
Hrátky s pamětí 

Skryté tvůrčí schopnosti mozku 



Co nás čeká 

•kognitivní rozcvička 
•spolupráce hemisfér 
•prostorová orientace 
•myšlení „jinak“ 



Kognitivní rozcvička - antonyma 

Brzda 

Tropický 

Naplnit 

Zkrátit 

Vonět 

 

Odesílatel 

Alfa 

Sympatie 

Uvěznit 

Archaický 

 

 

Brousit 

Brožovaný 

Čtyřhra 

Dárce 

Monolog 

 

 



Kognitivní rozcvička  

– slovní pyramida 



Kognitivní rozcvička - KP 



Kognitivní rozcvička 

KP+DP+LH+PH 

Dvojice - asociace 



+ rýže 

+ oko 

+řetěz 

+ šlehačka 

+ letadlo + schody 

+ parfém 
+ mušle 

+ okno 

+ bota + klec + pata 



Skryté tvůrčí schopnosti mozku 

Výzkumy prokázaly, že pokud se lidé školí v oblastech, 

pro které podle vlastního přesvědčení nemají "buňky", 

rychle se v nich zlepší. 
 

Je to podobné jako s ochablými svaly. Nejsou slabé proto, 

že by to byla jejich vrozená vlastnost, ale proto, že nebyly 

dlouhou dobu používány. 
 

Ukázalo se také, že jakmile se probudil jeden "sval 

mozku", začala stoupat výkonnost i všech ostatních. 

 



Skryté tvůrčí schopnosti mozku 

Například jakmile se lidé „bez výtvarného nadání“ 

začali učit kreslit, začali náhle lépe vládnout 

slovem, zacházet s čísly a jejich kreativita se 

celkově zlepšila.  

 

Podobně jestliže někomu dělala potíže čísla 

a začal trénovat počty, zvýšila se i jeho 

představivost a muzikálnost. 

 



Skryté tvůrčí schopnosti mozku 

Albert Einstein Ludwig 

van Beethoven 



Spolupráce hemisfér 





žlutá oranžová modrá 

černá zelená červená 

žlutá růžová červená 

bílá oranžová zelená 



Dvojice - asociace 



+ rýže 

+ oko 

+řetěz 

+ šlehačka 

+ letadlo + schody 

+ parfém 
+ mušle 

+ okno 

+ bota + klec + pata 



Prostorová orientace 





Prostorová orientace 

 

• Přemístěním 3 zápalek vytvořte 3 stejně velké čtverce. 

• Přemístěním 4 zápalek vytvořte 3 stejně velké čtverce. 

• Přemístěním 4 zápalek vytvořte 2 čtverce. 

 

 



Dvojice - asociace 



+ rýže 

+ oko 

+řetěz 

+ šlehačka 

+ letadlo + schody 

+ parfém 
+ mušle 

+ okno 

+ bota + klec + pata 



Myslete „jinak“ 



Myšlení „jinak“ 



K čemu všemu lze použít 

Příklad: sklenice – nádoba na pití, podstavec, váza, 

stojan na ubrousky, forma na vykrajování, šablona 

na narýsování kruhu … 

• Hřebík dlouhý 20 cm 

• Míč  

• Ponožka 

 



Najděte pozitiva 

v těchto situacích: 

• ujel vám vlak 

• začíná pršet, zapomněli jste deštník 

• zaspali jste 

• zaskočila vás neohlášená návštěva 



Zdroje a literatura 
• www.doktorka.cz 

• Velká kniha technik učení, tréninku paměti a 

koncentrace 

• Michaela Buchvaldová – Úspěšná paměť 

• Vlasta Demeterová – Hlavolamy: sirkové, deskové, 

dominové 

• Největší kniha hlavolamů 



Domácí úkol 



 

Děkuji vám za pozornost. 

 

Zdeňka Adlerová 

www.treninkpameti.com 


