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POMNJENJE PREKO ZGODB

Glej pripravo: slika
vidna vsem
udeležencem

Izvajalec mora to sliko
pripraviti tako, da jo bo
lahko pokazal celotni
skupini (preko Beamerja ali
papirnate kopije za vsako
osebo/vsak par ali
naslikane na tabli/flip chart
…)

da si lažje si zapomnimo številke
da spodbujamo ustvarjalnost in jo
uporabimo za pomnjenje
da dobimo prvo predstavo o tem,
kako spominske tehnike delujejo z
zgodbami

Zakaj uporabljamo to vajo pri
izobraževalcih odraslih?

Izobraževalci
odraslih 

20 do 25 minut Od 4 & 16 udeležencev

DELAVNICA
Podpora možganom in

spominu



Metodologij
a

Izvajalec na kratko predstavi tehniko spomina: Za vsako številko ponotranjite sliko (glej sliko). Enostavno je, ker
obstaja povezava med številkami in sliko/obliko.
Izvajalec z enim primerom pokaže, kako lahko s slikami s številkami sestavite zgodbo in si tako zapomnite številke
in zaporedje.

Slon (6) je zelo previdno pobral jajce (0) s tal, ko se je nenadoma iz njega izlegla kača (9). Z veseljem je zgrabil trizob
(3), na vrh pritaknil svečo (1) in vrtel svoj časovnik za jajca (8), da je potrpežljivo čakal, kaj se bo še zgodilo.
Ali imate v mislih slike te zgodbe? Lahko ponovite zgodbo? In ali lahko iz tega razbereš številko?
Vsakdo ali vsak par pomisli na 6-8 mestno številko.
Udeleženci s pomočjo slik sestavijo svojo številčno zgodbo (cca. 5-10 minut).
Nato si udeleženci/pari pripovedujejo svoje zgodbe. Ali bi lahko drugi prepoznajo številko?
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Evaluacija

Reference

Katere od zgodb (številk) se spomniš?
Zakaj si je zgodbo še posebej dobro
zapomniti?
Kaj je bilo za vas novo/nova izkušnja?
Kaj ste se naučili? O zgodbah in
pripovedovanju? O sebi?
Kaj je bilo za vas posebej lahko, kaj večji izziv?
Ali menite, da je ta dejavnost uporabna za
vaše učence? Zakaj/Zakaj ne?

Samo v Nemčiji



KONTAKT :
 
 

storycomp@wisamar.de

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta objava [sporočilo] odraža samo stališča avtorja in
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
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