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Precvičte si: krátkodobú a vizuálnu pamäť 

1.  Zadanie: Skúste si zapamätať dvojice slov, ktoré sú v jednotlivých 

okienkach.  

Čas, ktorý na to potrebujete nie je dôležitý. Vyskúšajte techniku tvorby 

asociácií. Predstavte si, že máte pred sebou biele plátno a máte na neho 

namaľovať dve veci v jednom obraze.  

Že sa nedá naraz predstaviť  auto a soľ? Stačí si predstaviť, že v zime 

boli tak nasolené cesty, že vám vaše auto celé zhrdzavelo. Predstavy 

nemusia zodpovedať realite a vašej fantázii sa medze nekladú. Vaša 

pamäť si pri následnom spomínaní pomôže práve asociáciami, ktoré sa 

vám podarí vytvoriť. Čím konkrétnejší budete pri predstavách, tým sa vám 

ľahšie vybavia asociácie. 

Slová, ktoré máte spojiť: 

 

Neponáhľajte sa. Premýšľajte nad každou dvojicou, ako by sa mohli 

prepojiť – maľujte svoje fantazijné plátna😊  
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2.  Zadanie: Táto úloha na koncentráciu sa nazýva číselný štvorec. 

Čísla od 1 do 49 sú rôzne umiestnené v políčkach v tabuľke 7x7 a treba 

ich čo najrýchlejšie nájsť očami alebo ceruzkou/prstom, vo vzostupnom 

alebo zostupnom poradí. 

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým je aj Vaša pozornosť 

lepšia. Opakovaním testu môžete svoj výsledok mierne zlepšiť.  

Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí 

znamenať celkové zlepšenie pozornosti. 

 

Skúste si zmerať čas aj ďalší deň, alebo si dajte malú súťaž s vašou 

rodinou, či priateľmi.  

41 2 37 26 34 6 10

18 28 9 21 15 30 24

7 32 13 1 4 49 19

12 42 45 16 47 33 39

35 3 22 27 8 44 14

20 31 11 40 5 17 36

25 46 38 29 48 23 43
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Vedeli ste, že väčšina z nás stále niečo doma hľadá? Či už sú to kľúče, 

mobil alebo peňaženka. Ak nie ste systematický typ, ktorý si tieto 

predmety odkladá stále na jedno rovnaké miesto, pomôcť vám môžu 

práve asociácie. 

Ak napríklad pokladáte mobil k poháru vedľa umývadla, sústreďte sa na 

svoju ruku ako pokladá mobil. Koncentrácia je prvým predpokladom, že si 

niečo zapamätáte. Ak ste dobrí vo vytváraní asociácií môžete si zároveň 

spojiť dve veci, v tomto prípade mobil a pohár ku ktorému sme ho položili. 

Stačí si napríklad predstaviť ako vám mobil padol do pohára a kričí na vás 

o pomoc. Keď budete o hodinu hľadať mobil, vaša pamäť vám podsunie 

obraz volajúceho mobilu o pomoc a vy si spomeniete, že ste ho dali 

k poháru. 

Zdá sa vám to príliš komplikované, alebo si myslíte, že to nebude 

fungovať? Vyskúšajte a budete prekvapení, ako je to efektívne. Chce to 

len trochu potrénovať pamäť. A to je náš cieľ. 

3. Zadanie: Skúste si spomenúť a bez spätného pozerania zapíšte do 

každého rámika chýbajúci predmet, ktorý bol spojený s obrázkom 

v prvom cvičení. Sme si istí, že sa vám to podarí😊 

  


