposliš vidni del. 

O snovi se pogovarjaj - sam s sabo, s starši, prijatelji... 

Med urami dobro poslušaj razlago. Snov si lahko tudi posna-

meš in posnetek večkrat poslušaš. 

Novo snov poveži s tistim, kar že veš in znaš. Poskusi najti čim 

več povezav. 

Bodi inovativen in ustvarjalen ter se ob tem neskončno 

zabavaj. Prav pridejo tudi najbolj odtrgane ideje.  

Možgani namreč obožujejo novosti. 

Med učenjem se gibaj, telovadi, pleši… Tako zaposliš 

gibalni del. 

Učenje razdeli v sklope: 20 minut učenja, 5 minut  od-

mora, pa zopet 20 minut učenja… 

Med odmori si predvajaj svojo najljubšo glasbo,                            

da se sprostiš. 

Ponavljaj! 

Tvoji možgani potrebujejo veliko ponovitev, da si    

zapomnijo, zato ponavljaj, ponavljaj... 


