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1. Połącz słowa z definicjami 
 

1.Paliwo    a) substancja w powietrzu, bez której nie możemy żyć 

2.Umysł     b) aktywność mózgu: myślenie, emocje, uczenie się, pamięć i inne 

3.Pamięć     c) system w ciele człowieka, który walczy z intruzami 

4.Nawyk     d) substancja, która daje energię 

5.Odporność     e) coś, co robimy regularnie   

6.Tlen     f) miejsce, w którym nasz umysł przechowuje stare informacje 

 

 

Co to jest dieta mózgu? Czy istnieje połączenie między dietą, a mózgiem i pamięcią? 

 

Każdego dnia Twój mózg wykorzystuje 20% tlenu, który wdychasz oraz aż 20% 

składników odżywczych, które mu dostarczasz. Wyrażenie dieta mózgu oznacza 

więc: myślisz tym, co zjadłeś!  

Bez odpowiedniego paliwa – diety mózgu, Twoje neurony będą słabo przewodziły 

impulsy nerwowe, spowolnione będą twoje reakcje, a uczenie się będzie dużo 

wolniejsze. 

Pamiętaj o witaminach 

Najszybszą zmianą, jaką możesz wprowadzić w diecie jest uzupełnienie niedoborów 

witamin. Weź jedną tabletkę multiwitaminy codziennie, aby zapobiec utracie witamin. 

Mózg potrzebuje witamin z grupy B, a szczególnie witaminy B6 i B12, do wielu funkcji 

umysłowych. Powszechnie wiadomo, że witamina C pomaga wzmacniać odporność 

organizmu, mało kto jednak wie, że witamina C w diecie: 

 przyspiesza detoks organizmu, 
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 zwiększa ilości witaminy E, 

 redukuje bezsenność, 

 i ma wiele innych pozytywnych funkcji. 

Olej w mózgu? …tylko na diecie mózgu 🙂 

Czy wiesz, że mózg to w większości woda i tłuszcz? Nie chce się wierzyć, co? A jednak, 

bez tłuszczów mózg nie byłby w stanie przesyłać impulsów elektrycznych z prędkością 

blisko 120 metrów na sekundę. 

Wystarczy, że zamienisz paluszki, chipsy i inne przekąski na zdrowe orzechy czy 

słonecznik. Twój mózg będzie Ci naprawdę wdzięczny, będzie zapamiętywał szybciej i na 

dłużej. W skład nienasyconych kwasów tłuszczowych wchodzą dwa ważne kwasy 

Omega-3 i Omega-6. Możesz je znaleźć w oleju rybnym lub w oleju z lnu, a także 

w pestkach słonecznika, dyni czy w orzechach włoskich. 

 

Zamień coca-colę na wodę 

Twój mózg do prawidłowego działania potrzebuje energii i czerpie je głównie z cukrów. 

Jednak najlepsze efekty dają węglowodany złożone, a nie cukrowe bomby.  

Jeśli chcesz uczyć się szybciej i pamiętać więcej to: 

 jedz częściej (5 mniejszych posiłków pozwoli łatwiej utrzymać stały poziom cukru we 

krwi niż 3 duże) 

 pij wodę niegazowaną. 

 

Woda to podstawa! Jak myślisz dlaczego? 

82% Twojego mózgu to woda i to od niej zależy szybkość i jakość Twojego myślenia. Pij 

niegazowaną wodę codziennie małymi porcjami i to najlepiej ciepłą. 
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Dobrym sposobem na wyrobienie nawyku picia wody, jest trzymanie butelki wody 

zawsze pod ręką. Postaw butelki z wodą w strategicznych miejscach: koło łóżka, przy 

biurku, w samochodzie, w kuchni i wszędzie tam, gdzie często przebywasz. 

Magiczny Trik z dzieciństwa 

 

Naukowcy z Uniwersytetu Northumbria w Newcastle, w Anglii odkryli, że żucie gumy 

poprawia sprawność pamięci krótkotrwałej i długotrwałej. Uczestnicy, którzy w czasie 

testu żuli gumę osiągali o 37% lepsze wyniki niż ci, którzy zdawali normalnie. Okazuje się, 

że ruchy szczęki podczas żucia zwiększają przepływ krwi do mózgu, co wpływa na ogólne 

dotlenienie mózgu.  

 

Guma jest ona dostępna w wielu smakach do wyboru, więc możesz skojarzyć 

odpowiedni smak z wykonywaną czynnością i w ten sposób stworzyć mocną kotwicę do 

nauki. Na przykład miętowa do czytania, truskawkowa do notowania itd.  

Nietypowe dodatki w diecie mózgu: jak czekolada pomoże Ci zdać egzamin 

 

Tego się z pewnością nie spodziewałeś! Naukowcy z Uniwersytetu Zachodniej Wirginii 

w USA także nie mogli uwierzyć, że zjedzenie kostki ciemnej lub mlecznej czekolady 

przed testem poprawiło wyniki aż o 20%! 

 

W trakcie stresu, na przykład przed egzaminem, ciało zużywa więcej cukru niż 

normalnie. Kostka czekolady zjedzona przed wejściem do sali działa jak turbodopalacz 

dla mózgu, ponieważ błyskawicznie podnosi poziom cukru i daje mózgowi dodatkową 

energię. 
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2. Zaznacz w tabeli: prawda czy nieprawda? 

 P NP 

1. Ciało człowieka wykorzystuje jedną piątą składników 

odżywczych, które mu dostarczamy. 
  

2. Ryby zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe   

3. Kiedy żujesz gumę podczas nauki, pomagasz swojemu 

mózgowi zapamiętywać nowe rzeczy, bo ma on więcej 

tlenu. 

  

4. Stres powoduje, że nasze ciało wykorzystuje o 20 % więcej 

białka. 
  

5. Dieta dla mózgu nie powinna zawierać ziaren i orzechów.   

 

3.Utwórz kolokację z podanych wyrazów 
 

1.Wdychać  a) umysłowe 

2.Uzupełniać  b) gumę 

3.Funkcje  c) energię  

4.Żuć   d) nawyk  

5.Podnosić    e) tlen 

6.Czerpać  f) poziom cukru 

7.Wyrobić sobie  g) niedobory  
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Odpowiedzi: 

Ćwiczenie 1 

1d, 2b, 3f, 4e, 5c, 6a 

Ćwiczenie 2 

1NP, 2P, 3P, 4NP, 5NP 

Ćwiczenie 3 

1e, 2g, 3a, 4b, 5f, 6c, 7d 

 


