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Część I
Wiadomość
dla Ciebie





Drogie dzieci, powiedzcie szczerze:
Kto z Was chce dobrze i szybko

odrabiać lekcje,
by później grać na komputerze,
bawić się albo jeździć na rowerze?
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Kto chciałby z Was lepiej czytać,
sprawniej pisać,
tak by mieć dobre stopnie,
by rodzice się cieszyli,
dumni byli z Was stokrotnie?

Oto my — Zosia, Zuzia, Oktawia,
Julcia,

Stasiu, Tymek i Weronika —
zdradzimy Ci sposoby, byś uczył się

skuteczniej.
Jak to zrobić? Opowiemy w tej

książeczce.
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Zarządzający komputer

Najpierw się dowiesz,
co steruje Twoją mową,
czytaniem i pisaniem,
każdą odpowiedzią i każdym

pytaniem.
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Zarządcą jest Twój mózg — cudowna
struktura,

która nigdy nie śpi.
Teraz też pracuje,
zbiera informacje
od Twych oczu, uszu, nosa, skóry.
To jest właśnie praca mózgowej

struktury.
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Dwa dyski komputera —
półkule mózgowe
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Twój mózg-komputer ma dwie
półkule.

Lewa wszystko kontroluje,
prawa pamięta dłużej i powtarzane
ruchy zapamiętuje.
Rysunek pokazuje, jak mózg pracuje.
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