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Metody i techniki prowadzenia 
zajęć adekwatne do wieku 
uczniów i specyfiki zajęć 



Kompetencje kluczowe 



Wśród ośmiu kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 

całe życie wymienionych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady  

z 18 grudnia 2006 r. odnaleźć można następujące: 
 

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym. 

2. Porozumiewanie się w językach obcych.  

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne.  

4. Kompetencje informatyczne.  

5. Umiejętność uczenia się.  

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie. 

7.  Inicjatywność i przedsiębiorczość.  

8. Świadomość i ekspresja kulturalna.  



Periodyzacja etapów/faz rozwoju ontogenetycznego: 

 

• niemowlęctwo (do 1 roku życia), 

• wiek poniemowlęcy (od 1 do 3 roku życia), 

• wiek przedszkolny (od 3 do 7 roku życia), 

• wiek szkolny (od 7 do 11–12 roku życia), 

• starszy wiek szkolny (od 12–13 do 17–18 roku życia). 

 

Wg Marii Żebrowskiej (Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, 

red. M. Żebrowska, Warszawa 1980.) 



Jean Piaget (18961980) 



Jean Piaget (18961980) 
Stworzył teorię poznawczą, według 
której rozwój intelektualny jest 
rozumiany jako adaptacja struktur 
poznawczych do wymagań środowiska. 
 
Procesy: 
• asymilacji – modyfikowanie nowej 

informacji, która napływa z otoczenia 
w taki sposób, by pasowała do tego, 
co dziecku już jest znane. 

• akomodacji – restrukturyzacja 
istniejących już schematów tak, by 
nowa informacja mogła być lepiej 
przyswojona. 



Jean Piaget (18961980) 
4 stadia rozwoju: 
 

• sensoryczne (0–2 lata), 

• przedoperacyjne (2–7 lat) – egocentryzm, 

nieodwracalność myślenia, 

• operacji konkretnych (7–11 lat), 

• operacji formalnych (od 11 lat). 

 

Dziecko jako twórca własnego rozwoju. 



4 stadia rozwoju: 
 
Sensoryczne (02 lata) – już u noworodków i niemowląt procesy 
asymilacji i akomodacji są w pełni funkcjonalne, jednak adaptacja 
i organizowanie środowiska odbywają poprzez zachowania zmysłowe 
i ruchowe. Dziecko przechodzi od aktywności odruchowej, stopniowo 
koordynując ruchy ciała, do aktywności celowej, eksperymentowania 
z działaniem, aż do osiągnięcia umiejętności tworzenia reprezentacji 
umysłowych. Początkowo też, dziecko nie odróżnia siebie od otoczenia, 
a rozumienie przez nie przestrzeni i przyczynowości cechuje 
egocentryczność. 
Z czasem mały człowiek odkrywa, że przedmioty są osobnymi bytami, 
które nie znikają, gdy odwróci się wzrok (stałość!) i, o których można 
myśleć, nawet pod ich fizyczną nieobecność. Co więcej, stałe stają się 
także wielkość i kształt obiektów, a relacje przestrzenne pomiędzy nimi 
a dzieckiem są przez nie lepiej rozumiane. Pod koniec 2 r. ż. 
niemowlęta dość dobrze potrafią również wnioskować o przyczynach 
i skutkach otaczających je zdarzeń. 

 



4 stadia rozwoju: 
 
Przedoperacyjne (2–7 lat) – zdolność do tworzenia reprezentacji 
obiektów i zdarzeń, np. naśladownictwo odroczone (naśladowane 
przedmioty lub zdarzenia były wcześniej przez pewien czas nieobecne) 
czy też zabawa symboliczna (udawanie), rysunki jako przedstawienie 
świata wewnętrznego, tworzenie obrazów umysłowych (wewnętrzne 
reprezentacje doświadczeń i przedmiotów). Posługiwanie się mową. 
Okres prelogiczny – dziecko jest ono zatem egocentryczne (wszyscy 
myślą tak samo jak dziecko), jego myślenie cechuje centracja 
(koncentracja na jednym aspekcie zjawiska i pomijanie innych), nie ma 
ono jeszcze zdolności rozumienia przekształceń (widzi etap 
początkowy i końcowy zdarzeń, choć nie etapy pośrednie) ani 
odwracalności („cofnięcia” swojego rozumowania do punktu wyjścia). 
Te ostatnie dziecko odkryje w przyszłości. W stadium 
przedoperacyjnym mały człowiek nadal poznaje też „nowe”, 
niezmienne właściwości przedmiotów: ich liczbę, masę, powierzchnię, 
a także ilość cieczy. 

 



4 stadia rozwoju: 
 
Operacji konkretnych (7–11 lat) – to czas rozwoju myślenia logicznego 
(tzw. operacji). Choć dziecko nie jest już całkowicie zależne od percepcji 
i wiele napotkanych problemów może rozwiązywać w oparciu 
o rozumowanie, dotyczy to jednak tylko tych problemów, które są 
realne, obserwowalne i konkretne. Znika egocentryzm intelektualny – 
dziecko zaczyna rozumieć, że rozumowanie u różnych osób może 
prowadzić do różnych wniosków. Zanika także centracja (możliwe staje 
się wykorzystywanie wszystkich dostępnych cech bodźca), a pojawia 
się funkcjonalne rozumienie przekształceń (zrozumiałe stają się związki 
pomiędzy poszczególnymi ich etapami). Pojawienie się odwracalności 
oraz stałości ciężaru i ilości ciał stałych. 
Ponadto, dzieci w tym wieku zaczynają rozumieć też pojęcia: czasu, 
prędkości i przyczynowości. Za najważniejsze osiągnięcie tego stadium 
uważa się jednak pojawienie się tzw. operacji logicznych (jak sama 
nazwa wskazuje pozwalają one na wyciąganie logicznych wniosków 
na drodze rozumowania). Oprócz wspomnianej już odwracalności, są 
to również umiejętność szeregowania i klasyfikowania obiektów. 



4 stadia rozwoju: 
 

Operacji formalnych (od 11 lat) – człowiek ostatecznie uwalnia swoje 

rozumowanie od doświadczenia i zyskuje umiejętność rozwiązywania 

wszystkich klas problemów (w tym hipotetycznych i słowno-

pojęciowych). Rozwija się rozumowanie hipotetyczno-dedukcyjne 

(„od ogółu do szczegółu”, gdzie ogół, czyli przesłanki, stanowią 

niezweryfikowane jeszcze hipotezy) oraz rozumowanie indukcyjne, 

pozwalające na tworzenie uogólnień. 

 



Kreatywność 



 

„Słyszę i zapominam.  

Widzę i pamiętam.  

Robię i rozumiem”. 

Konfucjusz  



 Zgodnie z teorią Piageta nauka jest procesem, który ma sens tylko w 
sytuacjach zmian. Dlatego uczenie się jest częściowo wiedzą, jak 
dostosować się do tych zmian. Ta teoria wyjaśnia dynamikę 
adaptacji poprzez procesy asymilacji i akomodacji. 

 Asymilacja odnosi się do sposobu, w jaki otrzymujemy bodziec ze 
środowiska na poziomie społecznym. Adaptacja z kolei oznacza 
modyfikację obecnego społeczeństwa w odpowiedzi na potrzeby 
środowiska. Poprzez asymilację i adaptację mentalnie 
restrukturyzujemy nasz proces uczenia się podczas całego cyklu 
rozwojowego. Terminem tym jest restrukturyzacja poznawcza. 

 Asymilacja i przystosowanie współdziałają ze sobą w procesie 
zachowania równowagi.  

 Inteligencja jest tym, czego używasz, kiedy nie wiesz, co robić”. -  
Jean Piaget 

 

 



 Od dzieciństwa – transformacja inteligencji, od zmysłu 
motorycznego, praktycznego → myśli (poprzez język i socjalizację). 

 Język → przeszłość, przywołanie minionych motywacji działania, 

przewidywanie przyszłości. 

 „Prawidłowa pedagogika polega na tym, by umieszczać dziecko w 
sytuacjach, w których może zdobyć prawdziwe doświadczenia 
życiowe. Język pomaga nam przewidywać takie sytuacje”. − Jean 
Piaget. 

 Egocentryczna asymilacja charakteryzuje zarówno początki 
myślenia dziecka, jak i jego integrację ze społeczeństwem. 

 Zdaniem Piageta to zachowanie ludzkie jest decydującym 
czynnikiem zmian ewolucyjnych.  

 „Kiedy uczysz dziecko czegoś, zabierasz mu na zawsze szansę 
odkrycia tego samemu” − Jean Piaget. 

 

 

 



 Celem jest, aby w pierwszych latach nauczania dziecko mogło 
osiągnąć dobry rozwój poznawczy. To powinno być pierwszym 
celem w nauce dziecka. Jest to absolutnie niezbędne i powinno 
uzupełniać to, czego uczy rodzina. Te zasady i przepisy pozwalają 
dziecku dobrze przystosować się do środowiska szkolnego. 

 

 

 



Pierwszym zadaniem wychowawcy jest wzbudzenie 
zainteresowania. Zainteresowanie to narzędzie 
porozumienia i interakcji z uczniem. Badania na ten temat 
prowadzono przez prawie czterdzieści lat. Teoria ta ma na 
celu nie tylko lepsze poznanie dziecka i ulepszenie metod 
pedagogicznych lub edukacyjnych, ale także docenienie 
dzieci jako ludzi. 



 „Drugim celem edukacji jest szkolenie umysłów, aby były krytyczne. 
Aby wyszkolić je tak, by były w stanie zweryfikować, a 
niekoniecznie przyjąć wszystko, co otrzymają. Wielkim 
niebezpieczeństwem są dzisiaj tematy, kolektywne opinie i 
tendencje, które już istnieją. Musimy być w stanie rzucić wyzwanie 
tym pomysłom i rozróżnić, co jest właściwe, a co nie.” 

 

 Głównym celem edukacji jest tworzyć ludzi zdolnych do 
innowacji, a nie tylko powtarzania tego, co wniosły inne 
pokolenia. Ma wypuszczać w świat ludzi, którzy są twórcami, 
wynalazcami i odkrywcami. Drugim celem edukacji jest szkolenie 
umysłów do krytykowania i weryfikowania, a niekoniecznie 
akceptowania wszystkiego, co otrzymują. 

 Wiedza nie jest kopią rzeczywistości, ale jest produktem interakcji 
człowieka z jego otoczeniem. Wiedza ta będzie zatem zawsze 
indywidualna i odmienna od wszelkiej istniejącej wiedzy. 

 

 



„Głównym celem edukacji w szkołach powinno być stworzenie 

mężczyzn i kobiet zdolnych do robienia nowych rzeczy, a nie tylko 

powtarzania tego, co zrobiły inne pokolenia. Mężczyzn i kobiet, 

którzy są kreatywni, pomysłowi i odkrywczy. Ludzi, którzy potrafią 

być krytyczni, umieją oceniać i niekoniecznie akceptują wszystko, co 

im się oferuje”. 

Jean Piaget 



Style pracy nauczyciela 



 

menedżerski (behawioryzm); 

 

wyzwalający (psychologia poznawcza); 

 

 terapeutyczny (psychologia humanistyczna). 

Style dydaktyczne 
wg Fenstermachera i Soltisa 



Kształcenie konstruktywne 



Metoda  
– gr. methodos – droga do czegoś. 



Metody aktywizujące   
– to grupa metod nauczania, które 

charakteryzuje to, że w procesie 
kształcenia aktywność uczniów 

przewyższa aktywność nauczyciela.  



Metody aktywizujące: 
  

• Sprzyjają pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. 

• Zmusza dzieci do myślenia podczas wykonywania podjętych działań. 

• Angażują uczniów emocjonalnie. 

• Sprawiają, że uczniowie są aktywni w sferze percepcyjnej, ruchowej, 

werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej. 

• Uczą dzieci właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, 

tolerancji. 

• Charakteryzują się dużą siłą stymulowania aktywności uczniów  

i nauczycieli, wysoką skutecznością, dużą różnorodnością oraz 

atrakcyjnością.  



Ogólny podział metod aktywizujących 
  

• Metody problemowe. 

• Metody ekspresji i impresji. 

• Metody graficznego zapisu. 



Ogólny podział metod aktywizujących 
  

• Metody problemowe − rozwijające umiejętność krytycznego 

myślenia. Polegają one na przedstawieniu uczniom sytuacji 

problemowej oraz organizowaniu procesu poznawczego. 

Wykorzystywane są przy tym różnorodne źródła informacji, np. filmy 

dydaktyczne, fotografie, rysunki, Internet, dane liczbowe. Na 

zachodzące wówczas procesy poznawczo-wychowawcze składa się 

analizowanie, wyjaśnianie, ocenianie, porównywanie i wnioskowanie. 

Przykładowe metody: burza mózgów, obserwacja, dyskusja panelowa, 

metoda problemowa, studium przypadku. 



Ogólny podział metod aktywizujących 
  

• Metody ekspresji i impresji − nastawione na emocje i przeżycia. 

Powodują wzrost zaangażowania emocjonalnego uczniów. Jest on efektem 

doznań i przeżyć związanych z wykonywaniem określonych zadań (np. gra 

dydaktyczna). Przykładowe metody: drama, metoda symulacyjna, mapa 

mózgu, metoda laboratoryjna, metoda projektu. 



Szczegółowy podział metod aktywizujących 
  

• Metody integracyjne – odprężają, relaksują, wprowadzają w dobry nastrój i 

życzliwą atmosferę, zapewniają bezpieczeństwo w grupie, gwarantują po-czucie 

tożsamości, uczą efektywnej komunikacji, np.: „pajęczynka”, „wrzuć strach do 

kapelusza”, „graffiti”, „krasnoludek”, „kwiat grupowy”.  

 

• Metody definiowania pojęć – celem jest nauka analizowania i definiowania 

pojęć, ale też negocjacji i przyjmowania różnego stanowiska: „burza mózgów”, 

„mapy pojęciowe”, „kula śniegowa”. Metody hierarchizacji – uczą klasyfikowania i 

porządkowania wiadomości w relacjach niższości i wyższości, np.: „piramida 

priorytetów”, „diamentowe uszeregowanie”.  

 

• Metody twórczego rozwiązywania problemów – uczą krytycznego i twórczego 

myślenia i łączenia wiedzy z doświadczeniem, np.: „kolorowe kapelusze”, „rybi 

szkielet”, „dywanik pomysłów”, „6, 3, 5”. 



Szczegółowy podział metod aktywizujących 
  

• Metody pracy we współpracy – uczą współpracy i akceptacji indywidualnych 

różnic, pracy w grupie, razem z grupą np.: „zabawa na hasło”, „układanka”. 

 

• Metody diagnostyczne – polegają na zbieraniu informacji o przebiegu i 

wynikach określonego stanu rzeczy, np.: „metaplan”, „obcy przybysz”, „procedura 

U”. 

 

• Metody dyskusyjne – uczą dyskusji, prezentowania własnego stanowiska, np.: 

„debata za i przeciw”, „dyskusja panelowa”, „dyskusja punktowana”, „akwa-

rium”. 

 

• Metody rozwijające twórcze myślenie – uczą myślenia twórczego i odkrywania 

swoich predyspozycji, swoich zdolności, np.: „słowo przypadkowe”, „fabuła z 

kubka”. 



Szczegółowy podział metod aktywizujących 
  

• Metoda grupowego podejmowania decyzji – preferują efektywne uczestnictwo 

w dyskusji o i uczą odpowiedzialności za swoje i grupowe decyzje oraz 

podejmowania decyzji na podstawie faktów, np.: „drzewko dyskusyjne”, „pu-

stynia”, „6 par butów”. 

 

• Metody planowania – pozwalają uczniom planować rzeczywistość, fantazjo-

wać, marzyć i planować urzeczywistnianie swoich marzeń, np.: „gwiazda py-tań”, 

„planowanie przyszłości”. 

 

• Gry dydaktyczne – uczą przestrzegania reguł, właściwej radości z wygranej i 

umiejętności przyjmowania przegranej, np.: „magiczny kalkulator”, „dziwne 

powiedzonka”. 

 



Szczegółowy podział metod aktywizujących 
  

• Metody przyspieszonego uczenia się – szybkie przyswajanie wiedzy, np.: 

„techniki szybkiego czytania”, „haki pamięciowe”, „łańcuchowa metoda 

skojarzeń”. 

 

• Metody ewaluacyjne – pozwalają dokonywać oceny siebie, innych, uczą 

przyjmowania krytyki, np.: „termometr uczuć”, „smile”, „kosz i walizeczka”, „tar-

cza strzelecka”. 

 



Przykłady 
  

Drzewko decyzyjne 



Przykłady 
  

Burza mózgów 

Etapy burzy mózgów: 

• sformułowanie problemu  

• wytwarzanie pomysłów - każdy 

pomysł jest zapisywany - cel: 

zgromadzenie jak największej 

liczby pomysłów  

• krytyczna analiza pomysłów - 

ustalenie kryteriów oceny (np. 

realność, zyski/straty, akceptacja 

większości) - ocena wg przyjętych 

kryteriów  

• wybór rozwiązania  

• decyzja o wprowadzeniu 

wybranego rozwiązania 

Schemat skojarzeń 



Przykłady 
  

Haki pamięciowe 

 

Metoda rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 

Cele: Jest to metoda wykorzystująca naturalne umiejętności kreowania w myślach obrazów różnych 

stanów rzeczy. To trening wyobraźni. Technika lepszego zapamiętywania liczb, wielkości, zależności, 

budowania systemów skojarzeń. 

Warianty: I Zapamiętywanie liczb, dat, zależności Należy rozdać uczniom karty pracy (z 

zaznaczonymi liczbami). Uczniowie pracują indywidualnie, zastanawiają się, z jakim przedmiotem, 

obiektem kojarzą im się podane liczby. Rysują swoje skojarzenia. Nauczyciel zbiera karty pracy i 

dokonuje ich ekspozycji wspólnie z uczniami komentuje te rysunki, które podobały się wszystkim. II 

Tworzenie pozytywnych obrazów rzeczywistości (do zastosowania w pracy wychowawczej z 

uczniami) Należy wymyślić kilka trudnych sytuacji, z którymi spotykają się uczniowie w życiu 

codzien-nym. Następnie trzeba je wspólnie przedyskutować i zachęcić uczniów do odegrania scenek. 

Podstawą zachowania, postępowania, argumentowania ma być wiara w sukces. 



Gwiazda pytań 

 

Uczestnicy pracują w grupach na plakatach z pytaniem np.: „Gdzie pojedziemy na wycieczkę?". 

Zadaniem grup jest zaprojektowanie wycieczki do wybranego miejsca za pomocą „gwiazdy pytań". 

Pytania typu: - „Po co (dlaczego) chcą tam pojechać?; Kto i za co będzie odpowiedzialny?; 

Gdzie (dokąd) pojadą?; Jak to zrobią?; Co będą tam robili?; Kiedy wyjazd?". Grupy wyszukują 
odpowiedzi na te pytania i zapisują je na plakatach, po czym jedna osoba z każdej grupy prezentuje 
powstały plan wycieczki.  
Przebieg  
1. Podział klasy na zespoły według kolorów (zielony, żółty, czerwony, różowy, niebieski, 
pomarańczowy). Utworzone grupy zastanawiają się, dlaczego wybrały ten kolor i czy wybrany kolor 
można nazwać wiosennym.  
2. Ustalenie ról w zespole poprzez losowanie numerków. Do każdego numerku dołączony jest opis 
zadania: jeden to strażnik czasu dwa to osoba, która otrzymuje i przekazuje materiały od nauczyciela 
grupie trzy to osoba, która zachęca kolegów do pracy i pomaga cztery to sekretarz pięć to 
sprawozdawca  
3. Zespoły otrzymują planszę z ilustracją Gwiazdy pytań. Nauczyciel objaśnia, że zada-nie polega na 
udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania i zapisanie ich na otrzymanej planszy. (Czas realizacji 
to około 30 minut, może ulec zmianie w zależności od potrzeb)  

. 



Przykłady 
  

Metoda projektu 

Metoda projektów polega ogólnie na wykonywaniu przez uczniów zadań  obejmujących większą 

partię materiału, samodzielnym formułowaniu tematu i poszukiwaniu rozwiązania. Ogólny zakres 

prac projektowych określany jest zwykle przez nauczyciela prowadzącego projekty, szczegółowe 

brzmienie tematu i zakres prac uzgadniane są (negocjowane) między prowadzącym a uczniami 

wykonującymi projekt. W wyniku tych negocjacji dla każdego tematu spisywany jest kontrakt między 

prowadzącym a wykonawcami (wykonawcą). Projekt może zawierać tak teoretyczne jak i praktyczne 

rozwiązanie problemu. Wynikiem pracy ucznia lub grupy uczniów jest złożenie pisemnego raportu 

zawierającego analizę i rozwiązanie problemu, obliczenia, opis badań laboratoryjnych lub technologii 

wykonania modelu (urządzenia), jego zastosowanie i wnioski końcowe.  Po wykonaniu projektów 

następuje ich prezentacja, dyskusja nad nimi, ocena przy udziale wszystkich zespołów. Organizacja 

zajęć realizowanych metodą projektów powinna być następująca: wybranie partii materiału (działu 

tematycznego) przez nauczyciela, wprowadzenie do tematu z zasugerowaniem problemów do 

rozwiązania, sformułowanie tematów i ustalenie zakresu projektów (zawarcie "kontraktów"),  

realizacja projektów (konsultacje), prezentacja projektów, dyskusja, podsumowanie, sprawdzian 

wiadomości i umiejętności. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie treści można realizować tą metodą, 

obok konsultacji nauczyciel prowadzi zajęcia innymi metodami realizując treści pozostałe 



Przykłady 
  

Rybi szkielet 
Metoda ta znana jest jako schemat 

przyczyn i skutków. Przebieg: Na plakacie 

lub tablicy nauczyciel rysuje schemat 

przypominający rybi szkielet. W głowie 

ryby wpisuje dowolny problem. Uczniowie 

metodą burzy mózgów wymieniają główne 

czynniki, które miały wpływ na po-wstanie 

danego problemu. Wpisują je na tzw. 

dużych ościach. Nauczyciel dzieli uczniów 

na tyle grup, ile jest dużych ości. Każda 

grupa otrzymuje jeden czynnik główny 

(dużą ość) i w określonym czasie stara się 

odnaleźć przyczyny, które na nie-go 

wpłynęły. Przedstawiciele grup wpisują 

czynniki szczegółowe (małe ości) na 

schemat. Z czynników szczegółowych 

(małych ości) uczniowie wybierają, ich 

zdaniem, najistotniejsze. Uczniowie 

wyciągają wnioski i rozwiązują problem. 



Przykłady 
  

Mapa mentalna 

Mapa mentalna umożliwia wizualne 

opracowanie problemu, służy 

uporządkowaniu myśli. Pozwala na 

szybkie i łatwe zapamiętywanie 

potrzebnych informacji. Może być 

zrealizowana np. w formie kwiatu, 

drzewa, mapy nieba, z wykorzystaniem 

rysunków, obrazów, zdjęć, symboli, 

haseł, krótkich zwrotów, itp. 



Dziękuję za uwagę! 


