
i ucz się języków  szybciej!
Poznaj swój mózg

ZESZYT ĆWICZEŃ DO WEBINARU



Przed Tobą webinarowy zeszyt ćwiczeń, którego
intencją jest to, abyś poznała lepiej funkcjonowanie
Twojego mózgu. 

Dlaczego to takie ważne?

Bo kiedy zaczynamy pracować w zgodzie z nim,
nauka staje się o niebo łatwiejsza! 

Nasz mózg to naprawdę niesamowita maszyna i
wiedza o tym jak działa sprawia, że zamiast wciąż się
męczyć i dręczyć, wreszcie zaczynasz układać swoje
działania w taki sposób, aby rezultaty zobaczyć już w
pierwszych tygodniach. 

Zresztą: co ja tu będę opowiadać, zobacz sama! 

Wszystkiego dobrego,

Weronika

ALOHA!

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej? 
Wskakuj na pokład kursu "Poznaj swój mózg i ucz się
języków szybciej" przed zamknięciem drzwi tej  edycji! 

Dołącz do kursu o  s i le  Twojego mózgu

CHCĘ WIEDZIEĆ
WIĘCEJ

https://planetajezykow.com/language-master
https://www.instagram.com/uniwersytet_pieknego_zycia/
https://www.youtube.com/channel/UC1juwBk3Ycj2OqGJK0dah3g
https://uniwersytetpieknegozycia.pl/poznaj-swoj-mozg/


1

2

3

4

5

Rozkład jazdy

Na co zwrócić uwagę podczas codziennej nauki, aby
mózg "nie wywiódł Cię w pole"? 

CZĘŚĆ 3:  UWAŻAJ! TO PUŁAPKA!

W tej części rozprawimy się z kilkoma mitami
dotyczącymi pracy mózgu oraz opowiemy sobie, jak
wykorzystać to, co już wiemy.

CZĘŚĆ 2:  MITY NA TEMAT MÓZGU

Zobacz, jak możesz użyć wiedzy z dzisiejszego webinaru
w swoich codziennych działaniach

CZĘŚĆ 1:  PO CO MI WIEDZA O MÓZGU?

ZOBACZ KURS "POZNAJ
SWÓJ MÓZG I  UCZ SIE
JĘZYKÓW SZYBCIEJ" 

Jak zadbać o te dwa superistotne czynniki skutecznej
nauki?

CZĘŚĆ 4: MOTYWACJA I  KONCENTRACJA

Kilka prostych rad, do wdrożenia już!

CZĘŚĆ 5: 3 PROSTE I  ZABÓJCZO SKUTECZNE
TECHNIKI SZYBKIEJ NAUKI

POZNAJ SWÓJ MÓZG - WEBINAR

https://uniwersytetpieknegozycia.pl/poznaj-swoj-mozg/
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Dlaczego wiedza na temat mózgu jest tak przełomowa? 

Bo pozwala Ci działać sprytniej i osiągać lepsze rezultaty! 

Wiele lat temu zastanawiałam się nad tym jak to jest, że niektórych języków uczę
się z łatwością, a innych zupełnie nie? Czemu czasem zapamiętuję wszystko, co
jest w notatkach, a innym razem kiedy mam się odezwać czuję totalną pustkę,
mimo, że poprzedniego dnia powtarzałam to słownictwo? Jak sprawić, żeby
pracować nad językami mniej i w przyjemniejszy sposób oraz żeby rezultaty tych
działań byly nie tylko widoczne, ale i trwałe?

Te wszystkie pytania doprowadziły mnie do miejsca w którym jestem teraz i gdyby
chcieć odpowiedzieć na nie jednym słowem, tym słowem byłoby właśnie słowo
"MÓZG". 

Dlatego podczas tego webinaru postaram Ci się przybliżyć to, jak pracuje nasz
mózg i jak możesz to wykorzystać, aby uczyć się łatwiej i szybciej. To naprawdę
proste do wprowadzenia elementy, które przynoszą wielkie zmiany.

Poznanie kilku prostych zasad, które rządzą tym, jak działamy na co dzień nie tylko
przyniesie Ci ulgę, ale przede wszystkim zupełnie odmieni to, jak funkcjonujesz. Aby
nauczyć się języka najpierw potrzebujesz stać się osobą, która się tego języka
nauczyć MOŻE i mózg będzie Cię w tym fantastycznie wspierał. 

Gotowi?

Po co nam wiedza o  mózgu?

POZNAJ SWÓJ MÓZG - WEBINAR



Mózg od wielu lat jest przedmiotem badań naukowców i nadal nie wiemy o nim
wszystkiego. A jak to w przypadku każdego badanego zjawiska, podczas lat
spędzonych na odkrywaniu jego tajemnic, narosło także wiele mitów na jego
temat.  Podczas webinaru omówimy kilka z nich, a przed spotkaniem spróbuj
zgadnąć, czy podane stwierdzenia to prawda, czy fałsz?

Mity na temat mózgu

PRAWDA                                                FAŁSZ

POZNAJ SWÓJ MÓZG - WEBINAR

PRAWDA                                               FAŁSZ

PRAWDA                                               FAŁSZ

PRAWDA                                               FAŁSZ

PRZECIĘTNY CZŁOWIEK WYKORZYSTUJE POTENCJAŁ SWOJEGO MÓZGU
W OK. 10%

ALKOHOL ZABIJA NEURONY I W ZWIĄZKU Z TYM OBNIŻA POTENCJAŁ
TWOJEGO MÓZGU

MÓZG WIDZI ŚWIAT TAKIM, JAKI JEST

PO 20 ROKU ŻYCIA NASTĘPUJE JUŻ TYLKO POGORSZENIE MOŻLIWOŚCI
TWOJEGO MÓZGU



Pułapki  Twojego mózgu

ANTY - KONCENTRACJA

UTARTA ŚCIEŻKA

NADMIAR BODŹCÓW

Twój mózg działa w określony sposób. Pewnych procesów nie oszukasz, ale możesz
nauczyć się z nich korzystać. 
Podczas webinaru omówimy 3 pułapki Twojego mózgu, które bardzo wpływają na
Twój proces nauki języka. Ich świadomość przenosi Cię do zupełnie innej
rzeczywistości, bo zaczynasz wreszcie działać z głową! 
Podczas webinaru wpisz poniżej sposoby na obejście tych pułapek, aby łatwo móc
z korzystać z tej wiedzy w przyszłości: 

POZNAJ SWÓJ MÓZG - WEBINAR



Podczas webinaru poznasz sposoby na motywację oraz koncentrację oparte na
tym jak działa Twój mózg. Tutaj jest miejsce, aby zapisać to, co wywarło na Tobie
największe wrażenie oraz co zamierzasz zastosować. Każdy z nas jest inny - ja
podaję Ci skuteczne rozwiązania, Ty decydujesz co jest zgodne z Tobą i do Ciebie
dopasowane :) 

A potem już tylko ... DZIAŁAJ! :)

Motywacja i  koncentracja

MOJE SPOSOBY NA MOTYWACJĘ:

MÓJ PLAN NA KONCENTRACJĘ:

POZNAJ SWÓJ MÓZG - WEBINAR



Twój mózg kocha to, co nowe i ekscytujące. To powinno być hasło przyświecające
Twoim działaniom. Są różne sposoby na to jak działać, aby odpowiednio
aktywizować mózg - dowiesz się o nich na webinarze. 

Tutaj zanotuj te, które najbardziej z Tobą współgrają i które czujesz, że możesz i
chcesz wdrożyć: 

Skuteczne techniki  nauki

POZNAJ SWÓJ MÓZG - WEBINAR



Temat mózgu jest na tyle szeroki, że naprawdę ciężko to ująć podczas trwającego
1,5 godziny spotkania. 

Jeśli chcesz jeszcze bardziej zgłębić temat mózgu i tego jak uczyć się efektywniej,
zapraszam Cię na pokład kursu "Poznaj swój mózg i ucz się szybciej".  To kurs, który
w kilku logicznie rozplanowanych lekcjach pokaże Ci jak używać tego
niesamowitego narządu tak, aby zyskiwać więcej, działając mądrzej.

Oto co w nim znajdziesz: 

MODUŁ 1 - POZNAJ SWÓJ MÓZG

Lekcja 1 – JAK DZIAŁA MÓZG

W tej lekcji dowiesz się jak działa pamięć oraz jak mózg przetwarza informacje,
które mu podajesz.  Poznasz poszczególne elementy mózgu, które odgrywają
ważną rolę w procesie nauki i sposoby na to, jak pomagać mózgowi w chłonięciu
wiedzy niczym gąbka.

Lekcja 2 – BŁĘDY PRZETWARZANIA

To lekcja, która pomoże Ci wykorzystywać niedoskonałości mózgu tak, aby działać
skuteczniej. Mózg także popełnia błędy, ale ich świadomość pozwala Ci
dostosować swój styl nauki w taki sposób, aby obrócić je na swoją korzyść. Tego
właśnie dowiesz się w tej części kursu. 

Lekcja 3 – JAK KARMIĆ MÓZG WIEDZĄ

W tej lekcji poznasz sposoby, które sprawiają, że Twoje neurony szaleją, a nauka
staje się nie tylko bardziej skuteczna, ale naprawdę ciekawa. 
UWAGA: część z tych metod może być dla Ciebie niesztampowa i zupełnie nie
przypominać szkolnej nauki - to właśnie czyni je skutecznymi ponad miarę! 

Lekcja 4 – MODELOWA SESJA NAUKI

Poznasz modele pracy z językiem, które sprawiają, że Twój mózg pracuje na
najwyższych obrotach, a Ty masz lepsze efekty poświęcając mniej czasu na naukę.
Dowiesz się o metodach na "przyspieszanie" pracy mózgu, które pozwolą Ci na
jeszcze lepsze wykorzystanie czasu inwestowanego w kontakt z językiem.  

Chcesz więcej  wiedzy?

POZNAJ SWÓJ MÓZG - WEBINAR
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Lekcja 5 – PLANUJ ZGODNIE Z MÓZGIEM

W tej lekcji skupimy się na sprytnym rozkładaniu nauki w czasie oraz na kilku
elementach, które sprawią, że Twoje plany zaczną dawać realne rezultaty.

Lekcja 6 – JAK DBAĆ O MÓZG

Jeśli masz samochód, to na pewno regularnie go tankujesz, zmieniasz w nim olej
oraz robisz przegląd. Co zabawne, czasem dbamy o samochód bardziej niż o
własny mózg, który jest naszym najważniejszy narządem! 

Na efektywność Twojego mózgu wpływaja różne czynniki i w tej lekcji omówimy
dokładnie jak dbać o tą niesamowitą maszynę, aby osiągać ponadprzeciętne
wyniki. 

MODUŁ 2 - JĘZYKOWY NIEZBĘDNIK

LEKCJA 1 - SZYBKA NAUKA - SPOSOBY NA SKUTECZNĄ IMMERSJĘ

Jeśli zależy Ci na szybkich postępach i ciągłym rozwoju bez inwestowania dużej
ilości czasu – ta lekcja jest dla Ciebie. Poznasz sposoby stworzenia nawyków, które
sprawią, że z tygodnia na tydzień będziesz czuć więcej i więcej swobody językowej.
Dodamy do tego uniwersytetową filozofię podążania za własną radością, a Ty
będziesz się uczyć nie tylko szybko, ale też z radością.

LEKCJA 2 - KOMUNIKACJA OD ZARAZ

Komunikacja to najważniejsza kwestia poznawania nowego języka – w końcu
przecież po to się go uczymy! Pytanie jest jedno: JAK ZACZĄĆ MÓWIĆ OD SAMEGO
POCZĄTKU? 
W tej lekcji poznasz Formułę Szybkiego Mówienia, która pomoże Ci od razu się
komunikować (nawet jeśli zaczynasz zupełnie od zera!). Dowiesz się także jak
mądrze wykorzystywać każde konwersacje, aby widzieć progres ze spotkania na
spotkanie. Poczuj się pewnie w nowym języku już w pierwszych tygodniach nauki! 

POZNAJ SWÓJ MÓZG - WEBINAR
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LEKCJA 3 - JAK I KIEDY UCZYĆ SIĘ GRAMATYKI?

Czy nam się to podoba czy nie, gramatyka stanowi nieodłączną część nauki
języka. Możemy uczyć się jej w bólach i wkurzać na każdą nieregularność albo
znaleźć sposób na łatwe, mądre i przede wszystkim praktyczne podbijanie
kolejnych gramatycznych zagadnień. Proste triki, które poznasz w tej lekcji pomogą
Ci w szybkim rozkładaniu gramatyki na czynniki pierwsze. Dzięki temu nabierzesz
tempa w zapamiętywaniu tego, co kluczowe, żeby MÓWIĆ LEPIEJ.

LEKCJA 4 - METODY OGARNIANIA POZOSTAŁYCH ASPEKTÓW JĘZYKA

Na deser czas na pozostałe aspekty budujące Twoje językowe imperium. Ta część
kursu przeprowadzi Cię przez najbardziej angażujące metody słuchania, czytania i
pisania. Nauczysz się działać mądrze w każdym z tych obszarów, aby
zminimalizować czas poświęcany na językowe działania i zmaksymalizować
rezultaty. Zapnij więc pasy – ten moduł sprawi, że nabierzesz takiego rozpędu, że
trudno będzie Cię zatrzymać! 

BONUSY

BONUS 1 - POKONAJ MĘCZĄCY PERFEKCJONIZM
Perfekcjonizm to zmora wielu uczących się. Ma on swoje podłoże w sposobie
funkcjonowania mózgu, ale nie martw się – w tej lekcji nie tylko go zdemaskujemy,
ale też dowiesz się, co robić, aby przestał być dla Ciebie uciążliwy, dzięki czemu
Twoja nauka języka wejdzie na kolejny poziom.

BONUS 2 - PŁEĆ MÓZGU
Lekcja z przymrużeniem oka, na deser 
Poznaj różnice między mózgiem żeńskim i męskim oraz obróć je na swoją korzyść
w nauce języka.

I kolejne prezenty:

– Poradnik jak wykorzystać kurs do maksimum
– Checklista przed pierwszymi konwersacjami
– Karta przygotowania do konwersacji
– Wzór mapy myśli dla słownictwa 
– Wzór mapy myśli dla gramatyki
– Medytacje pozytywnej neuroplastyczności programujące Twój mózg na spokój i
radość powiązaną z nauką 

POZNAJ SWÓJ MÓZG - WEBINAR
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Notatki
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