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Określ swój styl uczenia się
Test s. 8 – 9
Język na skróty – czyli idiomy
Czytaj s. 4 - 5

Podrasuj swój mózg !
czytaj s. 6 – 7

Od Redakcji
Drodzy czytelnicy!
Maj to miesiąc zwiastujący koniec roku szkolnego. Czas wytężonej pracy, której zwieńczeniem będzie czerwcowe podsumowanie wyników. Każdy z niecierpliwością czeka na wakacje, ale żeby były
zasłużone trzeba najpierw uczciwie przepracować cały rok.
Tradycyjnie zachęcam do wnikliwej lektury wszystkich materiałów zamieszczonych w bieżącym numerze „Wąsko i na Temat”. Tematem miesiąca uczyniliśmy pracę nad sobą, zmianę swego stosunku
do nauki. Podpowiadamy jak wybrać właściwy dla siebie styl uczenia się, wyjaśniamy jaką funkcję
w języku odgrywają idiomy i drukujemy ( dla miłośników języka angielskiego) ich listę. Życzę pożytecznej i przyjemnej lektury.
D.Matysiak - opiekun

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do odwiedzania bibliotek. Życzymy trafnych wyborów i przyjemnej lektury.

to oczywiście książka. Dzięki hojności pan
dyrektor nasze biblioteki wzbogaciły się
o 104 nowe publikacje. Są to nowości wydawnicze, największe bestsellery ostatnich
lat.
Takim księgozbiorem nie może się pochwalić żadna biblioteka w Kaliszu.
I

Informacje o nowościach na stronie11 i www.zs.kalisz.pl
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Czy wiesz, że ???
Każdy ma styl uczenia tak unikalny
jak odcisk palca.

Ludzie zapamiętują
20 % tego co przeczytali
30 % tego co usłyszeli
40 % tego co zobaczyli
50 % tego co powiedzieli
60 % tego co zrobili
Jednak, gdy czytają, słyszą, widzą, mówią
i robią coś z daną informacją, pamiętają
z tego aż 90 %
Dlatego:
Ucz się z pasją, radością, dobrym nastrojem.
Nie denerwuj się bez potrzeby, naucz się śmiać
z siebie.
Lęk wypiera rozwagę, brak pewności siebie –
przynosi niepowodzenia.
Nie wmawiaj sobie, że nie jesteś inteligentny !
Angażuj w naukę wszystkie zmysły – mów, pisz,
dotykaj, słuchaj.
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Idiom to wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze
znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących
w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono
właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.

Przykłady polskich idiomów:
"smalić cholewy" [zalecac się do kogoś]
"piąte koło u wozu" [osoba lub
rzecz zbędna]
"ręka myje rękę" [popieranie się
przez ludzi w nieuczciwych sprawach]

Skąd się biorą idiomy ?
Rodowici użytkownicy języka lubią bawić się
słowami, tzn. używać podwójnego znaczenia
danego potocznego zwrotu. Daje to zaczątek
do powstawania idiomów. W ten sposób dany
zwrot, istniejąc początkowo jedynie na płaszczyźnie dosłownej, zaczyna być używany
także w przenośni. Również określona sytuacja historyczna lub kulturowa może przyczynić się do powstawania idiomów, jak miało to
często miejsce w przeszłości.

Powody dla których warto stosować idiomy;
- aby bawić się słowami,
- żeby nadać wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy
charakter,
- wyróżniać się z "szerokiego tłumu rozmówców" i podkreślić swoją indywidualność,
- żeby rozładować napięcie pomiędzy rozmówcami,
przez to, że idiomy brzmią dowcipnie.
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Szlifuj swój angielski !

Zrozumienie ( i używanie) idiomu może stanowić
trudność, ponieważ jego znaczenie wynika z okoliczności powstania danego zwrotu. Błędem i często
powodem nieporozumień jest tłumaczenie idiomu
dosłownie.

Idiom

Tak

Nie

Nie zawracaj mi gitary

Stop bothering me

Don't turn my guitar

Wierzę ci

I believe you

I tower you

Zwierzę ci się

I’ll confide in you

I'll animal to you

Dziękuję z góry

Thank you in advance

Thank you from the mountain

Czuję do ciebie pociąg

I’m attracted to you

I feel train to you

Kolej na ciebie!

It’s your turn!

Rail on you!

Do you agree?)

Do you divide my sentence?

Cor!/ Golly!)

Oh, chicken!

Nie przejmuj się

Don’t worry

Don't take yourself over

Nie łódź się

Stop living in a dreamworld

Don't boat yourself

Czy podzielasz
zdanie?
O, kurczę

moje
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NAUKA JEST DO BANI…,
CZYLI JAK SIĘ NIE ZABIERAĆ DO NAUKI
To czy ci się chce uczyć jest wprost proporcjonalne do tego co się dzieje
w twojej głowie na hasło „nauka, uczenie się”. Jeżeli twój wewnętrzny głos
mówi „nauka jest do bani, nie chce mi się uczyć i tak nie zdam, itd.” to zapewne wszystko dla ciebie jest bardziej ciekawe niż nauka. Przeglądasz
wtedy internet, fejsa, sprawdzasz maila, lookasz na telefon lub w telewizor
w nadziei, że ktoś uwolni cię od tego przykrego doświadczenia.
Sposób w jaki myślisz o uczeniu się
sprawił, że zaprogramowałeś się na
niechęć i teraz odczuwasz brak motywacji do nauki.
Jeżeli masz ochotę przerwać to błędne koło musisz odnaleźć powód, dla
którego warto się uczyć. Potrzebujesz zmienić swoje wewnętrzne nastawienie ( to co myślisz, powtarzasz
sobie w głowie) na temat nauki.
Szukasz metody, dzięki której zabranie się do nauki będzie tak samo ekscytujące jak czas spędzony na ulubiony zajęciu? Jednym z najlepszych
jest wzbudzenie w sobie motywacji wewnętrznej.
Dlaczego jest to najbardziej korzystny rodzaj motywacji? Ponieważ jej źródło znajduje się w tobie samym. Sam ją wypracowujesz i utrzymujesz, ale przede
wszystkim działasz ( uczysz się) ,
ponieważ sam tego chcesz.
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NIEKOŃCZĄCA SIĘ MOTYWACJA,
CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ POTĘGĘ
SWOJEGO UMYSŁU
Jak wzbudzić w sobie taką motywację? Czy jest to w ogóle możliwe?
Dr Maria Ledzińska i Ewa Czerniawska w książce „Psychologia Nauczania” opisują dokładnie jak to zrobić.
„Jednym z prostszych, ale często niedocenianych sposobów
są pozytywne samoafirmacje, czyli mówienie sobie ( po cichu,
w myślach, ale często i z przekonaniem) na przykład:
 Chcę się uczyć.
 To może być dla mnie ważne.
 To mi się przyda w życiu.
 Świat jest skomplikowany, muszę
go lepiej poznać.
 Uczenie się jest wspaniałą przygodą.
Nie chodzi o to, aby powtarzać mechanicznie te samoafirmacje. Najkorzystniejsze jest wybranie jednej z nich
( a lepiej – wymyślenie własnej) i powtarzanie jej wielokrotnie w ciągu dnia,
od chwili przebudzenia.
Takimi samoafirmacjami stwarzamy samych siebie, zmieniamy siebie. Sami sobie stawiamy cele, nie pozwalamy, aby kierowano nami
z zewnątrz, sami przejmujemy odpowiedzialność za siebie i swoje działanie”
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Jaki jest Twój styl uczenia się?
Rozwiąż test aby zmienić swoje podejście do skutecznej edukacji !
Styl uczenia się jest indywidualnym sposobem, w jaki zdobywamy i zapamiętujemy informacje.
Twórcy testu (Neil Flaming z zespołem) podkreślają, że w teście nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Jego celem jest zdobycie informacji. Jest to prosty sposób na dobranie najskuteczniejszych metod uczenia się.
1.Jak uczysz się obsługiwać nowy sprzęt elektroniczny?
a) Zaczynam od przeczytania instrukcji obsługi
b) Słucham wyjaśnień sprzedawcy lub znajomego, który się na
tym zna
c) Uczę się w działaniu – podłączam i testuję
2. Wyobraź sobie, że zgubiłeś drogę. Jak się odnajdziesz?
a) Sprawdzę drogę na mapie
b) Zapytam o drogę przechodnia
c) Idę “na wyczucie”
3. Wolny czas spędzam najchętniej:
a) W muzeach i galeriach
b) Na słuchaniu muzyki lub rozmowach z przyjaciółmi
c) Na uprawianiu sportu
4. Najefektywniej uczę się, kiedy:
a) Patrzę na wykresy, zdjęcia, diagramy lub zakreślam tekst na kolorowo
b) Rozmawiam lub dyskutuję z nauczycielem
c) Robię ćwiczenia praktyczne, doświadczenia lub piszę teksty
5. Kiedy słucham muzyki zwracam szczególną uwagę na:
a) Wygląd członków zespołu i ludzi na widowni
b) Brzmienie muzyki
c) Taniec i ruch
6. Kiedy staram się skoncentrować:
a) Skupiam się na słowach, obrazach lub wykresach
b) Lubię dyskutować lub omawiać problem do rozwiązania
c) Myślę chodząc lub np. bawiąc się długopisami
7. Moje pierwsze wspomnienie ma związek z:
a) Oglądaniem (patrzeniem) na coś
b) Rozmową z kimś
c) Czynnością (robieniem czegoś)
8

8. Kiedy jestem zmartwiony:
a) “Widzę” najgorszy możliwy scenariusz
b) Rozmawiam sam ze sobą i snuję plany
c) Nie mogę usiedzieć w miejscu, idę na spacer
lub siłownię
9. Czuję specjalną sympatię do osób, które:
a) Dobrze wyglądają
b) Mówią “ładnym” językiem
c) Sprawiają, że dobrze się czuję
10. Kiedy jestem zły:
a) Zachowuję emocje dla siebie
b) Podnoszę głos i wyraźnie mówię ludziom, jak się czuję
c) Trzaskam drzwiami, macham rękoma lub inaczej
(zachowaniem lub gestem) demonstruję swoją złość

Opis stylów uczenia znajduje się na następnej stronie.

11. Najłatwiej zapamiętuję:
a) Twarze
b) Imiona i nazwiska
c) To, co osobiście zrobiłem
12. Uważam, że jeśli ktoś kłamie:
a) Unika kontaktu wzrokowego
b) Głos zmienia się na bardziej “piskliwy
c) Robi śmieszne miny lub wykonuje niepotrzebne
gesty
13. Zazwyczaj mówię:
a) Widzę, co masz na myśli
b) Słyszę, co do mnie mówisz
c) Wiem, jak się czujesz

Obliczanie wyników
Policz, ile udzieliłeś odpowiedzi A, ile B, ile C.

A = ….. B = ….. C = …..
Opis rezultatów





Jeśli wybrałeś większość A reprezentujesz wzrokowy styl uczenia się.
Jeśli wybrałeś większość B reprezentujesz słuchowy styl uczenia się.
Jeśli wybrałeś większość C reprezentujesz kinestetyczny styl uczenia się.
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Kwestionariusz stylu uczenia się (pełna nazwa VAK Learning
StylesExplanation) wyróżnia trzy style uczenia się:
Styl wzrokowy – osoba z tym stylem najskuteczniej uczy się patrząc. Do skutecznego uczenia się potrzebuje pomocy naukowych typu: obrazki, wykresy, prezentacje,
piktogramy, filmy itp. Wzrokowca rozpoznaje się po sposobie komunikacji. W wypowiedziach używa zwrotów – „zobaczmy,
co da się z tym zrobić”; „widzę, co masz na
myśli”; „pokaż mi rozwiązanie”.

Styl słuchowy – osoba z tym stylem uczy
się słuchając. Do skutecznego uczenia się
potrzebuje np. wykładu. Prostą metodą do
zachęcenia słuchowca do czytania jest np.
kupowanie audiobook’ów. Dziecko słuchowiec chętniej wysłucha lektury niż ją przeczyta (jak wzrokowiec). Słuchowca rozpoznaje się po sposobie mówienia – „powiedz
m i ” , „ w yj a ś n i j ” , „ w yt ł u m a c z ” ;
„porozmawiajmy o tym”. Słuchowcy mają
fantastyczną pamięć – doskonale pamiętają
treść wierszy, piosenek, cytatów itp.
Styl kinestetyczny – polega na uczeniu się
poprzez działanie, doświadczanie. W tym
przypadku narzędziem uczenia się jest –
dotykanie, wykonywanie doświadczeń,
ćwiczeń praktycznych. Jak rozpoznać kinestetyka? Kienstetyk powie „pozwól mi to
zrobić”, „bierzmy się do pracy”; „czuję, co
masz na myśli”; „czujesz to?”. Kinestetyk
wykonując zadanie nigdy nie sprawdza
wcześniej instrukcji, nie pamięta praw matematycznych, ani zasad ortografii. Kinestetyk po prostu próbuje od razu wykonać
działania lub zadanie.
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Pięcioletni chłopiec Danny znalazł się z
rodzicami w opustoszałym na zimie
hotelu. Obdarzone zdolnościami wizjonerskimi dziecko odbiera fluidy czające
się w jego murach; były one świadkami
krwawych porachunków świata przestępczego i milionerów. Straszliwe
zdarzenia, które kończą fabułę, są
j ed n ak ni cz ym w p o ró wn a ni u
z przejściami psychicznymi bohaterów.

WĄSKO

Johnny Smith uważa się za człowieka
szczęśliwego. Ma ukochaną dziewczynę, jest przekonany, że w życiu nie
spotka go nic złego. W wyniku groźnego
wypadku samochodowego zapada
w śpiączkę. Kiedy budzi się po prawie
pięciu latach, odkrywa w sobie niezwykły dar - widzi przeszłość i przyszłość
innych ludzi. Niezwykły talent staje się
dla niego przekleństwem...

I NA

TEMAT

REDAKCJA: Ada Kubiak, Ola Zając
WSPÓŁPRACA: pani Ewelina Garbacz
Opiekun: pani Danuta Matysiak, pani Małgorzata Morawska
Kontakt: gazetka_szkolna92@wp.pl

MOŻNA NAS ZNALEŹĆ NA STRONE SZKOŁY:
www.zs.kalisz.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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Nowości w naszej bibliotece

Stephen King napisał ponad pięćdziesiąt książek i wszystkie zyskały status światowych
bestsellerów. Za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany. Jego twórczość literacka
wielokrotnie trafiała na ekrany kin i stanowi inspirację dla scenarzystów oraz pisarzy na
całym świecie.
Horrory jego autorstwa - takie jak choćby "Lśnienie" czy "Miasteczko Salem" zyskały
miano kultowych. King jednak nie ogranicza się jedynie do powieści grozy. Jest równ
Jego twórczość literacka wielokrotnie trafiała na ekrany kin i stanowi inspirację dla scenarzystów oraz pisarzy na całym świecie.
ież autorem powieści takich, jak "Zielona Mila", "Oczy smoka", "Bastion", "Misery" czy
8-tomowego cyklu z gatunku fantastyki „Mroczna Wieża”.

Jake Epping to nauczyciel, który dorabia, prowadząc kursy przygotowawcze
do matury zaocznej. Od jednego ze
swoich uczniów, dostaje wypracowanie – makabryczną opowieść o tym,
jak pewnej nocy przed pięćdziesięciu
laty jego ojciec zatłukł na śmierć jego
matkę, siostrę i brata. Od tego wszystko się zaczyna…

Przysłowia są mądrością narodu
Wykaż się znajomością polskich przysłów – rozwiąż krzyżówkę.

