
Na pomoc koncentracji 
Jak wiecie, 23 kwietnia br. miał miejsce Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 

W związku z tym wielokrotnie w mediach i social – mediach pojawiał się temat czytelnictwa i 
koncentracji. Często wspominano o wynikach badań naukowych z 2015 roku, które 
wykazały, że na przestrzeni lat mała złota rybka w kwestii koncentracji plasuje się wyżej od 
człowieka.  Człowiek koncentruje swoją uwagę 8 sekund, zaś rybka o sekundę dłużej   

Pamiętajmy, że koncentracja to zjawisko polegające na skupieniu uwagi, skierowaniu 
jej na określoną myśl, przedmiot, zagadnienie, sytuację i utrzymanie tego skupienia  w czasie. 
Odgrywa to kluczową rolę w procesie nauki i zapamiętywania, dlatego warto o nią zawalczyć.  

No ale jak to zrobić w dobie, gdy jesteśmy bombardowani z każdej strony 
przeróżnymi informacjami i bodźcami? Często nie jesteśmy w stanie ich wszystkich 
zakodować i przetworzyć.  

I tu z pomocą przychodzi nam nasza uwaga, skupienie i selekcja informacji, które    są  
podstawą trwałego zapamiętywania. Podczas tego procesu przenosimy informacje z naszej 
pamięci sensorycznej do pamięci krótkotrwałej. Musimy skupić się na tym, co jest istotne i 
ważne dla nas i naszej wiedzy, a pozostałe rzeczy po prostu zignorować 

Koncentracja i uwaga, zarówno ta wzrokowa, jak i słuchowa,  niestety nie przychodzą 
łatwo, trzeba włożyć wysiłek w to, aby je utrzymać.  Ale dzięki temu wysiłkowi mamy 
możliwość przejścia do kolejnego etapu , czyli przeniesienia informacji z obszaru pamięci 
krótkotrwałej do pamięci długotrwałej, a wtedy…jeśli będziemy je często powtarzać,  na 
pewno je zapamiętamy. 

Miejmy też świadomość, że łatwiej zapamiętuje się to, co nas interesuje, co wzbudza 
nasze emocje, jest barwne lub niezwykłe.  Ale to nie znaczy, że tych mniej interesujących 
rzeczy nie zapamiętamy. Wystarczy tylko popracować nad swoją koncentracją i poćwiczyć 
skupianie uwagi. 

A jak to zrobić? Otóż bardzo łatwo, wystarczy chwila dziennie. Chwila, poświęcona 
na rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek, zagadek matematyczno-logicznych, pokonywanie 
labiryntów, odnajdywanie różnic pomiędzy obrazkami, kopiowanie wzorów, czytanie, czy 
cierpliwe kolorowanie tak modnych ostatnio antystresowych kolorowanek 

Poniżej kilka przykładowych ćwiczeń wspomagających pracę nad swoją koncentracją 
pochodzących ze strony https://parenting.pl/cwiczenia-na-koncentracje: 

1) W każdym słowie zmień jedną literę w taki sposób, by utworzyć nowy wyraz: 
 
nic - … brać - … len - ... wiec - … kok - … pąk - … waż - … sad - … rak - ... 
 
 
 



 
2) Skreśl słowa, które nie pasują do pozostałych w linijce: 

 
mleko - chleb - serek – kamień -  jajko -  masło 
miska -  garnek - patelnia – lodówka -  talerz - szklanka 
jajko -  kurczak – szczenię - kura – kogut -  kurczątko 
woda -  budyń - sok - kawa - herbata - mleko 
 

3) Podkreśl te liczby, w których znajduje się cyfra 3. 
 

13, 242, 516, 987, 456, 729, 321, 263, 414, 903, 101, 991, 314, 872, 486, 172, 809, 732, 38 

4) Zakreśl te pary, które są identyczne. 

1267589 pdblol ltłkltltl klmdsd 123456789 bppdbbdp mumun 124867534 xwuxxwwu 
1267589 pdblol ltłkltltl klmdsb 123455789 bppdbbdp numum 124867534 xwuxuwwu 

 

 

Ciekawe ćwiczenia na koncentrację znajdziesz również na stronach: 

https://braingym.pl/cwiczenia-na-koncentracje-uwagi/ 
https://www.medme.pl/cogninet/artykuly/cwiczenia-na-koncentracje,67475.html 
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/rozwoj-osobisty/trening-umyslu-czyli-
cwiczenia-na-dobra-pamiec-aa-mBpT-qKuE-qxcU.html 
 

Agnieszka Grzegórzek-Zając 
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