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Witajcie, chciałam podzielić się z Wami moją ostatnią pasją, którą odkryłam. Zacznę od 

początku, skąd to się wzięło!  

Pracując bezpośrednio z uczniami i nauczycielami doszłam do wniosku, że mimo moich 

ogromnych starań i przygotowań, przekaz w formie prezentacji multimedialnej czy pogadanki, nie robi 

już takiego wrażenia jak jeszcze kilka lat temu. Prezentacja slajdów czy suchy przekaz stało się 

powszechne i obyte, nie przyciągające uwagi słuchaczy. Postanowiłam coś zmienić i wtedy natrafiłam 

na „sketchnoting” czyli myślenie wizualne. 

Zgłębiając temat faktycznie dostrzegłam w tym sens i logikę. Myślenie Wizualne to myślenie 

obrazami, wykorzystywanie wizualizacji w myśleniu. Wynika ono z tego, że ludzie kodują informacje  

w dwóch kanałach: werbalnym oraz wizualnym. I okazało się, że wcale nie żadna nowość, bo zawsze 

gdzieś na marginesie jeszcze w szkole czy na wykładach bazgrałam różne rzeczy. A to, jak się 

okazuje, było metodą na łatwiejsze przyswojenie treści lekcji czy wykładu. Myślenie wizualne,  

to recepta  na każdą, nawet najnudniejszą konferencję czy lekcje. Trend, który zmienia codzienność  

w pracy. 

W dzisiejszym świecie techniki, gdzie jesteśmy przesyceni bodźcami wizualnymi (tablety, 

komórki, telewizja, komputery, elektroniczne zabawki), potrzebny jest inny sposób dotarcia do 

odbiorców. Cierpimy z powodu nadmiaru informacji. My dorośli  nie potrafimy ich odpowiednio 

selekcjonować, a co dopiero dzieci!. Dlatego korporacje szukają narzędzi, żeby to uporządkować – jak 

mówi Klaudia Tolman, która jest trenerem myślenia wizualnego i pionierką tego trendu w Polsce. 

Konieczne jest zaskoczenie odbiorców czymś nowym, przyciągnięcie uwagi. Stąd np. omawianie 

tematu lekcji i wspieranie jej prostymi, schematycznymi rysunkami, w formie notatki, ma sens. Rysunki 

nie muszą być przesadnie skomplikowane, aby przekazać to, co chcesz. Poza tym, jakość swoich 

rysunków można polepszyć i szlifować, dokładnie tak, jak każdą inną umiejętność!   

Dlaczego myślenie wizualne działa? „Rysowanie jest polisensoryczne, angażuje wiele 

zmysłów jednocześnie” – tłumaczy Klaudia Tolman. „Słuch – bo robiąc notatki wizualne, intensywnie 

słuchasz, żeby zdecydować, co jest najważniejsze. Dotyk – bo rysujesz przecież rękami, czujesz 

fakturę papieru, temperaturę długopisu czy wilgoć tuszu na skórze. Węch – możesz przecież używać 

pachnących mazaków. I, co oczywiste, wzrok. Rysowanie głębiej angażuje nas w proces 

przetwarzania informacji. Zadajesz sobie bowiem wtedy pytania: «Jak to narysować? Jak to zrobić tak, 

żeby zapamiętać? Co jest najważniejsze?». To coś innego niż automatyczne zrobienie notatki ze 
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słuchu, bo zapisaną treść często zapominamy, gdy tylko zapiszemy ją na kartce”. Wyższość notatek 

wizualnych nad tradycyjnymi została naukowo udowodniona. W 2014 roku „The Wall Street Journal” 

opublikował badania („The Power of the Doodle: Improve Your Focus and Memory”), z których wynika, 

że robienie w trakcie rozmowy choćby najprostszych, kompletnie niezwiązanych z tematem bazgrołów 

znacznie poprawia koncentrację, umiejętność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji. 

Zapamiętujemy wtedy niemal o 30 proc. więcej! Wynika to z tzw. koncepcji podwójnego kodowania.  

W latach 70 odkryto, że kodujemy świat dwoma kanałami: wizualnym (widzimy rzeczy, rozpoznajemy 

kształty, twarze) i werbalnym (rozmowa). Dlatego jeśli chcesz się czegoś nauczyć (albo przekazać 

komuś jakąś treść), to najlepiej „nadawać” dwoma kanałami jednocześnie: mówić i rysować.  

Pewnie pomyślisz teraz „ale ja nie mam talentu!”. Gwarantuje Ci, że nie musisz mieć. Ale jeśli 

nie spróbujesz, to się nie przekonasz! Pewnie początki są trudne. I zapewne Twoje pierwsze notatki 

wizualne przygotowywane np. dla uczniów do omówienia tematu czy nauki domowej twojej pociechy 

będą wymagały doszlifowania. Na początek możesz wzorować się na innych - istnieją gotowe wzory, 

schematy, które można zastosować. Każdy potrafi rysować. Może nie jak wybitny malarz, ale nie  

o to w myśleniu wizualnym chodzi. Liczy się pomysł, prostota, zrozumiałość, przedstawienie esencji 

wypowiedzi, a nie o talent plastyczny. Pamiętaj, praktyka czyni mistrza. Zachęcam cię do choćby 

małej próby. Przeprowadź lekcję z wykorzystaniem sketchnotek lub naucz się ze swoim dzieckiem 

streszczając mu temat za pomocą notatki wizualnej. Zobaczysz, że to działa. Rysowanie wyzwala 

kreatywny potencjał, który z kolei pozwala na twórcze przedstawianie naszych wizji, pomysłów, idei, 

problemów. Wszystko, co rodzi się w umyśle, można zwizualizować i oddać na papierze. Praktyka 

czyni z nas mistrza, zatem nie nauczymy się rysować, nie biorąc ołówka do ręki. To tak jak z wygraną 

na loterii: niejednemu z nas marzą się miliony, a tylko nieliczni grają. Można oczywiście czytać na 

temat rysowania, oglądać instruktaże, podglądać innych, ale dopiero doświadczenie, zmierzenie się 

 z pustą kartką pozwoli opanować sztukę malowania.  Według naukowców ludzie odbierają informacje, 

które do nich docierają, werbalnie oraz wizualnie. Jeśli więc nie możesz czegoś zapamiętać, ktoś 

powinien ci to narysować. I wszystko powinno być już jasne. 

Poniżej postaram się pokrótce zgłębić temat, tak abyś miał kompendium wiedzy na start.  

W kolejnych artykułach pomogę Ci rozbudować twój warsztat o min. bank ikon, przykładowe plakaty 

na lekcje, elementy ozdobne do polepszenia przejrzystości Twoich notatek, itd.  

Zacznijmy od tego, że myślimy obrazami. Kiedy słyszysz „parasol” to pewnie widzisz obraz,  

a nie litery. 
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Pomyśl o znakach drogowych. Co lepiej trafia do odbiorców, tekst: Uważaj, zaraz może 

nadjechać pociąg, czy rysunek lokomotywy? Albo szyld: Prosimy nie palić papierosów, czy rysunek 

przekreślonego papierosa? 

       

  

Sketchnoting (z języka angielskiego sketch – szkic, noting – notowanie) to notowanie  

z wykorzystaniem elementów wizualnych. Pewnie zdarzyło Ci się wykorzystywać taką formę. 

 

Kiedy łączysz pismo, proste rysunki, strzałki, wychwytujesz najważniejsze rzeczy, stosujesz 

sketchnoting. 
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Podstawowymi elementami – znakami w notowaniu wizualnym są poniższe kształty, to na nich 

będziesz budować dobre notatki i rysunki. Nic skomplikowanego? Prawda? To jest ten moment! 

Postaw pierwszą kreskę, kropkę i narysuj koło! Do dzieła! I pamiętaj nie musisz mieć 

specjalistycznych narzędzi do rysowania, wystarczą zwykłe mazaki i papier. 

 

Sketchnoting to notowanie za pomocą połączenia słów, obrazków, ikon, strzałek, ramek, kolorów, 

zastępowanie treści prostym rysunkiem. Zamiast pisania ciągłego tekstu, wybierasz najważniejsze 

informacje, zapisujesz hasła, krótkie zdania, uzupełniasz prostym rysunkiem, ramką, kolorem. 
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Jak tworzyć dobre notatki wizualne ? Warto przygotować swój bank ikon/słownik, dzięki 

któremu pokategoryzujesz ikony do ważnych elementów notatek. Jeżeli jesteś nauczycielem biologii, 

to pewnie przyda Ci się bank ikon związanych z roślinami, zwierzętami, itp. Matematyk będzie miał 

inne potrzeby, jemu bardziej przydadzą się rozbudowane elementy wizualne, jak strzałki, ramki.  

Warto więc, wybrać to co jest dla nas najbardziej potrzebne.  
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Myślenie wizualne jest wykorzystywane w różnych obszarach, np.: 
-w edukacji, 
-w biznesie, 
-podczas szkoleń, 
-lekcji, 
-zajęć z dziećmi, 
-webinarów, 
-kursów, 
-burz mózgów, 
-wyznaczania celów, planowania, 
-prezentacji, 
-spotkań, 
-w codziennym życiu. 
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Jakie zalety ma myślenie wizualne? 
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Za pomocą prostych schematów, ikon, strzałek, kolorów, wzorów rysowania człowieka, 

cieniowania można rysować zrozumiałe notatki, flipcharty. 

Wrzucaj rysunki do swoich notatek tak często, jak to tylko możliwe! Moje przykłady … 

 

           

 

Najpopularniejsze przejawy myślenie wizualnego: 

 

 Sketchnoting – czyli notatki rysunkowe. Można wykonywać je w pracy, w domu, podczas 

zabaw z dziećmi.  

 

 Graphic Recording (GR) – czyli zapis wizualny – jest wielkoformatowym zapisem graficznym, 

który stanowi rysunkową esencję ze spotkania, konferencji, seminarium, zlotu czy szkolenia. 

 

 Graphic Facilitation (GF) – czyli facylitacja wizualna – jest zobrazowaniem graficznym tego, 

co dzieje się w trakcie spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji. 

 

 Explainer videos, to po prostu filmy, które coś wyjaśniają. 

Filmy tego typu mogą prezentować działanie danej organizacji, produktu czy usługi. Często 

wykorzystuje się je jako podsumowanie i prezentowanie wyników badania lub projektu. Zwykle 

przekazowi wizualnemu towarzyszy głos lektora lub napisy. 

 

Notowania możesz uczyć się z Internetu, podczas szkoleń, warsztatów. Inspiracje znajdują się 

także wokół nas, np. na ulicach, plakatach, w reklamach, na murach, nadrukach. Wszędzie tam, gdzie 

pojawia się obraz. Rysowanie może być proste. Jeśli masz wątpliwości, zainspiruj się i zajrzyj  

na następujące strony: 

 AGATA JAKUSZKO - You Tube – tu znajdziesz filmy jak prowadzić ”Bujo” skutecznie 

notować oraz bank ikon. 

 drawthewords – Instagram – tu zobaczysz jak prosto rysować. 

https://realizujswojecele.pl/2019/11/sketchnoting.html
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 www.drawthewords.com – tu poczytasz na blogu o sketchnotingu. 

 Skuteczne Rysowanie PAULINA ŚWIĘTEK – You Tube – kanał dla fanów myślenia 

wizualnego, tu min. Jak tworzyć flipcharty, które przykuwają uwagę, jak tworzyć notatki 

wizualne. 

 . http://agatabaj.pl/ - AGATA BAJ - mapy myśli, rozwojowa mozaika. 

 Siła myślenia wizualnego – ELA CURYŁO – tu ogromny bank ikon. 

 https://www.klaudiatolman.pl/ - KLAUDIA TOLMAN – tu również o myśleniu wizualnym. 

 

 

Bez względu na to, jak duże odnosimy sukcesy,  

rzadko w pełni wykorzystujemy naszą zdolność myślenia, 

odkrywania i poznawania.  

Myślenie wizualne pozwala nam  

odkryć moc naszego umysłu”. 

 

 

 

Opracowanie  pedagog – Anna Szczepańska 
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