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       Pracuję z uczniami z pierwszego etapu nauczania (kl.I-III) Prowadzę również  
szkolenia i warsztaty obejmujące różnorodną tematykę związaną z pracą z 
człowiekiem. W swoich działaniach wykorzystuję liczne metody i techniki pracy 
twórczej. Poza realizacją wymaganej podstawy programowej staram się pobudzać 
moich uczniów do kreatywnego myślenia i działania. Staram się przybliżać dzieciom i 
zapoznawać je z różnorodnymi sposobami pracy, które sprzyjają rozwojowi w każdej ze 
sfer. Oto tematyka jaką się szerzej zajmuję: 
1) Poznawanie i stosowanie metod szybkiego uczenia się; 
2) Wspólne filozofowanie; 
3)Pobudzanie kreatywnego myślenia uczniów poprzez prezentowanie zadań, 
problemów do rozwiązania oraz logicznych łamigłówek na myślenie; 
4) Doświadczanie, badanie, stawianie hipotez oraz ich weryfikacja, formułowanie pytań 
badawczych; 
5) Tworzenie scenariuszy do małych form teatralnych. Dobieranie muzyki, tworzenie 
scenografii oraz odnajdywanie się w rolach najlepszych dla nas. Tworzenie 
niekonwencjonalnych rozwiązań; 
6) Wprowadzanie elementów fitness, podczas zajęć muzycznych. 
       Pierwszym aspektem, jakim się zajmę, opisując sposoby i efekty mojej pracy, będą 
skuteczne techniki zapamiętywania. Początkowo prowadziłam kilka szkoleń na ten 
temat, których słuchaczami były osoby dorosłe oraz młodzież. Pomyślałam: dlaczego 
nie przenieś tego na grunt szkolny? Mogłoby to pomóc wielu dzieciom z różnorodnymi 
trudnościami w uczeniu się. Stopniowo zaczęłam „przemycać” tę wiedzę, w postaci 
krótkich ćwiczeń dotyczących np. łańcuchów skojarzeń. Dzieci mają za zadanie 
zapamiętać 10 słów : 

buty 
motyle 
trąbka 

prysznic 
atrament 

czajnik 
samochód 

krawat 
konserwa  

portfel 
Aby zapamiętać jakąś informację trzeba ją powiązać w jakiś zabawny / śmieszny 
sposób z czymś, co już wiemy lub zapamiętaliśmy wcześniej. Jeśli przy tworzeniu takich 
obrazów uśmiechniemy się lub roześmiejemy – tak – to będą żywe obrazy ! 
Na początku, wspólnie krok po kroku tworzymy własne obrazy w głowie. Wyobrażamy 
sobie buty, ale nie takie zwyczajne. Muszą być nietuzinkowe. 

Jak budować szybko skojarzenia nielogiczne ??? 
- dramatycznie zmieniaj proporcje 

- stosuj przesadę co do ilości 
- pamiętaj o:  

*akcji (jeśli setki motyli grają na trąbach to niech krążą przy tym wokół Twojej głowy i 
dmą Ci wprost do ucha) 

*wrażeniach zmysłowych – przewracanie się i ból po uderzeniu 



- próbuj zastępować jeden element drugim  
(coś w miejsce czegoś – trąba zamiast prysznica, dmuchasz w motyla jak w trąbę, 

łapiesz siatką buty fruwające jak motyle) 
Dzieci bardzo szybko wchodzą w tą aktywność. Okazuje się to dla nich świetną zabawą. 
Z kolejną pulą 10 słów nie ma już problemów.  

szpilka 
żaluzja 

szklanka 
biurko 

samochód 
fajka 

znaczek 
skrzynia 

kostka lodu 
pizza 

ŁAŃCUCHOWA METODA  SKOJARZEŃ(ŁMS) wykorzystuje cechę naszej pamięci. Na 
ogół nieświadomie łączy nową informację z jakąś inną już znaną. Łączy poprzez 
obrazowe związki. Jest to świadome wykorzystywanie żywych obrazów. Świadome (z 
pełnym zaangażowaniem myśli) łączenie tego, co chcesz zapamiętać, z tym, co ci o tym 
przypomina. Wszystko co kiedykolwiek poprzez system zmysłów dotarło do nas ze 
świata zewnętrznego, zostaje w naszej głowie, jest na zawsze zapisane w pamięci. 
Wielu z tych informacji nie potrafimy jednak odtworzyć. Tak jak ryby w wodzie – 
wiemy, że tam są, ale nie potrafimy wydobyć ich na powierzchnię.  
Kolejną metodą, z którą zapoznaję uczniów jest METODA HAKÓW (zakładki pamięci) 
Ważne jest by stworzyć stałe elementy, których będziemy używać do skojarzeń. Są to 
tkz. haki pamięciowe. Wyobrażamy sobie sytuację, że chcemy powiesić swoje ubranie. 
Czy jesteśmy w stanie to zrobić, zawieszając je w pustej przestrzeni? Podczas zajęć 
wstawaliśmy, braliśmy dowolny kawałek ubrania, wyciągaliśmy przed siebie ręce i 
próbowaliśmy powiesić w powietrzu! Dokładnie takie działanie powtarzają codziennie 
niektórzy uczniowie. Robią to we własnym umyśle, starając się „powiesić” fragmenty 
wiedzy w pamięci, nie kojarząc czy nie sklejając ich z innym elementem, który już tam 
jest. Pamięć jest jak wielka przechowywalnia. Jest tam mnóstwo: wieszaków, haków, 
półek.  Jeśli chcemy się czegoś nauczyć, musimy to umieścić na półce lub powiesić na 
haku / wieszaku. Inaczej, nowa informacja spadnie, jak ubranie wieszane w powietrzu. 
Takie argumenty i wizualne przedstawienie problemu bardzo zapada dzieciom w 
pamięci. Po kilku tygodniach usłyszałam komentarz mojego ucznia na przerwie, że 
zapomniał powiesić Kazimierza Wielkiego na odpowiednim haku.  
Technika haków polega na wieszaniu różnych informacji do zapamiętania w otoczeniu 
(np. elementach pokoju/klasy) Elementy te muszą być: 

duże 
   wyraźne 

     różniące się 
        na wysokości wzroku 

        stałe (statyczne) 
       wybierane po kolei (porządek) 

Mogą znajdować się w znanym pomieszczeniu lub na drodze, którą często chodzimy. 



Poznając tą metodę dzieci mają zawsze zadanie domowe, w którym muszą wyznaczyć 
10 takich haków na swojej drodze do szkoły lub we własnym pokoju. Na kolejnych 
zajęciach odwołujemy się do poznanej techniki i próbujemy zapamiętywać nowe 
informacje w ten oto sposób.  
Trzecią techniką z jaką zapoznaję uczniów jest technika AKRONIMÓW. Na początek 
przedstawiam dzieciom sytuację z własnego życia szkolnego. W momencie gdy na 
j.polskim poznawałam nazwy przypadków, nauczycielka powiedziała zdanie, które 
pomogło zapamiętać kolejne ich nazwy.  

„Mama Dała Córce Bułkę Nasmarowaną Masłem Wiejskim” 
Mianownik 
Dopełniacz 
Celownik 
Biernik 

Narzędnik 
Miejscownik 

Wołacz 
Po zapoznaniu się z tą metodą, uczniowie mają za zadanie samodzielnie stworzyć 
zdanie, które ułatwiłoby im zapamiętanie jakiś istotnych informacji.  
Skuteczną techniką jest również LICZBOWA TECHNIKA OBRAZOWA.  
0 – jajko 
1 – świeca 
2 – łabędź 
3 – mewa 
4 – krzesło 
5 – haczyk 
6 – ślimak 
7 – kosa 
8 - bałwan 
9 – balon 
10 – łyżka i talerz 
Na początek dobrym ćwiczeniem jest, by dzieci namalowały po kolei obraz każdej cyfry 
nawiązując do jej znaczenia słownego. Czyli z cyfry 0 robimy jajko, dorysowując 
szczegóły odzwierciedlające atrybuty jajka. Cyfra 1 staje się świecą itd. Nazwy nie są 
dobrane przypadkowo. W momencie, kiedy chcemy zapamiętać jakąś liczbę np.: 456, 
możemy sobie wyobrazić, że krzesło jest wieszane na haczyku, poczym spada na 
ślimaka robiąc przy tym wiele huku i roztrzaskując się. Ważne jest by scenka, która 
pojawia się w naszej wyobraźni była żywa, dynamiczna. Jeśli natomiast pragniemy 
zapamiętać jakąś datę i powiązać ją z określonym zdarzeniem – staramy się połączyć 
wszystkie te elementy w jeden obraz / historię. Dzieci bardzo lubią tego typu ćwiczenia, 
często jest to dla nich zabawa a przy okazji w szybki sposób zapamiętują to co im 
proponuję. Wychodzą z zajęć bogatsze o tę wiedzę i umiejętności.  
       Żaden człowiek nie korzysta wyłącznie z lewej (L) bądź prawej (P) półkuli. 
Wykorzystywanie obu półkul jest skuteczną drogą do uczenia się zgodnie z naturą i 
pracą mózgu.  Kiedy słuchamy piosenki lewa półkula (L) przetwarza słowa a prawa(P) 
muzykę. Nie jest przypadkiem, że łatwo uczymy się słów piosenki. Podczas 
mechanicznej nauki (wkuwania) pracuje tylko lewa półkula (L), (P) się nudzi więc 



przeszkadza. Dobrze jest zaangażować (P)  

 

Można w każdym momencie zaktywizować drugą półkule. Podczas oglądania filmu lub 
rozmowy z drugą osobą (L) śledzi słowa (P) mowę ciała, otoczenie, oraz parametry 
głosu (intonacja, wysokość, rytmiczność). Mózg z łatwością wyławia wszelkie 
niespójności (np. wypowiedzianych słów i mimiki twarzy / głosu) - potrafimy 
rozpoznać kłamcę, osobę która się stresuje, osobę pewną siebie.  

Tradycyjna edukacja oparta jest na stymulacji (L). Dzięki niej  potrafimy: 

 -myśleć w sposób schematyczny 

-posługiwać się zasadami logiki   

-uczyć się przez słuchanie. 

 Genialne jednostki wykorzystują w większym stopniu (P). Pozwala to na: 

- intuicyjny, nieschematyczny sposób rozumowania 

- wzrokowe zapamiętywanie 

Poprzez stymulację (P) możemy wyzwolić następujące uzdolnienia: 

szybkie czytanie  

pamięć fotograficzną  

błyskawiczne liczenie w pamięci 

genialne uzdolnienia muzyczne (słuch absolutny)  

Idea nauki z udziałem (P) polega na  zmianie sposobu nauki ! U większości 
zapamiętywanie polega na gromadzeniu informacji w pamięci krótkotrwałej. Dzięki 
stosowaniu powtórzeń, informacja z pamięci krótkotrwałej zostaje przeniesiona do 
pamięci długoterminowej.  

Informacje → pamięć krótkotrwała 

Powtarzanie informacji → pamięć długotrwała 

Nauka poprzez (L) przebiega z użyciem świadomości. To sprawia, że wymaga ona  



wysiłku. 

Wykorzystanie (P) powoduje, że nauka przebiega poza naszą świadomością 
(mimowolnie). Bez wysiłku. 

Stymulacja i nauka z użyciem (P) wymaga 2 rzeczy: 

1. relaksacji (rozluźnienia, spokoju, stanu zadowolenia)  
2. wizualizacji (prezentacji obrazowej)  

Wtedy w badaniu EEG stwierdza się obecność fal alfa, które świadczą o aktywności 
prawostronnych ośrodków. 

Ćw. pobudzające wyobraźnię  

odblokowują (P) odpowiedzialną za tworzenie „obrazów mentalnych” 

    

   

Zadanie polega na wyobrażaniu sobie konkretnych kształtów, przedmiotów z 
odpowiedniego ułożenia chmur. Każdy patrząc na tę samą chmurę może dostrzec coś 
innego. To jest fenomen naszego umysłu. Dzieci uwielbiają to ćwiczenie. Puszczają 
wodzę wyobraźni, generują nowe pomysły. 

Uczniowie sukcesywnie dowiadują się również różnych ciekawostek na temat naszego 
umysłu. „Przemycam” pewną wiedzę, którą uczniowie odnoszą do tego co już poznali. 
Między innymi takie informacje jak: 

Pamięć krótkotrwałą możemy trenować. Dzięki niej czytamy – nie musimy wracać do 
początku poprzedniego zdania, bo zapamiętaliśmy już przeczytane słowa (na krotko 
być może, ale zapamiętujemy) 
Pamięć długotrwała dostępna decyduje o naszej wiedzy. Tego co zostało w niej zapisane 
już się nie zapomina np. własne nazwisko. W niedostępnej – tkwią wszystkie informacje, 
których kiedyś uczyliśmy się, zapamiętywaliśmy ale przy użyciu pamięci nie 
wyćwiczonej teraz nie możesz ich sobie przypomnieć. 

Czy można nową informację przenieść szybko i skutecznie z pamięci krótkotrwałej do 
długotrwałej dostępnej ? Tak ! Musimy ją właściwie zakodować przy użyciu stosownych 



technik pamięciowych. 

Często, prowadząc zajęcia/lekcje/warsztaty, przygotowuję prezentacje, na określony 
temat, które pomagają wizualizować sobie pewne aspekty poruszanej tematyki. Oto 
niektóre z nich: 

Lepiej zapamiętujemy gdy stosujemy: 

Wizualizację    

          

Dotyk 

 

 

Dźwięki 

 

Kolory 

 

Ruch (dynamika)  

 

Powiększone szczegóły  

 



Zapachy 

 

Smaki 

 

Emocje (śmieszne/obrzydliwe/straszne)  

 

Muzyka może służyć do:  

- synchronizacji półkul mózgowych  

- zwiększenia koncentracji  

- szybszej nauki.  

Poleca się muzykę barokową. 
 

Ćwiczenia na synchronizację półkul: 
ODWRACANIE 

Wybierz prosty, niesymetryczny rysunek i przerysuj go zamieniając stronami lewą z 
prawą. 

ZGNIECIONA KARTKA 

Zgnieć kartkę A4 w kulkę i rozpulchnij ją mniej, więcej do wielkości piłki tenisowej. 
Połóż na stole, wybierz jedną z nieregularnych krawędzi. Przerysuj ją na inną kartkę. 

                                                         

LENIWE ÓSEMKI 

Technika zwiększająca koordynację ręka – oko.  

- pomaga zwiększać tempo czytania 

- poszerza pole widzenia  

- zwiększa koncentrację. 
Wyciągnij kciuk na wysokości nosa w odległości łokcia od twarzy. Zacznij kreślić leżącą 



ósemkę (znak nieskończoności) ∞. Zacznij od środka w lewo do góry, w dół, środek, w 
prawo do góry i z powrotem do środka. 
Może być około pięć ósemek jedną ręką, drugą i obiema splecionymi razem, albo więcej. 
Rysując ósemki pilnuj, aby głowa pozostawała nie poruszona, a oczami patrz na kciuk. 

 

ŻONGLOWANIE 

RYSOWANIE ORAZ NAUKA PISANIA RĘKĄ NIEDOMINUJĄCĄ 

UNIKANIE AUTOMATYCZNYCH ZACHOWAŃ 

Koncentracja na tym co się wykonuje 

ZAKLADAJĄC KURTKĘ ZACZYNAJ OD INNEJ RĘKI NIŻ ZWYKLE 

       Dzieciom bardzo podobają się takie ćwiczenia, nie muszą siedzieć w ławkach, jest to 
dla nich ciekawa zabawa oraz nowe doświadczenie. Często widzę jak po zajęciach nadal 
ćwiczą wytrwale. Została pobudzona ciekawość i zainteresowanie co jest bardzo cenne. 

  Myślimy obrazami 
Gdybym poprosiła abyście myśleli o słoniu, na ekranie wyobraźni nie pojawi się słowo 
„słoń” tylko konkretny obraz zwierzęcia z trąbą. Śnimy obrazami, komputer „mówi” do 
nas ikonami (to tez obrazy). Stajemy się cywilizacją piktogramów (obrazów) 
[piktogramami są np. znaki drogowe] 

Kluczem do skutecznej nauki jest żywy obraz i skojarzenie. Jeśli zobaczysz to, czego się 
uczysz i połączysz z czymś już znanym, z łatwością to zapamiętasz. 
Pamięć wytrenowana przypomina szufladkę segregatora, w której znajdują się fiszki lub 
karty oznaczone w jakiś znany sposób i zawierające tysiące potrzebnych informacji. 
Pamięć niewyćwiczona to te same fiszki, ale porozrzucane chaotycznie po podłodze. 

       Żaden człowiek nie jest w stanie zapamiętać wszystkiego (np. z czytanego tekstu) 
Dobrze jest wybierać te informacje, które są najważniejsze. Pozwala to na większą 
efektywność. Warto przyjrzeć się materiałowi, który mamy do zapamiętania, aby 
wybrać tylko te informacje, które dają nam więcej wiedzy – są bazą – na ich podstawie 
możemy wydedukować znacznie więcej. Zaobserwowałam zjawisko, które miało 
miejsce podczas prezentacji referatów, przygotowanych, w domu na określony temat. 
Najczęściej wyglądało to tak, że uczniowie odczytywali przepisane teksty bez 
większego zrozumienia. Czasem zdarzało się, że były one zbyt długie a uczniowie nie 
potrafili wydobyć najistotniejszych informacji, faktów, zdarzeń. Zmotywowało mnie to 
do rozmowy z dziećmi na temat sposobu sporządzania notatek , które pomagają w 
prezentacji tego co chcemy naprawdę przekazać. Oto informacje jak notować: 
Stwórz własny / unikalny zestaw symboli. Niech każdy symbol oznacza konkretną myśl 
czy wyraz – taką, którą często używasz. Np:  
@ = mail;  
-> = do domu/sprawdzić w domu 
Używaj rysunków i kolorów - aktywujesz (P) Ma to przełożenie na zapamiętywanie 



treści.  
Podkreślaj lub/i zakreślaj to, co najważniejsze. 
Listy numerowane i punktowane - bardziej przejrzyste i znacznie łatwiejsze do 
zapamiętania. 
Zostawiaj margines, abyś potem mógł wypisywać lub rysować najważniejsze 
informacje. Na marginesie możesz oznaczać symbolami tekst oraz wypisywać słowa-
klucze, które ułatwiają zapamiętanie i odtwarzanie całej treści.  
Zapoznaj się z różnymi sposobami notowania, a zwłaszcza sprawdź mapy myśli. Jest to 
unikalny, nielinearny system notowania zgodny z prawami natury – czyli sposobem, w 
jaki mózg przetwarza informacje. Początkowo „przełączenie się” na mapy myśli może 
wydawać się trudne. Kreśląc mapę myśli wykorzystujesz możliwości obu półkul 
swojego mózgu i sprawiasz, że lewa (odpowiedzialna za logikę, słowa, liczby i analizę) 
gra wspólnie z prawą (wyobraźnia, marzenia, kolory, przestrzeń, rytm) do jednej 
bramki. 

 

Prezentuję dzieciom, jako ciekawostkę, przykładowe, ściągnięte z internetu oraz 
stworzone samodzielnie, lub przez moich podopiecznych, mapy myśli.  

Następnie uczniowie mają za zadanie stworzyć mapę myśli, otrzymując ode mnie, 
linearną notatkę na określony temat.  

Rozmawiam również z uczniami na temat błędów w uczeniu się.  

BRAK PRZERW 
Przerwy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.  
Już po upływie 30 min. nauki, spada znacznie zrozumienie i koncentracja. 
 Po godzinie jest to już zaledwie 10% początkowego potencjału. 
 Efekt świeżości i końca.  
 Najlepiej zapamiętujemy to, czego uczymy się na samym początku, oraz na końcu nauki.  
Jeśli siedzisz nad określonym przedmiotem przez godzinę, najlepiej zapamiętasz dwa 
elementy: To, co było na początku, czyli początkowe 5-10 minut materiału, oraz to, co 
było na końcu, czyli w końcowych 5-10 minutach. 
 Jeśli robisz co 30 minut lub co godzinę przerwy, zamiast siedzieć 5 godzin non-stop, 
masz więcej takich początków i końców! 

NIEODPOWIEDNIE WARUNKI NAUKI 
Jeśli uczysz się w niesprzyjających warunkach, odniesiesz gorsze rezultaty. Jeśli 
przygotujesz sobie środowisko do nauki, rezultaty będą znacznie lepsze! 



Chodzi o: 
 światło 
dostęp powietrza 
postawa ciała 
otaczające dźwięki etc. 

BRAK CELU I SŁABA MOTYWACJA 
Każdy sportowiec czy człowiek który odniósł w życiu sukces, stawia sobie cele. 
Cele wiążą się nierozerwalnie z motywacją. Motywacja jest paliwem w lokomotywie 
osiągnięć. A cele wyznaczają jej kierunek. Integralnym elementem szybkiej nauki, jest 
wyznaczanie sobie celów, planowanie i utrzymywanie odpowiedniego poziomu 
motywacji. 
         Kolejny aspekt podejmowanych przeze mnie działań dotyczy problemu 
filozofowania przez dzieci. Niektórzy uważają, że filozofować może jedynie człowiek 
dorosły, na dodatek ten, kto ukończył studia filozoficzne. Żywe filozofowanie dzieci jest 
niedoceniane. Za jedyną poprawną filozofię uważa się tę, która porusza historyczne 
aspekty. Jednak sięgając do owej historii możemy zauważyć iż ludzie którzy nie 
ukończyli studiów mogą być prekursorami pewnych dziedzin jak np. Platon, który 
stworzył filozofie pomimo, że sam jej nie studiował. Większość dorosłych bagatelizuje 
filozofowanie dziecka, uważa za dziecinadę, coś co nie jest warte uwagi. Nie doceniają 
naturalnej umiejętności „małych ludzi” do głębokiego przeżywania tego co myślą. Wiele 
ludzi uważa, że wartością filozofowania jest odkrywcze myślenie, takie które jest 
istotne dla historii świata, nie doceniając zupełnie odkrywczości myślenia dzieci, jaką 
zdobywają dla siebie samych. Staram się doceniać i pochylić nad tym, co wypływa od 
dziecka. Jest to nawet bliższe antycznej filozofii, która była praktyczna. Filozofii nie 
można nauczać ani się nauczyć, można ją jedynie rozumieć i doświadczać a dzięki temu 
kształtować swoje życie. Nauczyciel filozofii powinien inspirować, a nie podawać 
gotową wiedzę na tacy. Każdy sam znajduje to co jest dla niego ważne, istotne w życiu i 
przydatne. Po znalezieniu odpowiedzi na pytanie czemu praktycznie służy edukacja, 
możemy określić charakter filozofii w szkole. Uczeń musi odnaleźć sens i zrozumieć 
dlaczego się uczy a nauczyciel dlaczego naucza. Dzieci nieustannie filozofują. Ważne 
więc jest by nie przegapić jakiegoś istotnego momentu i nie zaprzepaścić możliwości 
jaką stwarza nam chwila, w której dziecko wypowiada pewne zdania, mogące być 
podwaliną do ciekawej i cennej dyskusji. My jako nauczyciele często nie mamy na to 
czasu, gonimy z materiałem by czegoś nie pominąć i wyrobić się z terminami. Uważam 
jednak, że warto znaleźć chociaż 30 min. w tygodniu, by na chwilę się zatrzymać i 
postawić pytanie, dzięki któremu poznamy prawdziwe nasze myśli, werbalizując je oraz 
zdanie otaczających nas ludzi. Może dzięki niektórym zasłyszanym opiniom, uda nam 
się spojrzeć na dany problem z nieco innej perspektywy niż dotychczas… 
Początkowe, spotkania z filozofią polegają na ustaleniu pewnych zasad, których chcemy 
wszyscy przestrzegać. Np. słuchanie siebie wzajemnie, tolerancja dla czyjegoś zdania 
itp. W każdej grupie mogą być one nieco inne. Zazwyczaj podczas rozmów 
filozoficznych wybieramy jedno pytanie, spośród wielu które zgromadziliśmy i 
zaczynamy dyskutować. Od czasu do czasu przynoszę również różne książki filozoficzne 
tj.; „Filozof bez brody, czyli jak polubić myślenie” Marie-Luise Raters, „Jak długo trwa 
wieczność, wielkie pytania małego filozofa” Julia Knop, „Bajki filozoficzne. Jak żyć 
razem?” Michel Piquemal, „Co za szczęście, co za pech” Thomas Halling. Wybieramy 
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interesujący nas fragment i rozpoczynamy naszą podróż w nieznane. Pamiętam, jak w 
grupie przedszkolnej, furorę zrobiła książka szwedzkiego autora „Co za szczęście, co za 
pech”. Jest to króciutka książeczka, przedstawiająca  przewrotną opowieść o „zwykłym” 
dniu małej dziewczynki. To historia o tym co się nie wydarzyło, a mogło się zdarzyć. 
Tekst jest dobrym pretekstem do rozmowy o szczęściu. Dzieci prosiły o kilkakrotne 
czytanie tej cudnej i tak innej niż większość, książeczki. Na koniec wymyśliliśmy własną 
wersję książki, nawiązującej do naszej sytuacji. Staliśmy się bohaterami utworu i 
uczestnikami zdarzeń, które mogły nastąpić. Czy aby na pewno to co postrzegamy za 
pechowe, w rzeczywistości takie jest … ?  
       Staram się też, podsuwać moim podopiecznym ćwiczenia na logiczne myślenie. 
Pojawiają się zadania, które z początku wydają się nie do rozwiązania. Ćwiczymy wtedy 
wytrwałość oraz łączymy swoje siły we wspólnym działaniu by osiągnąć określony cel. 
Mogą to być ćwiczenia indywidualne, w parach bądź zespołowe.  Przy rozwiązywaniu 
niektórych pobudzana jest prawa półkula mózgowa, przy innych lewa lub obie naraz. 
Pomysły czerpię z różnorodnej literatury np.: „Trening pamięci” Ursula Narmann, 
„Neurobik” L.C. Katz, M. Rubin, „Zadania i testy na inteligencję” P.J. Certer, K.A. Russell 
itp. Przykładowymi zadaniami na myślenie twórcze, które podsuwam wychowankom 
są: 
1. a) Rzeczy, które inni o mnie wiedzą b) Rzeczy, które inni o mnie wiedzą, a ja nie c) 
Rzeczy, które ja o sobie wiem, a inni nie d) Rzeczy, których nie wiem ani ja, ani nikt inny 
o mnie. 
2.Wymień nazwy zwierząt, które równocześnie są nazwami rzeczy (np.: wąż, kaczka, gil 
itd.) 
3.Napisz jak najwięcej wyrazów na „f” (w określonym czasie) 
4.Napisz najwięcej słów 4 sylabowych (w określonym czasie) 
5.Napisz jak najwięcej rymów do słowa „stolica” (w określonym czasie) 
6.Stwórz gwiazdę skojarzeń/ciąg skojarzeniowy 
7.Dokończ zdanie „Drzewo może być … 
8.Stwórz jak najwięcej zdań, gdzie każde słowo będzie zaczynać się określoną literą: K… 
o… n… a… r… (np.: Karol ominął nasz atrakcyjny rower) 
9.Wymień jak najwięcej zalet/wad ołówka 
10.Podziel kwadrat na 4 równe części (narysuj jak najwięcej rozwiązań) 
Myślenie twórcze – otwarte - dywergencyjne można rozwijać. Elementami myślenia 
twórczego są: 
- płynność myślenia – zdolność do wytwarzania dużej ilości pomysłów w krótkim czasie 
(słowna, skojarzeniowa, ekspresyjna, ideacyjna) 
- giętkośc myślenia – zdolność do wytwarzania dużej ilości kategorii pomysłów (jak 
najbardziej różnorodne) 
- oryginalność myślenia – zdolność do wytwarzania pomysłów wyjątkowych 
zaskakujących 
- elaboracja (staranność) – bogactwo szczegółów. 
        Poznając nowe zjawisko przyrodnicze, staramy się go doświadczać, badać, stawiać 
hipotezy oraz je weryfikować, formułować nowe pytania badawcze. Istotą edukacji 
przyrodniczej jest, dla mnie, bezpośrednie obserwowanie, odkrywanie, przeżywanie 
przez dziecko otaczającego świata. Edukacja przyrodnicza, w naszym wykonaniu to 
przygoda. Przygoda musi być interesująca, jej cechą jest aktywność ruchowa i 



intelektualna. Jest to obszar uprawniający, tak jak filozofia, do stawiania pytań. Jej 
treścią nie są odpowiedzi, ale wszystko to co dzieje się miedzy pytaniem a odpowiedzią. 
W tym obszarze wiedza często ma charakter subiektywny, wynika z uczenia się a nie 
nauczania. Można wyróżnić kolejne etapy poznawania przyrody: 
1. Opis - polega na szukaniu odpowiedzi na pytania (Jak jest? W jaki sposób coś się 
dzieje?). Opisywanie wiąże się z obserwowaniem i eksperymentowaniem.  
2. Wyjaśnianie – Szukanie odpowiedzi na pytania (Dlaczego tak jest?). Wiąże się z 
tworzeniem modeli rzeczywistości. 
3. Rozumienie – umiejętność przewidywania. 
Poznawanie przyrody powinno przebiegać od bezpośredniego kontaktu z obiektami czy 
zjawiskami przyrody do kształtowania myślenia przyrodniczego. Swoistość procesów 
poznawczych u dzieci warunkuje poznawanie świata przez dziecko. Manipulacja, 
eksperymentowanie na rzeczach, przedmiotach jest nieodzownym elementem procesu 
nauczania. Informacje sytuacyjne wynikają z osobistej działalności dziecka. Ważne jest 
wspieranie zapamiętywania, spostrzegania i  kodowania wiedzy przez doznania 
zmysłowe. Przydatne jest poznawanie polisensoryczne czyli wielozmysłowe. Im w 
większej części obszarów mózgowych dana informacja będzie zapisana, tym łatwiej 
będzie ją sobie przypomnieć, odtworzyć i zrozumieć. Dziecko poznaje fakty i zjawiska 
przyrodnicze poprzez doświadczenie egzystencjalne czyli przeżycie. Zauważalnymi 
objawami przeżycia emocjonalnego są pojawiające się pytania. Droga przebiega od 
poznania przez nazywanie do konstrukcji pojęciowych. Pojęcia to nośniki wiedzy czyli 
tego co się rozumie. Rozumienie jest wtedy gdy dochodzi do interioryzacji świata 
zewnętrznego czyli uwewnętrzniają się zewnętrzne treści w głowie dziecka. Sensowne 
używanie pojęć świadczy o ich rozumieniu. Rozumienie wyraża się w umiejętności: 
poprawnego nazywania obiektów, procesów oraz zjawisk opisywania ich cech 
zewnętrznych, istotnych i charakterystycznych; identyfikacji poznawanych obiektów w 
ich naturalnym środowisku; wyjaśnianiu ich podstawowych funkcji; wyjaśniania 
przyczyn, genezy, powodów ich powstawania oraz skutków działania; dostrzegania 
wartości praktycznej oraz znaczenia poznawanych zjawisk; właściwego zachowania 
wobec obiektów i ludzi. Dzieci poznają to co chcą poznać, co je interesuje. Reszta się dla 
nich nie liczy. Nauczyciel powinien być w stałej relacji z uczniem, obserwując jego 
działania. „Zajęcia edukacyjne, z których dziecko wychodzi bez zrozumienia, są 
szkodliwe dla zdrowia psychicznego, intelektualnego, emocjonalnego”. Na moich 
zajęciach dzieci uczą się wyciągać wnioski. Uczniowie uogólniają oraz formułują 
wnioski praktyczne czyli np. gdy odkrywają, że magnes przyciąga żelazo, przewidują 
stawiając wniosek praktyczny, iż jeśli zgubią klucze w ciemnym pomieszczeniu to mogą 
użyć magnesu. Ważnym pytaniem jakie powinien postawić sobie nauczyciel przyrody to 
czy szkoła jest dla dziecka czy dziecko dla szkoły? W przeważającej liczbie szkół 
praktykuje się nauczanie rejestracyjne czyli zorientowane na przyswajanie (dziecko 
słucha), zamiast eksplorować, badać odkrywać. Nauczyciel wymaga zazwyczaj 
zformalizowanego języka, sprawozdawczego mówienia inicjowanego wyłącznie przez 
nauczyciela. Dlaczego chociaż od czasu do czasu nie spróbować rozmów bardziej 
swobodnych, inicjowanych w warunkach naturalnych – współpracy i sporu.  Pokutuje 
tendencja aby skłaniać się bardziej do pracy indywidualnej i komunikacji z 
nauczycielem, jednak czy nie warto czasem skłonić się w stronę współpracy 
rówieśniczej i uczenia się dzieci od siebie nawzajem ? Jeśli chodzi o rozumowanie i 



ocenianie moralne zauważyć można orientacje na autorytet dorosłego, który pokazuje 
jednoznaczność norm i ocen. Oczywiście często jest to potrzebne ale czy zawsze ? Może 
czasem warto podejmować dylematy moralne. Nauczyciele generalnie stawiają na 
powściągliwość, opanowanie i niskie zapotrzebowanie na bodźce, ślepe posłuszeństwo, 
bycie nieustannie pod kontrolą. Natomiast żywiołowość, emocjonalność oraz wysokie 
zapotrzebowanie na bodźce to naturalne cechy dziecięcej egzystencji. Na swoich 
zajęciach staram się by dominowała manipulacja i eksperymentowanie oraz przestrzeń 
strukturalizowana stanowiskami badawczymi bogata w obiekty dostępne do 
manipulacji w zamian za powszechnie preferowany werbalizm. Staram się 
dostosowywać zadania do celów, które pragnę osiągnąć wraz z dziećmi. Często 
zamieniam schematycznie formułowane zadania/polecenia na takie które pobudzają do 
myślenia i zastanowienia się. Zamiast odtwórczych poleceń : Nazwij …, Wymień…., 
Dopasuj do …. Podsuwam moim podopiecznym takie : Dowiedz się czegoś o …, 
Zaprojektuj eksperyment …., Co się stanie jeśli … ?, Zbadaj …. Staram się odchodzić od 
oceniania efektów końcowych a kieruję się w stronę monitorowania i ewaluowania 
rozwoju ucznia, odkrywania i rejestrowania jego zainteresowań, uzdolnień, 
predyspozycji w zakresie wiedzy i umiejętności.  Preferuję kształcenie przez życie a nie 
jedynie do przyszłego życia. Obserwacje i eksperymenty mają fundamentalne znaczenie 
w dążeniu człowieka do zrozumienia świata. Moim zadaniem jest inspirowanie uczniów 
do podejmowania trudu rozumienia czyli opisywania, wyjaśniania, przewidywania. 
Ważne jest by uczniowie czytali teksty przyrodnicze ze zrozumieniem, 
eksperymentowali, stawiali pytania, weryfikowali hipotezy, jasno prezentowali 
argumenty (także przedstawiali informacje w postaci graficznej), słuchali innych, 
współpracowali z osobami o innych poglądach, rozwiązywali zadania i problemy o 
charakterze naukowym w sposób twórczy. Jako nauczyciel staram się stwarzać sytuacje 
gdzie dziecko ma szansę na czynny udział w obcowaniu z przyrodą, wielorakie 
doznania i przeżycia estetyczne, ukształtowanie własnych postaw, coraz lepszą 
orientację w rzeczywistości (przez doświadczenie konstruuje wiedzę, rozumie związki i 
zależności). Potrzebą dziecka nie jest zdobywanie wiedzy (jest to skutek uboczny). 
Potrzebą dziecka jest aktywność poznawcza do której dąży. Poprzez możliwość 
doświadczania świata w eksperymentach, zyskuje bardzo wiele – myśli, pyta, uogólnia, 
udziela odpowiedzi. Ja podejmuję aktywność organizacyjną, stawiam pytania 
pobudzające.  
Rozpoczynając jakiekolwiek doświadczenie stawiane są pytania badawcze, następnie 
wysnuwane są hipotezy, zbierane są dane oraz tworzone odpowiednie warunki, 
powstaje teoria, uogólnienie a na koniec pojawia się aplikacja praktyczna czyli 
odniesienie teorii do praktyki.  
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praktyczna 
(odniesienie teorii 
do praktyki) 

 

Pewna część jednego doświadczenia może być początkiem kolejnego.  
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Przykład dwuetapowego doświadczenia: 
 
Pytanie 
badawcze 
 
 
 
 
 
Jak 
zachowa 
się jajko w 
czystej 
wodzie 
oraz w 
wodzie z 
solą ? 

Hipotezy 
 
 
 
 
 
 
Np.: W 
wodzie z solą 
będzie 
unosiło się na 
powierzchni 

Zbieranie 
danych 
 
 
 
 
 
Weryfikacja 
hipotezy … 
Przygotowanie 
niezbędnych 
warunków do 
przeprowadzenia 
doświadczenia. 
Badanie 
rzeczywistości. 

Drugie 
pytanie 
powstające 
podczas 
zbierania 
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Jak zachowa 
się jajko w 
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Sól zmienia 
wodę tak, 
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Cukier nie.  

Aplikacja 
praktyczna 
 
 
 
 
 
Gdy będę 
chciał by 
określony 
przedmiot 
unosił się na 
wodzie, 
posolę ją. 

 
       Kolejną twórczą aktywnością moich uczniów jest wspólne tworzenie scenariuszy do 
małych form teatralnych. Dobieramy muzykę, tworzymy scenografię oraz odnajdujemy 
się w rolach najlepszych dla nas. Dzieci aktywnie uczestniczą w projektowaniu każdego 
z elementów niezbędnych do stworzenia spójnego dzieła jakim jest spektakl. Obok 
standardowych przedstawień gdzie role odgrywają mali aktorzy, kukiełki, marionetki 
lub inne lalki teatralne, tworzymy również niekonwencjonalne rozwiązania np. „teatr 
stóp”. Aktorami stają się nasze stopy, które w odpowiedni sposób prowadzone i 
udekorowane rewelacyjnie się prezentują. Często wybieramy jakiś nietuzinkowy 
rekwizyt, wokół którego budujemy cały tok przygotowań do spektaklu. Podczas 
tworzenia teatrzyków cieni, wykorzystałam pomysł tworzenia figur w tańcu, 
prezentowanych za zasłoną. Inspiracją był program „Mam talent”. Mamy duże zaplecze 
świetlne, które pomaga nam w przygotowaniu i stworzeniu klimatycznej scenografii 
oraz zabawy kolorowymi światłami. Swoje talenty prezentujemy poprzez tworzenie 
prac plastycznych, zarówno przestrzennych jak i płaskich. Nie ogranicza nas żadna 
forma – popuszczamy wodzę fantazji. Są spektakle, gdzie wcielamy się w typowy 
scenariusz z podziałem na role, ale również nie są  nam obce takie, które nawiązują do 
typowych, prostych aktywności z dnia codziennego. Nawet osoba, która jest nieobecna 
na żadnej próbie potrafi wtedy szybko wejść w rolę, prezentując siebie i swoją 
niepowtarzalna osobowość sceniczną. Są to scenki przedstawiające najczęściej zabawy 
dziecięce, których zasady są powszechnie znane np.: gra w berka, w dwa ognie, w 
chowanego, skakanka, gra w gumę itp. Wplatamy je w tok naszego przedstawienia, 
dzięki czemu uzyskujemy ciekawy efekt. Będąc ostatnio na konferencji dotyczącej 
sztuki teatralnej dziecka, zainspirowałam się miłością jednej z Pań do podroży. 
Wykorzystuje Ona wiedzę o różnych zakątkach świata i wplata ją podczas tworzenia 
scenariuszy. Moje plany na najbliższe zajęcia z uczniami są takie by zaszczepić w nich 
również tę myśl. Zobaczymy co z tego wyniknie … 



       Podczas zajęć muzycznych wprowadzam elementy fitness, w których każdy z nas 
może poczuć się jak instruktor. Ukończyłam kurs na instruktora fitness, dzięki temu 
mogę poprowadzić i poinstruować uczniów jak to się robi. Ważne są momenty, w 
których pada komenda co grupa ma teraz robić. Słowo kluczowe musi być użyte w 
odpowiedniej chwili. Podpowiadam jak najskuteczniej to zrobić. 4 frazy tworzą blok. 1 
fraza składa się z 8 bitów. Najpierw maszerujemy i szukamy bitów, potem liczymy do 8. 
Na 7 bicie musi paść komenda, aby od 1 bitu kolejnej frazy można było już zacząć nowy 
krok. Graficznie wygląda to tak: 

4 frazy = BLOK 
1 fraza = 8 bitów 

1 fraza 
        

 
2 fraza 
        

 
3 fraza 
        

 
4 fraza 

4  3  2  Nazwa 
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Układy, które stworzymy są wykorzystywane niekiedy do przedstawień teatralnych. 
Używamy również różnych przedmiotów do tworzenia muzyki. Mogą to być również 
samodzielnie stworzone instrumenty. Często prezentujemy taniec z rekwizytami. Są to 
np.: chusty, tasiemki, koła, pałki, kolorowa bibuła, pompony, skakanki, kije, krzesła itp. 
Dzieci bardzo lubią muzykować. Często sięgamy do nowych pomysłów i nietuzinkowych 
rozwiązań, które dają dużo radości i satysfakcji z bycia i działania razem. 
       Wszystkie działania, które podejmuję mają na celu pobudzanie uczniów do 
aktywności, tworzenia czegoś nowego i nietuzinkowego. Uważam, że dzieci mają 
niekończący się potencjał, który należy wykorzystywać i cały czas pobudzać i 
mobilizować by nie zaniedbać tak cennego skarbu jakim jesteśmy obdarowani jako 
ludzie.  
 
 
Stworzyłam również propozycję streszczenia mojej prezentacji za pomocą mapy myśli. 
Można ją wzbogacać o elementy graficzne.  
 



 
 
 
        
     


