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Temat zajęć
 ilość godzin

Cele zajęć Metody i formy
pracy

Środki
dydaktyczne

 

Każdy z nas
jest inny!

2h

zna różne style uczenia
się: wzrokowiec,
słuchowiec, kinestetyk   
 i rozpoznaje własny styl
uczenia się;
określa swoją dominację
półkulową;
poznaje swój wachlarz
inteligencji wielorakich;
zna swoje mocne strony.

Uczeń: burza mózgów,
dyskusja, asocjogram, 
 JIGSAW(układanka)

praca indywidualna,
grupowa

 

kwestionariusz na style
uczenia się

https://doskonaleniewsieci.pl/Upload
/Artykuly/zasoby_pilotazowe/5118%2
0Style%20uczenia%20si%C4%99.pdf
 

kwestionariusz na
inteligencje wielorakie

https://zspruda.pl/wp/wpcontent/upl
oads/2020/02/kwestionariusz-
wielorakiej-1.pdf
 

flipchart, markery,
karteczki
samoprzylepne, karty
pracy

 

Jakie czynniki
wpływają

pozytywnie i
negatywnie na

skuteczność
uczenia się?

1-2h

 rozumie pojęcie
„uczenie się”;
wie, co wpływa
korzystnie na proces
uczenia się;
wie, co przeszkadza          
w dobrym i skutecznym
uczeniu się;
potrafi wskazać czynniki
pozytywne             i
negatywne;
wie, jak ważna jest
motywacja do uczenia
się;
rozwija umiejętności
współpracy w grupie;
potrafi dokonać
prezentacji swoich
wytworów.

Uczeń:     
burza mózgów,
skojarzenia, mini
wykład,
dyskusja, elementy
rysunku

 
praca indywidualna,
praca grupowa 

tablica, flipchart, puzzle,
rozsypanka wyrazowa,
arkusze papieru,
markery kolorowe,
kredki, obrazki, karteczki
samoprzylepne, film 

https://www.youtube.com/watch?
v=u_a6qxZYbTI 

Jak skutecznie
się uczyć?

3h

analizuje własne procesy
motywacyjne oraz ich
wpływ na zwiększenie
motywacji do wypełniania
obowiązku szkolnego;
analizuje role, jakie
odgrywają emocje             
w procesie uczenia się;
opisuje style uczenia;
określa wpływ środowiska
szkolnego  na proces
uczenia się;
dzieli się doświadczeniem                  
z wykorzystania
mnemotechnik                   
w procesach
zapamiętywania                      
i przetwarzania
pozyskanych informacji;
analizuje możliwości
wykorzystania technologii
informacyjno-
komunikacyjnych (TIK)            
w uczeniu się.

Uczeń:    burza mózgów,
metoda plakatowa,
dyskusja, metaplan;

 
praca zbiorowa,
indywidualna ,
grupowa

materiały biurowe
(arkusze papieru typu
flipchart, pisaki oraz
karteczki
samoprzylepne), karty
pracy
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Temat zajęć
 ilość godzin

Cele zajęć Metody i formy
pracy

Środki
dydaktyczne

 Jak
zintegrować
dwie półkule

mózgowe?
1-2h

zna ćwiczenia oddechowe
stymulujące harmonijną
pracę obu półkul;
·potrafi wykonać kilka
ćwiczeń ruchowych
pobudzających umysł           
i ciało;
umie wykorzystać jedną             
z metod
mnemotechnicznych –
rzymski pokój.

Uczeń:    ćwiczenia ruchowe,
ćwiczenia                    z
wykorzystaniem
przygotowanych kart

praca indywidualna,              
grupowa

piłeczki do
żonglowania, kartki
papieru (tablica),
flamastry,
wydrukowana kartka        
z kolorowymi napisami
kolorów (efekt Stroopa),
wydrukowana kartka   z
szalonym alfabetem
(alfabet Games) – bądź
można wyświetlić na
tablicy multimedialnej,
wydrukowany ciekawy
dla uczniów kolorowy
obrazek (przedmiotu
lub postaci).
https://pomysly-na-
biznes.pl/alfabet-games-online 

Ćwiczymy
pamięć i

koncentrację
3h

wie, co to jest pamięć,  co
to są mnemotechniki  i
potrafi je zastosować        
w praktyce;
poprawnie wykonuje
ćwiczenia, które
usprawniają pamięć                   
i koncentrację uwagi.

Uczeń:    burza mózgów, mini
wykład, ćwiczenia              
o charakterze
fizycznym, przykłady
mnemotechnik

praca indywidualna,             
grupowa

tablica, pisak, karta
pracy, piłeczki, zestaw
do ping-ponga

Organizacja
czasu i

planowanie
nauki

1h

uczy się planować własną
pracę/naukę;    
wie, jak najlepiej
zorganizować sobie czas
pracy/nauki.

Uczeń:    rozmowa,
pogadanka/dyskusja,
projekcja filmu,
częściowo
poszukująca

praca indywidualna,
grupowa

 film
 https://www.youtube.com/watch?
v=wIkv-TJqkmU, 

karta pracy „Labirynt”

 www.scenariuszelekcji.edu.pl 

arkusz szarego papieru,
mazaki

Jak działa
mózg?

1h
wie, w jaki sposób uczyć
się przyjaźnie dla mózgu;
zna aspekty pracy mózgu;
odnosi się do różnych
czynności mózgu;
zna ogólne prawidłowości
dotyczące
funkcjonowania mózgu         
w zakresie uczenia się.

Uczeń:    burza mózgów,
skojarzenia, mini
wykład, dyskusja
połączona z wykładem
 
praca indywidualna,
grupowa

tablica interaktywna           
z dostępem do
Internetu
https://www.youtube.com/watch?
v=y56qF1QO-qU – 

Ile informacji mieści się
w mózgu?
https://www.youtube.com/watch?
v=8-WEx-y60D4 - 

Jak działa mózg?
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Temat zajęć
 ilość godzin

Cele zajęć Metody i formy
pracy

Środki
dydaktyczne

Czy uczę się         
na błędach-
informacja

zwrotna i jej
wykorzystanie

2h

wyjaśnia terminy: błąd,
zaproszenie, kryteria
oceny, informacja
zwrotna;
analizuje przykładowe
zaproszenie;
analizuje kryteria oceny;
analizuje informację
zwrotną;
zapisuje poprawne
zaproszenie, zgodne              
z informacją zwrotną             
i kryteriami;
zaznacza w napisanym
przez siebie zaproszeniu
wszystkie niezbędne               
w zaproszeniu elementy: 

pracuje w grupie- pisze
zaproszenie zgodne              
z podanym tematem                               
i kryteriami;
analizuje zredagowane
zaproszenie.

Uczeń:    

Kto zaprasza?
Kogo zaprasza?
Gdzie zaprasza?
Kiedy zaprasza?
Na co zaprasza?

pogadanka z całą
klasą, technika
wizualizacji,

praca indywidualna,            
grupowa

tekst zaproszenia,
kryteria oceny               i
informacja zwrotna,
tablica interaktywna,
kartki papieru,
długopisy

Potrafię
efektywnie

notować
3h

tworzy mapę myśli             
do danego tematu;
tworzy notatkę graficzną
na podstawie wybranego
tekstu.

Uczeń:   mini wykład, burza
mózgów, ćwiczenia    
 w tworzeniu notatek,
praca indywidualna             
i grupowa

karta pracy, tablica,
pisaki, kredki

“Sokole oko” -
ćwiczenia

usprawniające
percepcję

2h

 wie, jak ważna jest
koncentracja uwagi;
potrafi skoncentrować się
na zadaniu;
·ćwiczy cierpliwość; nie
zraża się porażkami,
trudnościami;  
uczy się planować własną
pracę/naukę;     
wie, jak najlepiej
zorganizować sobie czas
pracy/nauki.

Uczeń:   rozmowa, dyskusja,
praktycznego działania

praca indywidualna            
grupowa

karty pracy,  zasoby
internetowe - np.
Wordwall, układanie z
klocków 

Jak radzić sobie
z niepewnością

i stresem
2h

wypełnia test badający
poziom stresu; 
 określa, czym jest stres;
poznaje sposoby
(techniki) radzenia sobie
ze stresem.

Uczeń:   burza mózgów, mapa
myśli, test poziomu
stresu

praca indywidualna,             
grupowa

przygotowany test
badający poziom stresu
u ucznia –
http://www.mentora.pl/psychologia
/test-radzenie-sobie-ze-stresem

kartki papieru (tablica),
flamastry
 

Autorzy:
Bernadeta Adamska
Magdalena Głowacka
Mirosława Kownacka
Ewa Olejnik
Renata Pietrykowska
Wioletta Piotrowska
Karolina Tubielewicz
Roman Wachowski
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Uczeń zna ogólne prawidłowości dotyczące funkcjonowanie mózgu      
w zakresie uczenia się

uczeń wie, w jaki sposób uczyć się przyjaźnie dla mózgu;
uczeń zna aspekty pracy mózgu;
uczeń odnosi się do różnych czynności mózgu.

Temat: Jak działa mózg? 
Cel ogólny: 

Cele szczegółowe:

Metody:
burza mózgów, skojarzenia, mini wykład, dyskusja połączona      
z wykładem.
Formy pracy:
praca indywidualna, praca grupowa.
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do tematu: film (5 – 10 minut):
Ile informacji mieści się w mózgu? - YouTube dla starszych
Jak działa mózg? - YouTube dla młodszych
2.Wyszukiwanie przez uczniów w Internecie informacji o procesie
zapamiętywania (5 – 10 minut).
3. Ćwiczenie. Metody i techniki uczenia się (całość 15 min). Ten fragment
zajęć warto rozpocząć od przeanalizowania czynników ułatwiających
uczniom zapamiętywanie wiedzy, czyli doskonalenie pamięci.
 
 
 

Czynniki  ułatwiające zapamiętywanie

Pamięć

Powtarzanie

Zrozumienie

Przeżywanie

Mnemotechniki

www.cen.org.pl
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akronimy – uczniowie wymyślają słowa albo wyrażenia, w którym
pierwsze litery odnoszą się do zapamiętanych informacji,       
np. w celu zapamiętania nazwy trzech największych rzek w Polsce:
Wisły, Odry i Warty można utworzyć akronim WOW, akronim nie musi
być sensowny, ważne, aby utkwił uczniom w pamięci;
historie – przykładowo, w celu zapamiętania listy zakupów: „proszek       
do prania, wino, notes, ręczniki papierowe, ziemia  do kwiatów",
uczniowie próbują powiązać elementy z listy w określony, choć
niekoniecznie logiczny ciąg myślowy;
skojarzenia – uczniowie wyobrażają sobie, że muszą zapamiętać adres
restauracji „ul. Wioślana 8", w tym celu szukają skojarzeń, np. ulicę
Wioślaną mogą skojarzyć z Wisłą, po której płyną w łodzi o kształcie
ósemki i wiosłują dużym wiosłem.

W formie ćwiczeniowej nauczyciel wraz z klasą analizują wybrane techniki
mnemoniczne:

4.Wnioski i podsumowanie (całość 10 min).

Netografia:
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=20208

Autor: Roman Wachowski, SP w  Stawkach 

www.cen.org.pl



nauczysz się planować własną pracę/naukę;
dowiesz się, jak najlepiej zorganizować sobie czas pracy/nauki.

Temat: Organizacja czasu i planowanie nauki.
Cele lekcji:

Metody: rozmowa, pogadanka/dyskusja, projekcja filmu, częściowo
poszukująca.
Formy: indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne: projekcja filmu z YouTube ( 3 min), karta pracy
„Labirynt” , tablica szkolna lub arkusz szarego papieru  i mazaki.
 Przebieg lekcji:
1. Rozmowa z dziećmi: "W jaki sposób się uczysz? Jak/kiedy  się uczysz?
Co pomaga Ci w nauce?"
2. Wykonanie Kart Pracy. Celem zadania jest wyłonienie tematu lekcji
tego, o czym będziemy mówili.
(źródło: Uniwersytet Dzieci, www.scenariuszelekcji.edu.pl)
3. Rozmowa/ pogadanka nt.: 
Co według Was znaczy słowo: plan? 
4. Projekcja filmu 
Rozmowa na temat planowania zadań domowych u dzieci, np.:
Jakie zadania warto planować? Jak wygląda Twój plan? Komu       
i kiedy przydaje się plan? Kiedy planowanie jest konieczne? W czym
przeszkadza brak dobrego planu? Kiedy planowanie nie jest konieczne?
5. Praktyczne wskazówki jak organizować, planować naukę - wspólna
rozmowa zapisana w postaci mapy myśli:
 
 

Jak można
zaplanować

własną naukę?

www.cen.org.pl
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Przykładowe odpowiedzi: zaznaczanie karteczkami ważnych informacji,
podkreślanie flamastrami, zaznaczać w kalendarzu, przypinać karteczki         
do korkowej tablicy, ......
6. Podsumowanie wypowiedzi dzieci przez nauczyciela, np.:
Bardzo ważna jest organizacja i planowanie czasu związanego         
z nauką.
Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, w jaki sposób zmotywować         
się  do nauki  i innych obowiązków.
1.PLANUJ – stwórz plan dnia lekcyjnego, w którym zawarte będą
wszystkie obowiązki- praca domowa z przedmiotu, kartkówki,
sprawdziany, testy. Planowanie wiąże się Z WYZNACZENIEM
NIEPRZEKRACZALNEJ GRANICY CZASOWEJ. Dlaczego? Gdyż
spędzając całe dnie w domu możesz mieć poczucie, że masz dużo
czasu i jeszcze zdążysz wszystko zrobić. W efekcie może okazać się, że
tego czasu zabrakło na zrealizowanie wszystkich zadań  i obowiązków. 

2.OKREŚL CZAS WYKONANIA ZADANIA - warto zapisywać, można
też rozrysować to, co chcemy osiągnąć. Swoje zapiski umieść w
widocznym miejscu. Będą  Ci przypominać, co jest dla Ciebie
najważniejsze. 

3.ZASADA 5 MINUT - większości z Was zdarzyło się odkładać zadania 
 na za chwilę, na potem, na jutro. W tym przypadku zasada jest prosta:     
nie odkładaj zadania tylko przejdź do działania. Najważniejsze, aby
właśnie w ciągu 5 minut zacząć pracę, zadanie – bez wymówek.

4.DZIEL PRACĘ NA CZĘŚCI - aby nasz mózg utrzymał odpowiedni
poziom koncentracji potrzebuje odpoczynku (pamiętaj intensywne granie         
w grę komputerową to nie odpoczynek/relaks tylko wysiłek dla Twojego
mózgu). Dużą ilość materiału do nauki podziel na kilka części, a
pomiędzy nimi rób przerwy. Przerwę wykorzystaj na uzupełnienie płynów
(pij dużo wody), zdrowy posiłek i krótki spacer. 
Kolejną zaletą dzielenia materiału na mniejsze partie, jest poczucie, że
robimy postępy, co będzie dodatkową motywacją

www.cen.org.pl



5.SKONCENTRUJSIĘ –  usuń wszystkie zbędne przedmioty       
ze stanowiska do nauki, które mogą Cię dekoncentrować. Przedmiot,
który jest najczęstszym „rozpraszaczem”, to telefon. Postaraj się podczas
nauki lub wykonywania zadania odłożyć telefon w niewidoczne miejsce,
wyciszyć jego dźwięk. Bardzo często czynnikiem rozpraszającym naszą
uwagę jest dźwięk nadchodzącej widomości/nowinki od kolegi/koleżanki.
Zawsze możesz odpisać po skończonym zadaniu. Jeśli dasz się
zdekoncentrować, to może się okazać, że czytasz podręcznik przez
godzinę, ale ilość przeczytanych stron jest niewielka, a do tego mało
pamiętasz, o czym czytałeś.
 
6.NAGRODA – kto nie lubi być nagradzany? Nagradzany możesz być
przez kogoś np. rodzica, nauczyciela, ale również możesz nagrodzić sam
siebie. Zaplanuj jakąś przyjemność po zakończeniu pracy. Nauka wymaga
skupienia, samodzielności i motywacji, dlatego dobrze jest podarować
sobie nawet niewielką nagrodę po wykonaniu wszystkich zadań
zaplanowanych na dany dzień. 
7. Zakończenie lekcji.
 
Literatura:
1.Uniwersytet Dzieci, www.scenariuszelekcji.edu.pl
2. https://youtu.be/wIkv-TJqkmU
3.Strelau, J.(red). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk (2004).
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, t. 2
 
Autor: Mirosława Kownacka, ZS w Radomicach
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uczeń zna ćwiczenia o charakterze umysłowym i fizycznym, które
poprawiają pamięć i koncentrację.

uczeń wie, co to jest pamięć, co to są mnemotechniki i potrafi         
je  zastosować   w praktyce;
uczeń poprawnie wykonuje ćwiczenia, które usprawniają pamięć         
i koncentrację uwagi.

Temat: Ćwiczymy pamięć i koncentrację uwagi
Cel główny: 

Cele szczegółowe:

Metody i formy:
burza mózgów (Co to jest pamięć?), mini wykład -  mnemotechniki,
ćwiczenia o charakterze umysłowym i fizycznym.
Środki dydaktyczne:
tablica, flamaster, karta pracy (układanie historyjek, skrótów, skojarzeń),
zestaw do gry w ping-ponga, piłeczki, gra w Memory, Sudoku dla dzieci.
Przebieg zajęć:
1. Burza mózgów: nauczyciel zapisuje na tablicy zdanie ,,Co to jest
pamięć?” uczniowie zapisują swoje pomysły.
2. Krótkie podsumowanie przez nauczyciela zadania nr 1.
3. Przedstawienie uczniom zagadnienia dotyczącego mnemotechnik i ich
rodzajów.
4. Rozdanie dzieciom kart pracy z zadaniami (układanie historyjek,
skojarzeń, skrótów itd. do wybranych zagadnień) – ćwiczenia         
na zastosowanie mnemotechnik.
5. Wykonanie ćwiczeń o charakterze fizycznym, które usprawniają
koncentrację uwagi: ping -pong, żonglowanie piłeczkami.
6. Gra w Memory, Sudoku dla dzieci – zabawy dydaktyczne.
7. Zakończenie zajęć.
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rymowanki (nauka krótkich wierszyków, rymowanek),
rysunek na plecach,
układanie puzzli,
słuchanie odgłosów z otoczenia,
gry planszowe, memory, szachy, sudoku, bierki, jenga,
znajdź różnice ( dwa obrazki, ciągi liter, cyfr, słów),
zabawy wprowadzające sekwencję (np: jedziemy na wycieczkę       
i zabieramy ze sobą..., głuchy telefon, lista zakupów),
pytanie do obrazka (dziecko przygląda się ilustracji, zasłaniamy       
i zadajemy pytania),
plan wydarzeń (czytamy krótkie opowiadanie i układamy        
z dzieckiem plan wydarzeń),
dyktando graficzne,
labirynty,
układanie klocków,
ćwiczenia doskonalące pracę mózgu Paula Dennisona ,
ping-pong, żonglowanie,
automatyczny pilot (dziecko przemieszcza się po sali słuchając
wskazówek nauczyciela).

Przykładowe ćwiczenia na pamięć i koncentrację uwagi:

Literatura:
1. Buzan T.; Pamięć na zawołanie, Ravi, Łódź 1997
2. Minge.N, Minge K.; Edgard, 2012
 
 
 
Autor: Magdalena Głowacka, SP w Służewie
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Uczeń wie, czym jest informacja zwrotna i jak ją wykorzystywać,         
by poprawić efektywność własnego uczenia 

zna cele, kryteria oceny zaproszenia;
określa zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć cele;
potrafi wskazać narzędzia wspierające realizację zadań;
ocenia efektywność swojej pracy.

Temat: Czy uczę się na błędach? - Informacja zwrotna i jej
wykorzystanie.
Cel główny:

Cele szczegółowe:
Uczeń:

Metody i formy:
pogadanka z całą klasą, techniki wizualizacji, odczytanie przykładowego
zaproszenia i dołączonej do niego informacji zwrotnej, analiza
zaproszenia i informacji zwrotnej, zredagowanie zaproszenia zgodnego      
z otrzymaną informacją zwrotną.
Środki dydaktyczne:
tekst zaproszenia, kryteria oceny i informacja zwrotna, tablica
interaktywna, kartki papieru, długopisy.
1.Podanie celów strategicznych:
Podanie celu edukacyjnego ( potrafię korzystać z informacji zwrotnej,
uczę się na błędach) oraz celów pośrednich (osiągam wyższe wyniki w
nauce).
2.Wyjaśnienie przez uczniów terminów: błąd, zaproszenie, kryteria
oceny, informacja zwrotna.
3.Analiza przykładowego zaproszenia.
4.Analiza kryteriów oceny.
5.Analiza informacji zwrotnej. 
6.Zapisanie poprawnego zaproszenia, zgodnego z informacją zwrotną         
i kryteriami.
7.Zaznaczenie przez ucznia w zaproszeniu wszystkich niezbędnych
elementów zgodnych z kryteriami.
8.Napisanie zaproszenia zgodnego z podanym tematem i kryteriami –
praca w grupach.
9.Analiza zredagowanych zaproszeń.
Autor: Renata Pietrykowska, SP w Opokach
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wymienia zmysły człowieka i odpowiadające im narządy, wypowiada
się na ich temat;
uczestniczy w doświadczeniach związanych z poznawaniem świata
zmysłami i wyciąga wnioski;
podaje przykłady zwierząt wykorzystujących doskonale rozwinięte
zmysły w swoim życiu;
wskazuje sytuacje, w których pies pomaga człowiekowi;
uczestniczy w zabawach ruchowych, przestrzegając ustalonych
zasad.

wymienisz zmysły człowieka i odpowiadające im narządy oraz
wypowiesz się na ich temat;
weźmiesz udział w doświadczeniach związanych z poznawaniem
świata zmysłami i wyciągniesz z nich wnioski;
podasz przykłady zwierząt wykorzystujących doskonale rozwinięte
zmysły w swoim życiu;
wskażesz sytuacje, w których pies pomaga człowiekowi;
wykonasz ćwiczenia ruchowe kształtujące reakcję na sygnały.

wymieniasz zmysły człowieka i odpowiadające im narządy oraz
wypowiadasz się na ich temat;
uczestniczysz w doświadczeniach związanych z poznawaniem świata
zmysłami i wyciągasz z nich wnioski;
podajesz przykłady zwierząt wykorzystujących doskonale rozwinięte
zmysły w swoim życiu;
wskazujesz sytuacje, w których pies pomaga człowiekowi;
wykonujesz ćwiczenia ruchowe doskonalące reakcję na sygnały.

Dlaczego należy dbać o zmysły?
Dlaczego nie wszyscy mogą mieć psa?

Temat: Poznajemy nasze zmysły.
Cele – przewidywane osiągnięcia ucznia

CELE SFORMUŁOWANE W JĘZYKU UCZNIA

KRYTERIA OCENIANIA (Nacobezu)
Podczas zajęć będę zwracać uwagę, czy:

KLUCZOWE PYTANIA
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Środki dydaktyczne:
gumki, nakrętki od butelek, nagranie dowolnej piosenki, szalik        
lub apaszka, produkty do smakowania i zapachowe do wąchania oraz        
do ćwiczenia spostrzegawczości, kartoniki z symbolami narządów
zmysłów, zdjęcia przedstawiające złudzenia optyczne (np. z internetu),
nagrania odgłosów z otoczenia, tamburyn, „Woreczek pełen skarbów”,
szarfy, bębenek, woreczki.
Przebieg zajęć:
1 . Zabawy wprowadzające do tematu zajęć.
•Zabawa na powitanie – śpiewanie wybranej piosenki                                      
i przekazywanie sobie pozdrowienia.
• Kto mnie woła?
W środku kręgu stoi dziecko z zasłoniętymi oczami, kręci się wokół
własnej osi i zgaduje, kto je woła. Jeśli imię było zbyt krótkie i dziecko ma
wątpliwości, można dodać powitanie, np. Cześć! czy Dzień dobry! Po
kilku powtórzeniach zabawy dzieci mówią, dzięki czemu odgadli imię
wołającego.
• Zgadnij, kim jestem – kolejna osoba z zawiązanymi oczami rozpoznaje
dotykiem dziecko stojące przed nią i mówi, co umożliwiło jej trafne
odgadnięcie.
• Co tak pachnie? – wąchanie mydełka, cebuli, czosnku itp. oraz
określanie zmysłu, który umożliwił rozpoznanie zapachu.
• Czego brakuje? – jedna osoba przygląda się rozłożonym kilku
przedmiotom i odwraca się do nich tyłem, a wtedy ktoś usuwa jedną
rzecz; zgadujący odwraca się i próbuje odgadnąć, co zniknęło.
• Smaczne? – degustacja białych produktów (np. cukier puder, mąka,
sól, kwasek cytrynowy)
i ich nazywanie.
2. Czy zmysły mogą nas zmylić? – przeprowadzanie doświadczeń        
i wyciąganie wniosków.
• Rozmowa na temat zmysłów i podawanie sytuacji z życia,        
w których odgrywają one ważną rolę. Nazywanie narządów zmysłów.
• Słuchanie ciekawostek dotyczących narządów zmysłów u zwierząt (np.        
o różnicach w sposobie widzenia między ludźmi a zwierzętami, m.in.
widzenie czarno-białe, dostrzeganie cieplejszych obiektów, rejestracja
kolorów niewidocznych dla człowieka)
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Wzrok.

Słuch.

Dotyk.

Węch i smak.

Doświadczenia i zabawy ze zmysłami.

Dzieci przyglądają się zdjęciom zwierząt i przedmiotów codziennego
użytku i je nazywają.
Nauczyciel pokazuje kilka obrazów przedstawiających popularne
złudzenia optyczne (internet), a dzieci odpowiadają na pytania, np. Która
linia jest dłuższa? Które pole jest ciemniejsze?
Co przedstawia rysunek – głowę młodej czy starej kobiety?

Dzieci słuchają nagrania odgłosów i je identyfikują. Zastanawiają się,
jakie informacje możemy odczytać, używając uszu. Słuchają tamburynu        
i określają, czy dźwięki są głośne czy ciche, wolne czy szybkie. Zamykają
oczy i starają się wskazać palcem kierunek, z którego dochodzi dźwięk
(nauczyciel przemieszcza się po sali, grając na tamburynie w różnych
miejscach).

Kolejno każde dziecko wkłada rękę do „Woreczka pełnego skarbów”,
bierze do ręki jedną ze znajdujących się tam rzeczy i próbuje        
ją zidentyfikować tylko za pomocą dotyku.

Dzieci wspólnie zastanawiają się, w jakich sytuacjach używamy zmysłów
smaku i węchu, wyciągają wnioski, np. Te zmysły informują nas o tym,
czy jedzenie jest wartościowe (smaczne, niezepsute), ostrzegają
przed niebezpieczeństwem (zapach dymu, gazu), za ich pomocą
rozpoznajemy otoczenie, ludzi, zwierzęta. Kolejno podchodzą do stołu
nauczyciela i decydują, czy chcą przetestować swój smak czy węch.
Zamykają oczy (mogą mieć je przewiązane opaską) i starają się
zidentyfikować podany przedmiot lub substancję.
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Marsz, przejście do truchtu, następnie do biegu, a na końcu do
sprintu; na sygnał powrót do marszu.
Marsz po okręgu z naprzemiennym krążeniem ramionami
obustronnie w przód i w tył.
Marsz po okręgu z klaskaniem raz przed sobą, raz nad głową, raz        
za sobą; na koniec skłon z dotknięciem dłońmi stóp.

„Ptaki” – zabawa doskonaląca reakcję na sygnał.

Podsumowanie wiedzy o zmysłach.
Dzieci zastanawiają się, które zmysły dostarczają informacji dotyczących
najbliższego otoczenia (smak, węch, dotyk, wzrok, słuch). Wskazują
sytuacje z życia codziennego, w których zmysły ostrzegają nas przed
zagrożeniami. W głosowaniu próbują ustalić, który zmysł jest
najważniejszy, i dochodzą do wniosku, że każdy z nich dostarcza
ważnych, choć różnych informacji i każdy bardzo się przydaje.
• „Ciuciubabka” – tradycyjna zabawa polegająca na chwytaniu
uczestników zabawy przez osobę z zasłoniętymi oczami.
4. Zabawa „Kim by mogli być?”.
Dzieci dzielą się na grupy, każda z nich wybiera sobie zwierzę , którego
zmysły są im dobrze znane (np. ryba – świetnie pływa, ma dobrą
orientację w wodzie).
Zadaniem grup jest wymyślenie roli danego zwierzęcia, którą mogłoby
pełnić dzięki swoim zmysłom. Role te będą niebanalne, nieoczywiste,
sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Istotą zabawy jest rozwijanie
umiejętności przetwarzania poznanych informacji. Po upływie
wyznaczonego czasu grupy prezentują swoje pomysły, np. pies – mógłby
pracować w restauracji jako tester świeżości pokarmów, bo ma dobry
węch; ryba – mogłaby pracować jako nurek, bo świetnie pływa, nie
musiałaby używać butli tlenowej; nietoperz – mógłby pracować jako pilot
samolotu, bo nawet w bardzo trudnych warunkach z niczym by się nie
zderzył.
5. Zabawy ruchowe doskonalące refleks i reakcję na sygnały.
Rozgrzewka – przygotowanie organizmu do zadań ruchowych.

Główna część zajęć – zabawy ruchowe doskonalące refleks i reakcję
na sygnały.

Jedno z dzieci jest kotem, a pozostałe ptakami. „Ptaki” swobodnie
biegają po sali. Na hasło Kot! – starają się ukryć w „gniazdach” (pętlach z
szarf). Złapane dziecko zostaje „kotem”.
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„Wiewiórki do dziupli” – zabawa doskonaląca refleks.

„Raz, dwa, trzy, Baba-Jaga patrzy” – popularna zabawa ruchowa        
z reakcją na sygnał.
„Do przodu, do tyłu” – zabawa rytmiczna.

Rytmiczne wyklaskiwanie i wytupywanie różnych zdań związanych        
z dbałością o zdrowie, np. Mądra głowa zawsze wie, że w chłodne
dni czapkę nosi się! W zdrowym ciele zdrowy duch, więc pamiętaj –
ważny jest ruch, ruch, ruch! Kto o zdrowie dba, piękny uśmiech        
co dzień ma!

Ćwiczenia korekcyjne: dzieci leżą na plecach, bez butów, zginają
nogi w kolanach i rozchylają na zewnątrz i w tej pozycji przekładają
woreczek trzymany palcami stóp z jednej stopy do drugiej.
Ćwiczenia uspokajające: dzieci wykonują rowerek w leżeniu        
na plecach w rytmie spokojnej muzyki.

Na podłodze leżą szarfy (o jedną mniej niż liczba dzieci) –„dziuple”.
Dzieci biegają swobodnie po sali, omijając „dziuple”. Na hasło Wiewiórki,
do dziupli! – każda „wiewiórka” wskakuje do najbliższej „dziupli”        
i przysiada.  W jednej „dziupli” może się schronić tylko jedna „wiewiórka”.
Ta, dla której zabraknie miejsca, opuszcza jedną turę zabawy.

Dzieci maszerują po okręgu w rytmie podawanym przez nauczyciela        
na bębenku. Na hasło, np. Na lewej nodze trzy do przodu, dwa do tyłu –
zatrzymują się, zwracają ku środkowi i wykonują podskoki zgodnie        
z poleceniem.

Ćwiczenia kończące zajęcia.

6. Indywidualna ocena zajęć.
• Dzieci mówią, co im się podobało w czasie zajęć, czy któreś zadanie
było trudne i dlaczego. Zostają pochwalone za aktywność i zachowanie.
• Kończenie zdania: Dzisiaj nauczyłam się/nauczyłem się…
Netografia/Literatura
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tongue-sour.jpg, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tongue-salty.jpg, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tongue-sweet.jpg, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tongue-bitter.jpg, 
http://pixabay.com/pl/p%C4%85czek-przepis-je%C5%9B%C4%87-i-pi%C4%87-cukierek-179983/,
http://pixabay.com/pl/owoc%C3%B3w-%C5%BCywno%C5%9Bci-cytrusowych-15408/, 
http://pixabay.com/pl/kakao-czekolada-br%C4%85zowy-czarny-174872/, 
http://pixabay.com/pl/czekolada-pi%C4%87-gor%C4%85cy-puchar-kubek-41500/
http://pixabay.com/pl/neuron-kom%C3%B3rek-nerwowych-neuryt-296581/
Nowa era- Scenariusze zajęć dziennych klasa 1- Wielka przygoda.
Pamieć na zawołanie, Buzan.T, Łódź,Ravi 1997
 

Autor: Bernadeta Adamska, SP w Opokach 
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podniesienie efektywności skutecznego uczenia się. 

zna cele edukacyjne; 
rozumie pojęcie „uczenie się”;
wie, co wpływa korzystnie na proces uczenia się;
wie, co przeszkadza w dobrym i skutecznym uczeniu się;
potrafi wskazać czynniki pozytywne i negatywne;
wie, jak ważna jest motywacja do uczenia się;
rozwija umiejętności współpracy w grupie;
potrafi dokonać prezentacji swoich wytworów.

Temat: Jakie czynniki wpływają pozytywnie i negatywnie        
na skuteczność uczenia się? 
Cel ogólny:

Cele szczegółowe:
Uczeń:

Metody: burza mózgów, skojarzenia, mini wykład, dyskusja, elementy
rysunku.
Formy pracy: praca indywidualna, praca grupowa.
Środki dydaktyczne: tablica flipchart, puzzle, rozsypanka wyrazowa,
arkusze papieru, markery kolorowe, kredki, obrazki, karteczki
samoprzylepne, film (YouTube).
Przebieg zajęć:
1.Powitanie uczestników oraz podanie tematu i celów zajęć.
(przygotowanie w formie plakatu, wyeksponowanie w widocznym
miejscu). Poinformowanie ucznia – NaCoBeZu.
2.Przygotowanie puzzli na tablicy z napisem „UCZENIE SIĘ”. Zadaniem
ucznia jest określenie, z czym to słowo im się kojarzy i zapisanie        
na karteczkach samoprzylepnych. („burza mózgów”). Uczniowie podają
swoje skojarzenia. Później każde dziecko przykleja je na tablicy wokół
tego napisu. Nauczyciel odczytuje propozycje dzieci. Wspólne ułożenie
definicji pojęcia „uczenie się”(rozsypanka wyrazowa).
3.Nauczyciel prowadzi krótką rozmowę z uczniami nt. czynników, które
mogą wpływać na skuteczność uczenia się. Wskazanie na CZYNNIKI
POZYTYWNE i NEGATYWNE.
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4.Podział uczniów na 2 grupy celem stworzenia plakatu informującego        
o czynnikach pozytywnych i negatywnych wpływających na uczenie się –
prośba o przygotowanie ich w formie graficznej. (Uczniowie mogą
skorzystać z różnych źródeł informacji) – praca w grupach. Lider każdej
grupy prezentuje swoją pracę. Wyeksponowanie wytworów dzieci        
na tablicy. Informacja zwrotna od nauczyciela.
5.   Podsumowanie zajęć – prezentacja obrazków z podziałem na
czynniki korzystne i niekorzystne oraz prezentacja filmiku np.        
„Mózg ci radzi, czyli  3 porady dla dzieci”. 
 
 
Literatura:
1.Małgorzata Taraszkiewicz, Zuzanna Tarszkiewicz – „Atlas efektywnego
uczenia się dla nauczycieli szkół podstawowych”, WiP, Warszawa 2018
2.Carol Vorderman – „Jak uczyć się skutecznie – jakie to proste!        
Wyd. Arkady, Warszawa 2017
3.https://www.youtube.com/watch?v=u_a6qxZYbTI 
 
Autor: Wioletta Piotrowska, SP w Służewie
 
 
 
 

www.cen.org.pl

https://www.youtube.com/watch?v=u_a6qxZYbTI


Uczeń poznaje ćwiczenia integrujące dwie półkule mózgowe.

zna ćwiczenia oddechowe stymulujące harmonijną pracę obu półkul;
potrafi wykonać kilka ćwiczeń ruchowych pobudzających umysł i
ciało;
umie wykorzystać jedną z metod mnemotechnicznych – rzymski
pokój. 

Temat: Jak zintegrować dwie półkule mózgowe? 
Cel ogólny:

Cele szczegółowe:
Uczeń:

Formy pracy:
Indywidualna, grupowa.
Metody pracy:
Ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia z wykorzystaniem przygotowanych kart.
Środki dydaktyczne:
Piłeczki do żonglowania, kartki papieru (tablica), flamastry, wydrukowana
kartka z kolorowymi napisami kolorów (efekt Stroopa), wydrukowana
kartka z szalonym alfabetem (alfabet Games) – bądź można wyświetlić        
na tablicy multimedialnej, wydrukowany ciekawy dla uczniów kolorowy
obrazek (przedmiotu lub postaci). 
Przebieg lekcji
Na 2-3 godzinach lekcyjnych nauczyciel przedstawia uczniom kilka
zabaw ruchowych, które aktywizują ciało, jak i mózg. Ćwiczenia te
pomagają zwiększyć koncentrację, koordynację wzrokowo – ruchową,
zmniejszają stres, pobudzają do myślenia, energetyzują  i integrują
zespół.
1.Ćwiczenia oddechowe, czyli oddech naprzemienny nosem:
a) Zasłoń swoim prawym kciukiem prawą dziurkę nosa i weź głęboki
wdech lewą dziurką.
b) Zasłoń palcem wskazującym (lub dowolnym) tej samej dłoni lewą
dziurkę nosa i zrób wydech prawą dziurką nosa.
c) Trzymając zasłoniętą lewą dziurkę, zrób głęboki wdech prawą dziurką.
d) Zasłoń kciukiem prawą dziurkę i zrób wydech lewą dziurką.
e) Powtórz dowolną ilość razy. Możesz zacząć od 3 serii, a potem robić
np. 10 serii.
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2. Ćwiczenia ruchowe – indywidualne:
a)Ruchy naprzemienne, czyli dotykamy lewą dłonią prawego łokcia
(ucha, kolana) i odwrotnie.
b)Kreślenie leniwych ósemek:
Stanąć, wyciągnąć przed siebie lewą rękę, zacisnąć pięść, a kciuk
skierować do góry, narysować kciukiem w powietrzu znak „położonej
ósemki” wodząc oczami za ręką – głowa jest nieruchoma. Ruch
zaczynamy zawsze w lewo do góry. To samo powtarzamy prawą ręką.
3. Ćwiczenia ruchowe – zespołowe:
a)SUFIT, NOS, PODŁOGA 
Ustawienie: dowolne – w półokręgu, w kręgu, ale wszyscy muszą patrzeć
na prowadzącego. 
Przebieg: Prowadzący jak i uczniowie pokazują palcem wskazującym
wypowiadane przez niego słowa: sufit, nos, podłoga. Zabawa polega        
na tym, aby patrząc na osobę prowadzącą pokazywać słowa zgodnie z
ich znaczeniem, pomimo tego,  że prowadzący będzie pokazywał co
innego, niż wypowiadane  w danej chwili słowo (np. mówi „sufit”, a
pokazuje palcem nos).
a) SKOK W PRZÓD, SKOK W TYŁ… CZY NA PEWNO? 
Ustawienie: w kole luźno lub trzymając się za ręce. 
Przebieg: Zadaniem uczestników stojących w kole jest wykonywanie        
4 skoków w różnych konfiguracjach – w przód, tył, prawo, lewo. Zabawa 
 opiera się na wykonywaniu serii poleceń prowadzącego, które        
nie do końca podlegają prawom logiki, za to zmuszają uczniów        
do myślenia. 
Instrukcja prowadzącego: ➥ Pierwsze polecenie: Powtarzacie za mną        
to, co mówię, i wykonujecie skok zgodnie z tym, co słyszycie; np. „skok        
w przód” – głośno powtarzacie i wykonujecie skok w przód (seria
próbnych skoków przez ok. 20 sekund).
➥ Drugie polecenie: Wypowiadacie głośno przeciwny skok, niż ten który      
ja mówię, ale wykonujecie skok wedle mojego życzenia, czyli ten, który
słyszycie na początku; np. na moje hasło „skok w przód” grupa
odpowiada „skok w tył”, ale wykonuje skok w przód. ➥ Trzecie polecenie:
Powtarzacie po mnie skok, który mówię, ale wykonujecie przeciwny; np.
„skok w prawo” – głośno powtarzacie „skok w prawo”, ale wykonujecie w
lewo. 
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4.Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem środków dydaktycznych:
a) Żonglowanie (zaczynamy od jednej, potem dwie piłeczki np.
tenisowe).
b) Rysowanie oburącz na kartce (tablicy):
Rysujemy oś symetrii na wprost nosa, następnie rysujemy obiema
rękoma jednocześnie tak, by rysunek z jednej strony był zwierciadlanym
odbiciem drugiej strony. Zaczynamy od liter, liczb, choinki, serca, domu.          
Można pisać swoje imię od środka na zewnątrz.
 Wykorzystaj to ćwiczenie do zapisu słów czy wzorów, które chcesz
zapamiętać.
c) Szalony alfabet czyli Alfabet Games (potrzebny będzie alfabet
zamieszczony poniżej lub można skorzystać z tablicy multimedialnej.
https://pomysly-na-biznes.pl/alfabet-games-online )
Ćwiczenie polega na odczytywaniu na głos kolejnych liter alfabetu          
z planszy i wykonywaniu odpowiednich ruchów rękoma jednocześnie.
Komendy, które wykonujemy w trakcie wypowiadania kolejnych liter to:
P – podnosimy prawą rękę,
L – podnosimy lewą rękę,
O – obie ręce.
 

 
 

 ABCDEFGH
LPOOLOLO
IJKLMNOP
POPPOLPL
RSTUWXYZ
LPOLLOLP
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a) Efekt Stroopa – potrzebny będzie wydrukowany „Kolorowy test”
zamieszczony poniżej bądź można wyświetlić na tablicy multimedialnej
 

KOLOROWY TEKST
 
Nazwij kolory jakich użyto do napisania poniższych wyrazów.          
 Zrób to  w ciągu 15 sekund!!!
 

 żółty, niebieski, pomarańczowy
czarny, czerwony, zielony
fioletowy, żółty, czerwony

pomarańczowy, zielony, czarny
niebieski, czerwony, fioletowy

zielony , niebieski, pomarańczowy
 

Jeśli robiłeś to w szybkim tempie to nastąpił konflikt między
półkulami mózgowymi!

Prawa -  próbuje nazwać kolory
Lewa - analizuje definicje wyrazów
5.Ćwiczenia w zapamiętywaniu informacji – jedna z metod
mnemotechnicznych (rzymski pokój)
Technika ta polega na skojarzeniu miejsca z obiektem do zapamiętania. 
Na początek nauczyciel prosi uczniów o zapamiętanie wymienionych          
10 produktów spożywczych. Większość uczniów  z pewnością
zapamięta niewiele. Następnie nauczyciel przedstawia metodę zwaną
„rzymski pokój” czyli przypisanie do znanych miejsc konkretnych
produktów. Nauczyciel pokazuje rysunek np. skrzata Zakrzewka. 
Nauczyciel prosi uczniów o przypisanie do konkretnej części ciała
danego produktu spożywczego:
 
1. Uszach        - pęczek rzodkiewek (jak kolczyk) 
2. Czole           - kostka masła 
3. Oczach        - śmietana 
4. Nosie           - vegeta 
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5. Ustach         - oliwa z oliwek 
6. Szyi             - parówki 
7. Ramionach   - szynka               
8. Prawej ręce  - ziemniaki 
9. Kolanach      - cebula 
10. Przy prawej stopie - cukier
Następnie nauczyciel prosi dzieci o zapisanie na kartce produktów, które
zapamiętały.
 
Netografia:
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/e5504b2a19f757198df2
42deb45d2acf
http://poradnik-logopedyczny.pl/metody-programy/terapia-
pedagogiczna/129/metoda-dennisona.html
https://pomysly-na-biznes.pl/alfabet-games-online/
 
Autor: Karolina Tubielewicz,  SP w Stawkach
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