
 

KREATYWNE I EFEKTYWNE METODY 

WSPIERAJĄCE PROCESY EDUKACYJNE 

 

  

1. Jak się uczyć? 

 Dostosowanie metod nauczania/uczenia się 

o Metody kinestetyczne  

o Metody wzrokowe  

o Metody słuchowe 

 Przygotowanie miejsca pracy 

o Dystraktory 

o Pomoce 

 Organizacja nauki 

o Planowanie 

o Przerwy 

o Porcjowanie materiału 

o Nagradzanie/samonagradzanie 

o Sprawdzanie efektów nauki 

 

2. Rozwój zdolności poznawczych 

 Myślenie  

 Spostrzeganie i uwaga 

 Pamięć 

 Wyobraźnia 

 

3. Metody i techniki 

 Eksperyment 

 Mapy myśli, schematy, wykresy 

 Mnemotechniki  

 Ćwiczenia manualne i ruchowe  

 Czytanie na głos, powtarzanie, opowiadanie, rozmowa  

 Historyjki obrazkowe  

 Wyszukiwanie i grupowanie podobnych elementów  

 Łamigłówki  

 

4. Motywacja 

 Wyznaczanie celów 

 Praca na zasobach  

 

  

  



 

1. JAK SIĘ UCZYĆ 

 

Uczenie się, zapamiętywanie nowych informacji, rozumienie tekstu czytanego i poleceń to  

niełatwe zadanie zwłaszcza dla ucznia szkoły podstawowej, który dopiero rozpoczyna swoją 

przygodę z nauką. Ważne jest więc, aby dziecko od początku wiedziało, jak się uczyć. Kiedy 

zapamięta o co należy zadbać siadając do odrabiania lekcji lub przygotowań do sprawdzianu, jego 

praca będzie znacznie bardziej efektywna i z pewnością mniej męcząca, a może nawet stanie się 

przyjemnością  

 

DOSTOSOWANIE METOD NAUCZANIA/UCZENIA SIĘ 

 

Rozpoczynając pracę z uczniem, dobrze jest zorientować się, jaki rodzaj pracy dziecko 

preferuje. Metody uczenia się i nauczania podzielić można na trzy grupy ze względu na zmysł, 

który dominuje podczas ich stosowania: 

 

 Metody kinestetyczne (np. eksperyment, prace manualne, ćwiczenia ruchowe) 

Są to metody oparte na ruchu oraz zmyśle dotyku, a więc na bezpośrednim 

doświadczaniu poznawanego zjawiska. 

 Metody wzrokowe (np. mnemotechniki, mapy myśli, wykresy, rysunki, filmy) 

Tu dominującą rolę odgrywa zmysł wzroku. O metodach wzrokowych mówimy 

zarówno wtedy kiedy mamy do czynienia z oglądaniem filmów, rysunków czy 

wykresów, jak i pracy na wyobrażeniach wzrokowych. 

 Metody słuchowe (np. czytanie na głos, powtarzanie, dyskusja) 

Podczas stosowania tych metod, najważniejszą rolę odgrywa słuch, a informacje 

docierają do ucznia w postaci dźwięków (słów wypowiadanych przez dziecko, albo 

nauczyciela/tutora) 

Kierując się preferencjami i możliwościami dziecka dotyczącymi sposobu przyswajania 

wiedzy, możemy znacznie ułatwić i przyspieszyć proces uczenia się, a tym samym przyczynić się 

do wzrostu poczucia wartości dziecka, które widzi, że jego praca przynosi wyraźne efekty. 

 

 PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY I ORGANIZACJA NAUKI 

  

 Kiedy już wiemy, jaki rodzaj metod uczenia się/nauczania najbardziej odpowiada naszemu 

podopiecznemu czas na opracowanie strategii uczenia się oraz odpowiednie przygotowanie miejsca 



pracy. 

 

Przygotowanie miejsca pracy - na co warto zwrócić uwagę? 

 Pomieszczenie, w którym dziecko planuje się uczyć powinno być wywietrzone i 

odpowiednio oświetlone 

 Podczas nauki powinna panować cisza, lub jeśli danemu dziecku muzyka 

pomaga w zapamiętaniu materiału, w tle może lecieć jakiś spokojny utwór (który 

nie rozprasza naszego podopiecznego) 

 Krzesło na którym siedzi dziecko powinno być wygodne i wysokością 

odpowiednio dopasowane do biurka 

 Na biurku powinny znajdować się wszystkie niezbędne do nauki danego 

przedmiotu rzeczy (np. zeszyt, książka, atlas, linijka, długopis, ołówek, gumka do 

mazania, brudnopis itd.), żeby uczeń nie musiał rozpraszać się w trakcie nauki 

wstając od biurka i szukając potrzebnych rzeczy w szafkach czy plecaku.  

 Na biurku podczas nauki nie powinny znajdować się inne (nie potrzebne) rzeczy 

(np. zabawki, jedzenie, książki z innych przedmiotów) 

 Dobrym pomysłem będzie zadbanie o to, by w pobliżu miejsca pracy znajdowała 

się butelka wody 

 

Organizacja nauki – na co warto zwrócić uwagę? 

 Dobrym pomysłem jest podzielenie nauki na części ponieważ wówczas nie 

mamy przed sobą 20 stron do przeczytania co dla niektórych może wydawać się 

wręcz niewykonalne, naszym zadaniem jest natomiast przeczytanie pierwszego 

zaledwie 5  stronicowego rozdziału. Cała reszta również podzielona na mniejsze 

części dopiero później. Jest to sposób, który nie tylko czyni naukę mniej 

„straszną” i „trudną”, ale także pozwala na robienie sobie przerw po opanowaniu 

wyznaczonej części materiału. Ponadto po każdym przerobionym etapie uczeń 

może przyznać sobie jakąś nagrodę, może nią być sam odpoczynek, odcinek 

ulubionego serialu, ciastko lub cokolwiek innego co odpowiednio zmotywuje 

dziecko do ukończenia danego etapu nauki. 

 Przed rozpoczęciem nauki dobrze jest więc sporządzić sobie jej plan – listę celów 

do osiągnięcia i kolejno odhaczać punkty po ich zrealizowaniu np.: 

1 – nauka pierwszego rozdziału 

Przerwa i nagroda 

2 – nauka drugiego rozdziału 



Przerwa i nagroda 

3 - nauka słownictwa 

Przerwa i nagroda 

4 – powtórzenie materiału ze sporządzonych notatek 

Przerwa i nagroda 

5 – sprawdzenie zdobytej wiedzy z rodzicem lub tutorem 

Nagroda i koniec nauki  

 Poniższy przykład pokazuje również, że po każdym etapie warto zrobić choć 

krótką przerwę. Umysł bowiem nudzi się gdy przez dłuższy czas skupiamy się na 

tej samej czynności. W przerwie warto więc się zrelaksować, pobawić, lub zjeść 

coś smacznego  (w ramach odpoczynku i nagrody za wykonaną pracę) 

 

 

2. ROZWÓJ ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH 

 

"Procesem poznawczym nazywać będziemy taki zespół aktywnych czynności psychicznych, dzięki którym człowiek 

poszerzy zasób wiedzy o otaczającym świecie i o sobie samym"
1
. 

 

MYŚLENIE 

Myślenie jest najwyżej zorganizowaną i złożoną czynnością poznawczą. W końcu okresu przedszkolnego osiąga ono 

znaczny poziom rozwoju. Zmniejsza się zależność myślenia od bezpośredniej sytuacji i rozwija postać myślenia 

oglądowo-obrazowego, opartego na wyobrażeniach. 

Jedno z podstawowych przeobrażeń, jakiemu ulega myślenie w okresie między 7 a 11 rokiem życia, polega na tym, że 

staje się ono samodzielną wewnętrzną czynnością poznawczą, operującą pojęciami, realizowaną w słowach i 

przebiegającą zgodnie z zasadami logiki. Ta nowa postać myślenia zwana jest myśleniem słowno-logicznym. Rozwój 

myślenia w tym kierunku dokonuje się stopniowo, na drodze interioryzacji czynności zewnętrznych opartych na 

spostrzeżeniach lub na wyobrażeniach przedmiotów oraz na drodze przekształcania się tych czynności w operacje myślowe. 

"W kształtowaniu się myślenia u dzieci w młodszym wieku szkolnym można wyróżnić dwie fazy. Dzieci młodsze od 7 do 9 

lat interesują się przede wszystkim światem rzeczy, a nie światem idei i pojęć, ich orientacja w rzeczywistości jest oparta na 

bezpośrednim działaniu, na kontakcie zmysłowym z poznawanymi przedmiotami. Ich doświadczenie jest już dość bogate, lecz 

odnosi się w głównej mierze do konkretnych i jednostkowych faktów i zdarzeń. W drugiej fazie młodszego wieku szkolnego, 

w okresie od 9 do 11 lat, obserwujemy rozwój nowych właściwości procesów myślowych. „Dziecko interesuje się 

przedmiotami i zdarzeniami z szerszego kręgu dostępnego mu środowiska przyrodniczego i społecznego"
2
. 
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   J.Piaget mówi, iż "...w omawianym okresie myślenie staje się samodzielną i wewnętrzną czynnością poznawczą, 

operującą pojęciami, symbolami słowno-logicznymi, uogólnieniami przybierającymi postać abstrakcji. Jest to proces 

uwewnętrznienia czynności i obrazów zewnętrznych, które dzięki analizie, syntezie, uogólnianiu, konkretyzacji, 

porównywaniu i generalizacji przekształcają się w pojęciowe symbole słowne posiadające  odwracalny charakter"
3
. 

Omawiany proces rozwoju myślenia staje się podstawą skutecznej nauki szkolnej, wywierający coraz istotniejszy 

wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka, 

 

SPOSTRZEGANIE I UWAGA 

W okresie tym, jak mówi S.Szuman, "rozwija się nie tylko spostrzeganie dziecka, ale i jego spostrzegawczość. Ta 

ostatnia polega na dążeniu do zauważenia i wyodrębnienia w materiale danym w spostrzeganiu momentów i szczegółów, 

które dotąd uchodziły uwagi, na zdolności znajdowania i odkrywania nowych momentów i faktów. Spostrzegawczość 

polega więc na odkrywczej czynności umysłu”
4
 . 

U dzieci rozpoczynających naukę szkolną rozwój spostrzegania idzie w parze z rozwojem zdolności do wyodrębniania 

poszczególnych cech spostrzeganych przedmiotów i do uogólniania tych cech. W pierwszym roku nauczania 

spostrzeganie dzieci osiąga znaczny stopień rozwoju. Nabiera charakteru czynności celowej. Dzieci różnicują i uogólniają 

cechy przedmiotów, prawidłowo spostrzegają obrazy, kontury, schematy, rysunki przedmiotów. Dalszy rozwój 

spostrzegania łączy się nierozerwalnie z nauką szkolną i rozwojem uwagi, która powinna być z tego punktu widzenia 

specjalnie kształcona i kierowana. 

W procesie uczenia się dziecko nie tylko słyszy, ale także słucha, nie tylko widzi, ale patrzy i przygląda się. W ten sposób 

przyswaja sobie i zapamiętuje podawany materiał w toku nastawionej na określony cel obserwacji. Rozwój umiejętności 

obserwowania polega na tym, że spostrzeżenia coraz bardziej uwalniają się od potrzeby rozbicia dziecku zadania na kilka 

oddzielnych wycinków. Dzieci uczą się obserwować całościowo, wysłuchiwać wyjaśnień w całości i później działać 

zgodnie z nimi. 

Rozwój spostrzegawczości i umiejętności obserwowania polega także na tym, że dzieciom 

przygotowanym do obserwacji określonych przedmiotów zaczyna wystarczać słowny opis tego, co 

będzie przedmiotem i celem ich spostrzeżeń i obserwacji. Przestają czuć potrzebę ilustracji, 

popierania każdego wyjaśnienia słownego pokazem konkretu. 

Zjawiska spostrzegania nie można oddzielić od zjawiska uwagi.  S .Szuman  po dokonaniu  analiz licznych ujęć i definicji   tego zjawiska 

stwierdził iż "...uwaga jest takim stanem i poziomem aktywności nerwowej w korze mózgowej, który przygotowuje, 

a następnie podtrzymuje sprawną pracę organizmu w zakresie jego poznawczej i celowej działalności w otaczającym 

świecie"
5
. Uwzględniając nierozerwalność uwagi ze wszystkimi czynnościami psychicznymi, to jest spostrzeganiem, 

zapamiętywaniem, obserwacją, myśleniem można stwierdzić, że jest ona nieodłączna i nierozerwalna w pracy szkolnej 

dziecka,. Uwaga dzieci w wieku wczesnoszkolnym rozwija się i kształtuje pod wpływem nauki szkolnej, stając się 
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coraz bardziej zdolną do koncentracji, trwałości i przerzutnośoi. Pojemność uwagi zwiększa się, gdy podany materiał 

jest zrozumiały, ma wyraźną formę i warunki obserwacji są sprzyjające, to znaczy, gdy obserwacja oparta jest na 

konkretnym pokazie, a przedmioty są dobrze oświetlone i znajdują się w niewielkiej odległości od dziecka. 

Uświadomienie uczniom znaczenia uwagi w pracy szkolnej jest jednym z pierwszych zadań nauczyciela w początkach 

pracy z dziećmi. 

Uwaga dzieci aktywizuje się, gdy uwzględnimy i wykorzystamy w procesie nauczania ich zaintere-

sowania, będziemy wiązać nowy materiał z dawnymi wiadomościami, nawykami i doświadczenia-

mi. Monotonia lekcji sprzyja odwracaniu uwagi lub całkowitemu jej zanikowi do czasu zjawienia 

się bardziej pobudzających bodźców.   

J, P. Pawłów stwierdza, że "jest rzeczą powszechnie znaną, iż słabe i jednostajne bodźce czynią ludzi 

apatycznymi i ospałymi, a niektórych wprost usypiają"
6
. Nie wszystko jednak w mobilizowaniu i 

rozwijaniu uwagi zależy od organizacji procesu nauczania. Ważnym czynnikiem jest własna aktywność 

dziecka. Uwaga uczniów nasila się, staje się trwalsza, kiedy przejawiają aktywność, zainteresowanie i umieją 

podejmować wysiłki w pracy szkolnej. 

 

PAMIĘĆ 

Okres pierwszych lat nauczania charakteryzuje się także dużym tempem rozwoju pamięci. Dzięki niej 

dziecko zdobywa wiedzę i różne nawyki, uczy się słów i ich znaczenia, uczy się mówić i myśleć. Pamięć 

umożliwia intelektualny rozwój człowieka. Z istotą procesu pamięci i jego prawami należy się liczyć przy 

przekazywaniu dzieciom wiedzy oraz przy organizowaniu ich nauki i pracy. Trzeba pamiętać, że zależy . ona 

od ćwiczenia jej funkcji w nauce szkolnej. U dzieci w młodszym wieku szkolnym może rozwijać się pamięć 

natychmiastowa, jeżeli nauczyciel ciągle bazuje na powtarzaniu świeżego materiału, lub odroczona, gdy 

nauczyciel systematycznie sięga do wiedzy wcześniej przyswojonej. 

 

W wieku wczesnoszkolnym jakościowe zmiany w rozwoju pamięci wiążą się z przeobrażeniem takich cech pamięci jak 

pojemność, trwałość pamięci, szybkość zapamiętywania mechanicznego i logicznego. Procesy te są często połączone z 

wysiłkiem i wymagają niejednokrotnie przezwyciężenia trudności, samodzielności, samokontroli, opanowania i poczucia 

obowiązku. Dzięki rozwojowi wyżej wymienionych cech nauczyciel pracujący przez trzy kolejne lata z tą samą klasą 

zauważa olbrzymi postęp w procesie kumulowania wiedzy, umiejętności i nawyków 

Należy jednocześnie podkreślić, iż dziecko łatwiej i trwałej zapamiętuje to, co chce zapamiętać, co je interesuje, co jest dla 

niego przyjemne.  Silna motywacja jest niezwykle ważnym czynnikiem dla rozwoju pamięci ucznia i jego efektywnego uczenia się. 

 

WYOBRAŹNIA 

W procesie uczenia się i rozwoju twórczej postawy dużą rolę odgrywa wyobraźnia. Jest ona podstawowym warunkiem 

                                                 
6
 J. P. Pawłow, „ Wykłady o czynności mózgu”, PZWL, Warszawa 1951r, s. 331; 



przyswajania takich dziedzin, które nie mają odpowiednika w konkretach dostępnych w doświadczeniu dziecka i 

wymagają wykroczenia poza konkretne sytuacje. Oprócz tego pozwala ona budować dziecku świat własnych marzeń, 

projektować świat przyszłości dla siebie i innych. 

Już od najmłodszych lat dziecko gromadzi także wiele spostrzeżeń. Lata szkolne rozszerzają ich zakres i precyzują je. 

Szkoła zaczyna kierować spostrzeganiem, nastawia je nie tylko na dokładne spostrzeganie, ale i na systematyczną, pla-

nową obserwację przedmiotów i zjawisk 

 

3. METODY I TECHNIKI 

 

EKSPERYMENT  

 

Wskazana szczególnie dla dzieci preferujących kinestetyczne (oparte na ruchu i bezpośrednim 

doświadczeniu) metody nauki. Jedną z bardziej efektywnych i lubianych przez uczniów metod 

przyswajania nowej wiedzy jest eksperyment. Największą zaletą tej metody jest aktywizowanie ucznia 

oraz umożliwienie bezpośredniego poznania rzeczywistości i doświadczenia danego zjawiska. 

Podążając za słowami Alberta Einsteina powinniśmy pamiętać, że: prawdziwym zadaniem nauczyciela 

nie jest dostarczanie odpowiedzi, ale stymulowanie do stawiania pytań i zachęcanie do samodzielnych 

poszukiwań. Metoda eksperymentu jest podstawą do zrozumienia zjawisk zachodzących w przyrodzie. 

Dodatkowo, dzięki możliwości bezpośredniej obserwacji rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe. 

Eksperymentowanie to świetna zabawa, która uczy pracowitości, systematyczności oraz dokładności i 

pozwala na długo zapamiętać poznawane w ten sposób zjawiska. 

 
ŁAMIGŁÓWKI I ZAGADKI  

Rozrywki umysłowe są zadaniami, które pobudzają uczniów do żywej działalności umysłowej. Dziecko, 

aby rozwiązać zagadkę, musi sobie przypomnieć jak analizować, porównywać, klasyfikować, uogólniać, 

przeprowadzać pewien wywód. Rozwiązywanie zagadek sprzyja rozwojowi wyobraźni, pamięci, uwagi, 

spostrzegawczości. Często zagadki są wykorzystywane w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych 

gdyż sześciolatek dzięki nim wzbogaca słownik, utrwala i poszerza wiadomości o przyrodzie, 

społeczeństwie, technice. Łamigłówki umysłowe są fantastyczną formą przemycenia ćwiczeń z 

przedmiotów szkolnych w formie, która jest dla dzieci przystępna i ciekawa.  

Jedną z fajniejszych zabaw tego typu są łamigłówki zapałczane (zapałczane zagadki) polegające na 

takim przełożeniu zapałek (zgodnie z wyznaczonymi zasadami) by otrzymać odpowiedni wynik 

równania lub logiczną całość (np. obrazek przedstawiający jakiś przedmiot). 



                             

 

 

 

 

 

HISTORYJKI OBRAZKOWE  

Historyjki obrazkowe to ćwiczenie doskonale rozwijające myślenie przyczynowo – skutkowe (umiejęt-

ność odróżniania przyczyn od skutków zdarzeń, zdolność porządkowania w odpowiedniej kolejności 

czasowej (chronologii)).  

Podczas układania historyjki z rozsypani obrazkowej należy pamiętać, że często możliwych jest więcej 

niż jedno poprawne rozwiązanie. Ważne, aby sytuacje prezentowane na poszczególnych obrazkach 

logicznie wynikały jedno z drugiego, w razie wątpliwości można poprosić dziecko o opowiedzenie 

ułożonej historyjki – fantazyjna argumentacja i wynikające z niej logiczne myślenie dziecka czasami 

może nas bardzo zaskoczyć i pokazać coś czego sami nie byliśmy w stanie dostrzec 

 

 



ĆWICZENIA MANUALNE I RUCHOWE  

Zarówno ćwiczenia manualne jak i ruchowe dzięki swojej prostocie i szerokim wachlarzu możliwości 

doskonale nadają się do aktywizacji dziecka i wzmocnienia w nim poczucia własnej kreatywności. Po-

nadto rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, kreatywność. Ponadto już zwykły rysunek czy kalam-

bury mogą być doskonałym sposobem do rozmowy na temat zainteresowań dziecka, jego marzeń, a 

także leków i ograniczeń, co jest bardzo istotne w indywidualnej pracy z dzieckiem.  

 

MNEMOTECHNIKI  

Wraz z rozpoczęciem systematycznej nauki szkolnej zmienia się funkcja pamięci dziecka. O ile wcze-

śniej mogło uczyć się i posługiwać pamięcią w sposób przypadkowy i okazjonalny, o tyle przekraczając 

próg szkolny musi nabyć umiejętność odtwarzania wyuczonego materiału na prośbę nauczyciela. Zada-

niem osoby wspierającej dziecko w nauce jest więc stworzenie i przedstawienie dziecku takich sposo-

bów przyswajania nowych informacji, które umożliwią mu jak najbardziej skuteczną naukę, rozwiną 

wiarę we własne możliwości oraz ukształtują umiejętność efektywnego uczenia się. Dziecko w wieku 

wczesnoszkolnym powinno wiedzieć, jakie czynniki determinują skuteczność uczenia się, oraz poznać i 

stosować wybrane metody przyspieszonego uczenia się.  

Mnemotechniki to sposoby ułatwiające zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie infor-

macji. Opierają się one na kategoryzacji elementów, czyli porządkowaniu i grupowaniu ich według 

określonych zasad (np. podobieństwa), kojarzenia ich z innymi elementami. Dzięki mnemotechnikom 

można znacznie zwiększyć zakres i trwałość pamięci.  

Oto niektóre mnemotechniki:  

 Metoda łańcuchowa  

 Metoda haków  

 Akronimy  

 Metoda pierwszych liter  

 Mapa myśli 

 

MAPY MYŚLI  

Sposób wykonywania notatek w formie map myśli może znacznie zwiększyć efektywność twojej nauki; 

ułatwić rozumienie, zapamiętywanie i utrwalanie nowych informacji, pobudzić twórcze myślenie.  

W trakcie notowania sposobem tradycyjnym, linearnym, wykorzystujemy tylko niewielką część 

naszego umysłu, używając prawie wyłącznie lewopółkulowych mechanizmów zapamiętywania (słowa, 

cyfry, kolejność, porządek, logika). Niewykorzystane zostają możliwości naszej prawej, „kreatywnej” 

półkuli (wyobraźnia, skojarzenia, kolor, intuicja, wrażenia zmysłowe, humor). Mózg ma dwie pracujące 

ze sobą w harmonii półkule: lewą „akademicką” odpowiedzialną za odbieranie i przetwarzanie 

informacji z zakresu mowy, cyfr, logiki, matematyki, kolejności, liczb, myślenie analityczne i prawą 



„kreatywną”, która „odpowiada” za rytm, muzykę, wyobraźnię, relacje przestrzenne, humor, intuicję, 

myślenie syntetyczne. Lewa półkula uaktywnia działanie pamięci krótkoterminowej, prawa zapewnia 

funkcjonowanie pamięci długoterminowej. Im częściej posługujemy się jednocześnie prawą i lewą 

półkulą mózgu, tym bardziej wzrasta efektywność myślenia i zapamiętywania. 

 

ROZMOWA, OPOWIADANIE, CZYTANIE NA GŁOS  

To jedna z bardziej podstawowych metod pracy, towarzyszy nam jednak każdego dnia i od zawsze do-

skonale sprawdza się niemal w każdej sytuacji. Sama rozmowa może znużyć nawet najbardziej wytrwa-

łego ucznia, jest ona jednak niezbędna dla nawiązania i podtrzymania kontaktu z dzieckiem, poznania 

go, a następnie wypracowania odpowiedniej relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. War-

to więc wplatać dłuższe rozmowy na różne tematy pomiędzy inne zabawy i ćwiczenia wykonywane 

przez dziecko.  

Zarówno rozmowa, jak i opowiadanie historii, albo czytanie na głos odgrywają znaczącą rolę w uczeniu 

się dzieci, które preferują słuchowe metody przyswajania wiedzy. Uczniowie ci, znacznie lepiej zapa-

miętuj informacje które usłyszeli (niż te które np. samodzielnie cicho przeczytali). Tu bardzo ważną rolę 

odgrywa osoba wspierająca dziecko w procesie uczenia się, dyskutując z dzieckiem na temat przyswa-

janego materiału albo opowiadając lub podsumowując dany rozdział z książki. Dobrym sposobem jest 

również czytanie z podziałem na role, albo na akapity, wówczas dziecko nie tylko otrzymuje informacje 

w postaci dźwiękowej, ale także ma możliwość ćwiczenia płynnego czytania. Nie zawsze jednak dziec-

ko uczy się w obecności rodzina, nauczyciela czy tutora, dlatego warto wspomnieć uczniowi, że nawet 

ucząc się samemu powinien czytać na głos i powtarzać ważniejsze frazy (jeśli preferuje ten typ zapa-

miętywania informacji).  

 

WYSZUKIWANIE I GRUPOWANIE PODOBNYCH ELEMENTÓW  

Ćwiczenia z tej grupy mają za zadanie rozwijać koncentrację uwagi, a także zdolności kategoryzowania 

i logicznego myślenia. Najprostszym przykładem jest plansza z różnymi figurami geometrycznymi. 

Zadaniem dziecka jest ich policzenie i podanie ile trójkątów, kwadratów, kółek, itd. znajduje się na 

planszy. Można dowolnie zwiększać trudność takiego zadania zmieniając ilość i wielość znaków oraz 

sam ich kształt zaczynając na podstawowych figurach geometrycznych a kończąc na skomplikowanych 

chińskich znakach. Rozwiązanie takiego zdania często zajmuje dłuższą chwilę, co stwarza doskonałą 

okazję do ćwiczenia cierpliwości i wytrwałości oraz skupienia uwagi na jednym zadaniu przez dłuższy 

czas, co wcale nie jest łatwe dla dzieci w tym wieku, które szybko i często rozpraszają się napotykając 

na ciekawsze bodźce docierające do nich z otoczenia. 

 

 

 



 

 

4. MOTYWACJA  

 

WYZNACZANIE CELÓW  

 

Świadomość celu to jeden z najważniejszych składników motywacji. Jeśli wiesz dokąd zmierzasz, ła-

twiej i szybciej tam dotrzesz. Dla efektywnego działania ważne jest jednak aby cele sformułowane były 

w jasny sposób. Powinny być realne lecz na tyle trudne, by stanowiły atrakcyjne wyzwanie. Pomocne 

przy dążeniu do głównego celu mogą okazać się cele częściowe, szczegółowe, które stanowią kolejne 

stopnie przybliżające nas do niego (głównego celu). Zadaniem nauczyciela/ tutora jest pomóc uczniowi 

uświadomić sobie jego potrzeby, wokół których warto jest sformułować cele, których realizacja przy-

niesie zaspokojenie owych potrzeb. Warto pamiętać o tym, że cel powinien być konkretny, mierzalny, 

namacalny (NIE: dobre opanowanie materiału z j. niemieckiego do końca roku, TAK: Ocena 4 na świa-

dectwie z j. niemieckiego).  

Zasady formułowania celów:  

1. Zdefiniuj cel!  

Cel musi być sformułowany w formie twierdzącej ( nie przeczącej), musi być konkretny, mierzalny, 

namacalny  

2. Znajdź powód!  

Wypisz na kartce jak najwięcej powodów, dla których chcesz osiągnąć ten cel  

3. Zapisz cel na kartce i ustal konkretną datę jego osiągnięcia!  

Zapisanie celu na kartce sprawia, że jest on bardziej rzeczywisty a Ty czujesz się bardziej zobowiązany 

by go osiągnąć. Również cele szczegółowe powinny mieć określoną datę ich osiągnięcia  

4. Droga do celu!  

Stwórz listę z jak największą ilością działań, które pomogą Ci zrealizować Twój cel  

5. Nagradzaj za osiąganie celów cząstkowych!  

6. Wizualizuj efekt końcowy! – np. poproś dziecko by narysowało siebie w sytuacji, gdy cel zostaje 

osiągnięty, albo poproś by opowiedziało jakby się czuło gdyby osiągnęło swój cel...  

 

PRACA NA ZASOBACH  

 

Ostatnim, ale niezwykle istotnym elementem pracy z dzieckiem jest praca na zasobach, a więc 

skupianie się na pozytywach, na tym co dziecko potrafi, co udało się dziecku robić. Jest to bardzo 

ważne dla budowania w dziecku poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu siebie. Każda 

pochwała, docenienie i zauważenie choćby najmniejszego sukcesu dziecka, pozwala mu pomyśleć 

„mogę, potrafię, udało mi się to osiągnąć”, a dalej „spróbuję więc jeszcze tego…”. Docenione dziecko 

to zmotywowane dziecko, a więc chętne do podejmowania dalszych prób. Nawet jeśli nie wszystkie 

próby zakończą się powodzeniem to doceniane dziecko nie zniechęci się po pierwszej czy drugiej 



porażce, ale będzie próbowało dalej mając w pamięci wszystkie sytuacje, w której osiągnęło sukces. 

 

Opracowanie: Zespół psychologiczno – pedagogiczny Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 

w Poznaniu we współpracy z Centrum Rozwoju Personalnego GrowUp!  
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