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ćwiczenie

stopień trudności

rodzaj ćwiczenia

funkcja ćwiczenia

min.liczba osób

czego potrzebujesz

instrukcja

trening umysłu – ćw. intelektualne;  
trening umysłu – ćw. pamięciowe

wzmocnienie logicznego myślenia;  
wzmocnienie uwagi; stymulacja pamięci

ND

średnie; trudne

HISTORIA PANI ZOSI  
– PRACA Z TEKSTEM 

Przygotuj tekst, na którym oparte będą kolejne ćwiczenia i listę pytań dopasowaną 
do jego treści. 

Przykładowa praca z tekstem może wyglądać następująco (proponowany tekst jest 
trudny – to wersja dla seniorów w dobrej kondycji poznawczej):

1.   PRZECZYTAJ KILKAKROTNIE PONIŻSZY TEKST. POSTARAJ SIĘ ZAPAMIĘTAĆ JAK NAJ-
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW.

Pani Zosia mieszkała na piątym piętrze w bloku bez windy. Ponieważ od 10 lat była 
wdową, a jej córka Aleksandra od 21 lat mieszkała w Grecji, a syn Piotr od 17 lat we 
Włoszech, musiała codziennie wychodzić sama po zakupy. Po drodze liczyła schody. 
Było ich razem 50. Odpoczywała po przejściu każdych dziesięciu stopni. Spod bloku 
miała jeszcze do pokonania 400 metrów do sklepu spożywczego, gdzie codziennie ku-
powała pieczywo, wędlinę i nabiał. Starała się odpoczywać po przejściu każdych 100 
metrów. Czasami odwiedzała swoją przyjaciółkę Krystynę, która mieszkała w bloku 
znajdującym się w połowie drogi między sklepem a domem pani Zosi. Przyjaciółka 
miała 85 lat i była o 4 lata starsza od pani Zosi. Mieszkała na pierwszym piętrze bez 
windy, ale pani Zosia miała tu do pokonania tylko 10 schodów. Niekiedy przynosiła 
przyjaciółce drobne zakupy spożywcze oraz gazetę zakupioną w kiosku. Razem wypija-
ły herbatkę, a potem pani Zosia z zakupami wracała do domu.
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Poziom skomplikowania tekstu warunkuje poziom trudności całego ćwiczenia. Dla 
grup w słabszej kondycji poznawczej można dobierać teksty zawierające mniejszą 
liczbę szczegółów. 

Kolejnym ułatwieniem może być grupowe nie indywidualne odpowiadanie na pytania. 

warianty

2.  OPOWIEDZ JAK NAJWIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW Z TEGO OPOWIADANIA.

3.  NARYSUJ TRASĘ, JAKĄ CODZIENNIE PRZEMIERZAŁA PANI ZOSIA.

4.  OBLICZ TEŻ:

a) Ile lat miała pani Zosia? 
b) Ile miała lat, kiedy została wdową? 
c) Ile miała lat, kiedy jej córka wyjechała za granicę? 
d) Ile miała lat, kiedy jej syn wyjechał za granicę? 
e) Ile schodów codziennie pokonywała pani Zosia w czasie wyprawy na zakupy?
f) Ile schodów codziennie pokonywała pani Zosia idąc na zakupy i do przyjaciółki? 
g) Ile razy odpoczywała pani Zosia w czasie wyprawy na zakupy? 
h) Co kupowała w sklepie pani Zosia? 
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