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Pamiętamy, że  we wszystkich technikach pamięciowych wykorzystujemy zasadę 

               PAMIĘĆ = SKOJARZENIE (czyli najlepiej obraz + akcja) 

ŁMS polega na wiązaniu ze sobą kolejnych elementów do zapamiętania, z których każdy 

funkcjonuje jak ogniwo w łańcuszku, tj. łączy się z poprzednim oraz następującym po nim 

elementem. Przy stosowaniu tej metody, porządkujemy materiał do zapamiętania, 

posługując się wyobraźnią. Łańcuchowa metoda skojarzeń jest efektywnym narzędziem 

wspomagającym zapamiętywanie materiału, jednakże aby ją efektywnie stosować musimy 

pamiętać również o tym, że potrzebujemy naprawdę „zobaczyć” w naszym umyśle każde                     

z utworzonych przez nas skojarzeń.  

Każda  informacja,  którą  chcemy  zapamiętać  szybko  i  skutecznie  musi  zostać  

przekazana  obydwu  półkulom  mózgowym (czyli angażować  cały  mózg). Musi  zatem  

trafiać  do  półkuli lewej-odbierającej  informacje przekazywane  słownie  i  cyfrowo oraz do 

półkuli prawej-odbierającej informacje  przedstawione obrazów np. w formie  absurdalnego  

opowiadania, w którym  każdy  obraz jak łańcuch  łączy  się  z  następnym. Spróbujmy 

wykorzystać metodę ŁMS zapamiętując listę  minerałów: 

1.talk 

2.gips 

3.kalcyt 

4.fluoryt 

5.apatyt 

6.ortoklaz 

7.kwarc 

8.topaz 

9.korund 

10.diament 
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Talk ( proszek )kojarzymy  gipsem  ( sztywny opatrunek ) – szukamy absurdalnego ogniwa 

łączącego 2 elementy , następnie gips łączymy w  wyobraźni  z  kalcytem dla którego 

szukamy słowa zastępczego . Fluoryt kojarzymy z pastą do zębów a  apatyt ze słowem 

zastępczym np. A-patyk albo apetyt, słowo zastępcze dla ortoklazu to grotołaz a 

skojarzeniem dla kwarcu może być zegarek itd. Ważne jest  połączenie  wszystkich pojęć 

absurdalnymi  ogniwami  i  wyraźne  odtworzenie  opowiadania w wyobraźni.  

 Metoda budowania opowieści 

Na koniec warto wspomnieć o pewnej odmianie metody łańcuchowej, czyli czymś co w 

języku angielskim jest nazywane The Story systemn- metoda budowania opowieści polega na 

tworzeniu jakiejś historyjki, opowieści, z pojęciami które chcemy zapamiętać. Czyli, zamiast 

łączenia słów w pary, jak to czyniliśmy w ŁMS, potrzebujemy wpleść je w narracje prostej 

historyjki, np. zapamiętując wyrazy papier, opona, doktor, róża, piłka tworzymy opowiadanie  

:Chłopiec roznoszący gazety (papier) pchnął oponę po chodniku, która uderzyła w doktora. 

Który z kolei wpadł w krzew róż, w którym była piłka którą, w odpowiedzi, rzucił on w 

chłopca”. Aby przypomnieć sobie te pojęcia, wystarczy, że odtworzymy tą historyjkę w naszej 

głowie, wydobywając z niej słowa kluczowe, które z kolei naprowadzą nas na to, o czym 

chcieliśmy pamiętać. 

ŁMS  gwarantuje  odtworzenie  całego  materiału  punkt  po  punkcie we  właściwej  

kolejności. Jest  to  szczególnie  przydatne  przy  sprawdzianach ,kiedy  zadanie  polega  na  

zreferowaniu  całego  tematu. Gdy  jednak  jesteś  odpytywany  na  wyrywki   wówczas  ŁMS  

jest  mało  przydatna.   Należy  wówczas  zastosować  ZMZ czyli HAKI. 

Stwórzcie  stałą  bazę  zakładek  pamięciowych, np. 

 

Pierwszym krokiem jest stworzenie słów-haków. Każde takie słowo posiada swój numer 

porządkowy. Pierwsze dziesięć haków zostało tak dobranych, iż wyobrażenie danego haka 
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ma podobny kształt do liczby porządkowej, którą reprezentuje (np. jedynka ma kształt 

podobny do świecy, łabędź przypomina dwójkę itd.). Jest to tak zwany system konturowy. 

Druga dziesiątka haków oparta jest na systemie fonetycznym, bowiem pierwsza litera słowa-

haka jest taka sama jak pierwsza litera danej liczby porządkowej (np. jedenaście — jacht, 

dwanaście — duch itd.). Następny krok to trwałe przyswojenie słów-haków w podanej 

kolejności. Zapamiętujemy przy tym już nie słowa, ale obrazy-przedmioty, zwierzęta i postaci 

reprezentujące poszczególne haki. Gdy już zapamiętamy w ściśle określonej kolejności nasze 

haki — jest to bardzo ważne, gdyż raz przyswojone będą nam służyć przez całe życie — 

możemy zacząć je wykorzystywać. Do kolejnych haków „dołączamy” potrzebne nam 

informacje, kojarząc wyobrażenia przedmiotów z poszczególnymi hakami. Aby wyobrażenia 

i asocjacje były trwale pamiętane, powinniśmy stosować się do następujących reguł: 

posługiwać się wyobraźnią wzrokową (kształty, kolory) i słuchową, a także, choć nieco 

rzadziej, węchową i smakową; zmieniać wielkość wyobrażanych sobie elementów 

(pomniejszajmy np. słonia do wielkości człowieka, powiększajmy piłkę do rozmiarów domu); 

wyobrażenia powinny być dynamiczne, oryginalne, zabawne.  

Ww. metody można również wykorzystać do przyswajania słówek i polega na 

wykorzystywaniu umiejętności kojarzenia słówek z obrazami i hakami przez co pojęcia te 

łatwiej dają się przyswajać i trwale zapadają w pamięci. Ucząc się słówek 

przyporządkowujemy każdemu z nich jakiś obrazek, który będzie przypominał dane słówko, 

np. competition - konkurs, współzawodnictwo kojarzymy z kąpaniem (odniesienie do 

fonetycznej wymowy) a potem wyobrażamy sobie cokolwiek, co jest powiązane z kąpielą i 

zawodami, np. po zawodach trzeba iść się wykąpać , albo increase - wzrastać, powiększać.  

Skojarzenie - Kris, Krzyś. Wyobraź sobie chłopca, imieniem Krzyś, który np. rośnie, albo tyje, a 

więc się powiększa. Warto wypróbować i  wesprzeć się  opracowaniami: 

 

Harry Lorayne: Superpamięć dla uczących się 

Kenneth L. Higbee, Ph.D., Your Memory: How It Works and How to Improve It.  

Bartłomiej Boral, Tobiasz Boral, Techniki zapamiętywania. 

Tony Buzan, Pamięć na zawołanie. 

 


