
„Kreatywne sposoby na naukę  

czyli jak samemu zrobić notatki graficzne”.   

 

Co to są NOTATKI GRAFICZNE ? 

Notatki graficzne albo z angielskiego Sketchnoting   (od słów sketch – „szkic” i note – „notatka”) to  notatki, które  łączą słowa i obrazki przez co 

pozwalają na lepsze i efektywniejsze zapamiętywanie i rozumienie przedstawianych wiadomości. 

Notatki graficzne zwane notatkami wizualnymi czy sketchnotkami z pewnością przydadzą się 

wszystkim w nauce i w życiu codziennym.  

Ten sposób notowania sprawdzi się przez cały okres nauki szkolnej do wszystkich przedmiotów, 

a w późniejszym czasie na wszelkich kursach, kółkach, konferencjach, a nawet zebraniach.  

Notatki wizualne ułatwiają także codzienne życie – możesz uzupełniać rysuneczkami listy zakupów, 

przy ich pomocy planować podróże, codzienne czynności i wiele innych. 

Zachęcamy Was  do próby zrobienia własnych notatek 

graficznych.  

O tym jak samemu zrobić Sketchnoting przeczytacie w tym 

poradniku. 

 

 



Wykorzystaj myślenie i uczenie wizualne 
 

Mike Rhode, uważany za ojca sketchnotingu, określił ten sposób notowania tak:  

Sketchnotki są bogatymi wizualnie notatkami, tworzonymi poprzez połączenie pisma odręcznego, rysunków, odręczenej typografii, kształtów, i 

wizualnych elementów, takich jak: łuki, ramki i linie. 

Dlaczego wizualizacja jest tak istotna? 
 
Wizualizacja pozwala nam lepiej zrozumieć i zapamiętać treść, poprawić nasze umiejętności rozwiązywania problemów i efektywnie dzielić się 
pomysłami. Dzieje się tak, ponieważ większość naszego mózgu jest przeznaczona do przetwarzania informacji wizualnych 
 

Czego potrzebuję, żeby zrobić notatkę wizualną? 
 
Kartkę (lub zeszyt), ulubione przybory do pisania (mogą być kolorowe, lub nie – to zależy od Ciebie). Możesz zaopatrzyć się też w szary marker / 

krędkę, żeby robić cienie liter i rysunków. 

  

Czy muszę umieć rysować i ładnie pisać? 
 
NIE! Sketchnotki mają służyć Tobie. Ważne, abyś sam odczytał to co zanotowałeś. Rysunki mogą być zrozumiałe tylko Tobie. Nie musisz być 

artystą, aby  przedstawić tekst za pomocą łatwych do zrozumienia ikon, lub wyróżnić najważniejsze koncepcje pogrubionymi czcionkami i 

ulubionymi kolorami.  

 

Czy są jakieś tricki, które mogą mi pomóc? 
Tak, możesz opracować sobie kroje pisma (lub wyszukać w Internecie, takie, jakie przypadną Ci do gustu).  

Kiedy uczysz się czegoś wykorzystaj diagramy, rysunki; pisz zdania swoimi słowami (w miarę możliwości); trudne reguły urozmaicaj rysunkami. 

Im częściej będziesz notować w ten sposób, tym szybciej będą powstawać Twoje notatki. 

 



Zacznijmy od początku 
 
 
 Cały proces robienia 

notatki na podstawie 

tekstu, opiera się na: 

 czytaniu 
 przetwarzaniu 
 planowaniu 
 rysowaniu / pisaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oto podstawowe informacje, które pomogą Ci zrobić Twoją pierwszą notatkę: 

Ikony  
Wiele pisanych słów można zastąpić rysunkami. Dodawaj najważniejsze symbole 
zamiast pisać wyrazy. Pamiętaj o tych, które są skuteczne i łatwe do narysowania. 
Możesz założyć zeszyt, który stopniowo zapełnisz ulubionymi ikonami. Twoje 

obrazkowe słownictwo będzie stale rosło, a w przyszłości szybko wybierzesz potrzebną ikonę.  
 
 



By osiągnąć biegłość w rysowaniu i wizualizacji różnych rzeczy , należy ćwiczyć rysowanie danego obiektu, w coraz krótszym czasie. 

Ćwiczenie 

Wybieramy jakiś obiekt, który chcemy użyć w notatce wizualnej i rysujemy go w 30 sekund. Potem zmniejszamy ten czas do 20 sekund, 
10 sekund i 5 sekund. Powtarzając każdy rysunek cztery razy (w coraz  szybszym tempie), zapiszemy go sobie w pamięci na dłużej i nabierzemy 

biegłości  w jego 
odtwarzaniu.. 

  



Pismo odręczne  
 Pisz najlepiej tak jak zawsze zwykłeś pisać. Tak jest 

po prostu najszybciej. Możesz ozdabiać dodatkowo tytuł, ważne 
słowa – poprzez pisanie liter drukowanych i cieniowanych, albo 
ozdobnych. Jednak zadbaj o to, by wszystko było dla Ciebie 
czytelne, inaczej nici z nauki. 
 Tekst – nie zawsze możliwe jest całkowite wykluczenie 

tekstu z notatek, ale można je dodatkowo 
podkreślić  za pomocą ozdobnych napisów i dymków. 

Wykorzystaj rozmiar, szerokość i krój liter. Pamiętaj, żeby ważne pojęcia 
zawsze zapisywać słownie. 

 Kolor – nadaj ostateczny wygląd swojej notatce za pomocą kolorów. 
Eksperymentuj też z cieniami. A może lubisz notatki czarno-białe? 

 
Szablony notatek graficznych 
 
Najbardziej popularnym stylem są sketchnotki 
robione Pionowo, a także Droga, Promyki, i Chmurki. 
Jeśli w ogóle nie znasz tekstu polecam Ci schemat Pionowy, Drogę, Chmurki i 
Okręgi. W schemacie pionowym zapisujesz wszystko od góry do dołu, więc nie 
musisz zastanawiać się za dużo nad ułożeniem wyrazów czy rysunków. Podobnie 
jest z Drogą – poruszasz się od tematu do tematu, w szeregach, wężykiem, lub w 
jakikolwiek inny logiczny sposób. 
Chmurki i Okręgi również sprawdzą się wtedy, gdy nie ma obowiązku pamiętania 
o kolejności zapisywanych informacji, oraz gdy informacje nie są ze sobą 
powiązane. 
Promyki stosujesz do wymieniania idei lub słów. Moduły i Boxy dzielą przestrzeń 
na równe części – w tym przypadku raczej musisz znać z góry treść, 
by dopasować odpowiednią liczbę okienek. 

  



Elementy wizualne 
 
 Użyj punktorów aby rozpisać listę, 
 Narysuj strzałki, by połączyć koncepcje, utworzyć diagramy 

i schematy, 
 Wykorzystaj separatory i ramki do oddzielania pojęć, 
 Dodaj banery (wstążki) dla tytułu, 
 Opracuj swój ulubiony wygląd postaci. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PAMIĘTAJ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZZYKŁADY SKETCHNOTEK Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW SZKOLNYCH 

  



PRZYKŁADY INNYCH 
SKETCHNOTATEK  

 

      
 
 
 
 
  



I jak Wam się podobają Sketchnotki? Prawda, że fajne? No to do roboty! Czas spróbować własnych sił i zabrać się za robienie notatek 
graficznych! Zobaczycie, że to wcale nie jest takie trudne, a jakie przydatne! Pamiętajcie, że ćwiczenia czynią Mistrza! 

Zapraszamy również do obejrzenia Filmików na temat robienia własnych Sketchnotek!  

Nie czekajcie tylko oglądajcie! Wystarczy kliknąć w obrazki i przytrzymać klawisz Ctrl! 

  
Jak zacząć notować? - porady sketchnoting 
Podstawy sketchnotingu,  
czyli rysowania i notowania  
wizualnego.  
 

 
 

 
Jak stworzyć notatkę wizualną? - porady sketchnoting 
Proste sposoby jak dzięki obrazkom 

zrobić notatkę wizualną.  
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