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Scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI  - 
Techniki efektywnego uczenia si ę - zastosowanie 
nowoczesnych metod  
  

 
Tematy zaj ęć: 

1.  Twój umysł sta ć na wi ęcej. Pami ęć a nauka 
2.  Czy potrafimy si ę uczy ć ? Wybrane techniki efektywnego uczenia 

si ę 
3.  Radzimy sobie ze stresem szkolnym. 
4.  Co ma zrobi ć ucze ń zdolny, żeby si ę nie nudzi ć, a słabszy, 

żeby nie popa ść w depresj ę? 
 
Cele ogólne zaj ęć: 
- zwi ększenie wiedzy na temat technik efektywnego uczenia  si ę, 
wprowadzenie poj ęć: efektywne uczenie si ę, wyra żanie emocji i 
uczu ć zwi ązanych z problemami szkolnymi, warto ściowanie rzeczy 
zwi ązanych z nauk ą oraz dbanie o własne zdrowie i rozwijanie 
sił fizycznych. 
- nabycie umiej ętno ści prawidłowego uczenia si ę i dobrej 
organizacji czasu pracy (przekonanie o potrzebie uc zenia si ę;  
współtworzenie kryteriów oceniania efektów własnego  uczenia 
si ę). 
- kreowanie postaw edukacyjnych w śród dzieci i 
młodzie ży. 
- wyposa żenie dzieci w wiedz ę o sposobach radzenia 
sobie ze stresem zwi ązanym z problemami szkolnymi. 
- dostrzeganie okazji do uczenia si ę z osobistego  i 
cudzego do świadczenia. 
 
Materiały: 
ulotki do poszczególnych cz ęści programu, ankieta pt. ”Czy 
potrafisz si ę uczy ć”,  
flamastry, szary papier 
 
Metody pracy: 
- mini wykład, dyskusja poł ączona z wykładem, 
-burza mózgów,  
- praca w grupie, 
- praca indywidualna, 
- elementy rysunku, 
- dyskusja punktowana, 
-co mnie dziwi, 
- technika niedoko ńczonych zda ń 
 
Czas potrzebny na realizacj ę -  4 godziny lekcyjne 
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Lekcja 1 
 
Temat: TWÓJ UMYSŁ STAĆ NA WI ĘCEJ.PAMI ĘĆ A NAUKA 
 
1.Wprowadzenie: 
Prawo Gordona Moore'a mówi o tym, że pojemno ść pami ęci i 
szybko ść oblicze ń komputerów o tej samej warto ści rynkowej 
podwaja si ę co dwa lata lub nawet co rok. Tymczasem mózg 
ludzki nie tylko nie ro śnie, lecz wr ęcz przeciwnie - wraz z 
wiekiem jego obj ęto ść maleje. Obliczono, że u osób po 
trzydziestym roku życia codziennie obumiera około sto tysi ęcy 
komórek nerwowych. Czy żbyśmy wi ęc byli na przegranej pozycji w 
porównaniu ze stworzonymi przez siebie komputerami?  A jednak 
nie! Mózg ludzki jest struktur ą zło żoną, zawieraj ącą około 100 
milionów komórek nerwowych oraz niesko ńczon ą ilo ść możliwo ści 
poł ącze ń mi ędzy nimi. Produkowane obecnie komputery musiałyby 
być przynajmniej milion razy sprawniejsze, by móc doró wnać 
wydajno ści, jak ą posiada ludzki mózg 1.  
 
2.Prezentacja przez nauczyciela sytuacji, gdy „pami ęć nas 
zawodzi” 

1.  Spotykamy na ulicy znajomego, witamy si ę :Paniczna my śl 
"Sk ąd ja go znam? Jak on ma na imi ę?".  

2.  Wchodzimy do sklepu. Wprawdzie w domu, przed wyj ściem 
ustalili śmy co mamy kupi ć, no ale kto by tam notował, przecie ż 
zapami ętam. Kolejna alejka z kolejnymi produktami i my śl w 
głowie - "co ś jeszcze miałem kupi ć, tylko co?".  

3.  To były drobiazgi, ale "pustka w głowie" zdarza si ę nam w 
bardziej nie sprzyjaj ących okoliczno ściach: pytanie ustne, 
profesor zadaje pytania, a my... "Przecie ż si ę uczyłem, 
umiałem, ju ż mam na ko ńcu j ęzyka!" 
4. Odwołanie si ę do wspomnie ń uczniów „Czy ich pami ęć kiedy ś 
ich zawiodła” 
-dyskusja nauczyciela z uczniami 
3. „Czym jest pami ęć” -wykład nauczyciela  
No tak, nasza pami ęć lubi płata ć nam figle. Ale zacznijmy od 
tego czym jest pami ęć. 
Pamięć jest to zdolno ść do rejestrowania i ponownego 
przywoływania wra żeń zmysłowych, skojarze ń, informacji. Mo żna 
wyró żni ć trzy etapy jej pracy:  

• rejestracja informacji/wra żeń poprzez zmian ę struktury 
fizycznej,  

• przechowywanie informacji,  
• odtwarzanie. 

Podczas nauki wydaje nam si ę, że "rejestracja informacji", 
czyli „wkuwanie”, przebiega całkiem nie źle. Uczymy si ę, uczymy 
si ę, uczymy si ę, ......, itd. Najcz ęściej zajmuje nam to 
zdecydowanie wi ęcej czasu ni ż by śmy chcieli. Oczywi ście do 
tego dochodzi proces odtwarzania informacji, który równie ż 
odbiega cz ęsto od naszych oczekiwa ń. Chcieliby śmy sp ędza ć 
mniej czasu przy ksi ążkach, przed sprawdzianem, przy 
dokumentach.  
Czy mo żemy co ś z tym zrobi ć, czy da si ę wy ćwiczy ć nasza 
pami ęć?  
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Odpowied ź jest bardzo prosta - oczywi ście, że si ę da. 
Sportowiec, który zaczyna trenowa ć, np. maraton, przebiega go 
na pocz ątku przygotowa ń w sze ść albo wi ęcej godzin, po 
przygotowaniach i treningach najlepsi osi ągaj ą wynik ok. 2 
godzin. Spróbujemy was przekona ć, że wasza pami ęć b ędzie 
działała jak dobry marato ńczyk, czyli b ędziecie zapami ętywali: 
szybciej, łatwiej, sprawniej i co najwa żniejsze na dłu żej. 
Funkcje naszego mózgu s ą podzielone mi ędzy dwie półkule - dla 
ułatwienia dodam, że lew ą i praw ą. 
Lewa półkula naszego mózgu odpowiada za: j ęzyk, analiz ę, 
logik ę, cyfry, matematyk ę, kolejno ść, słowa. 
Prawa półkula zawiaduje uczuciami, emocjami, syntez ą, rytmem, 
muzyką, obrazami, wyobra źni ą. 
Ten podział b ędzie nam b. przydatny aby zobrazowa ć możliwo ści 
naszego mózgu. 
Mam nadziej ę , że nasza wspólna praca na tych zaj ęciach 
zmotywuje was do poszukiwania sposobów na szybsze i  łatwiejsze 
zapami ętywanie. Najcz ęściej uczymy si ę wykorzystuj ąc lew ą 
półkul ę, jest to na wyraz logiczne, ale informacje i zdarz enia 
zapami ętywane z pomoc ą naszej prawej półkuli s ą zapami ętywane 
w sposób du żo łatwiejszy i na pewno na dłu ższy czas. 
Najłatwiejszy przykład jaki przychodzi mi do głowy to s ą nasze 
wspomnienia z dzieci ństwa. Spróbujmy zrobi ć do świadczenie - 
zamknijmy oczy i przypomnijmy sobie zdarzenie z bar dzo 
wczesnego dzieci ństwa. Co nam przychodzi do głowy? Cz ęsto s ą 
to świ ęta Bo żego Narodzenia, pierwszy dzie ń przedszkola czy 
szkoły. Uczestnicy warsztatów mówi ą o zdarzeniach na placach 
zabaw. Przypominamy sobie sytuacje, które wywołały w nas du że 
emocje, pozytywne b ądź negatywne. Pami ętamy zdarzenie, bo 
utrwalili śmy je sobie z pomoc ą naszej prawej półkuli. Dzi ęki 
emocjom, obrazom, nieraz dzi ęki muzyce. Nieraz nawet nie 
myślimy o tym, że co co ś zapami ętujemy, robimy to samoczynnie 
i o to chodzi, aby tak samoczynnie przygotowywa ć si ę do 
sprawdzianów, egzaminów, wa żnej rozmowy  
4. Burza mózgów „Czy znasz sposoby ćwiczenia pami ęci” 
-sposoby wypisujemy na tablicy, nast ępnie prowadz ący 
podsumowuje burz ę mózgów i rozdaje ulotk ę nr.1  
5. Praca w parach:„Mój sposób na zapami ętywanie wa żnych 
rzeczy” 
-podsumowanie zaj ęć. 
ulotka nr 1 
� ĆWICZENIA DOBREJ PAMIECI.  
Pamiętaj ćwiczenie pami ęci to nic innego, jak powtarzanie w 
ró żnych formach: poprzez słuchanie, zapami ętywanie, czytanie, 
przegl ądanie, pisanie. 
♦ Koncentracja uwagi :  
Można j ą uzyska ć tylko dzi ęki ćwiczeniom, np. przedmiot 
nielubiany zapami ętujemy trudniej i dłu żej – koncentracj ę 
uwagi ćwiczymy  etapami. : 
I - na pocz ątku codziennie 15 minut, 
II - Po tygodniu 20 – 25 minut, 
III - Po 2 – 3 tygodniach koncentracja uwagi przych odzi 
łatwiej .  
♦ Zainteresowania:  
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Przedmiot, którym si ę interesujemy,  odrabiamy znacznie 
szybciej i z mniejszym zm ęczeniem. Dłu żej pami ętamy poznane 
wiadomo ści . 
♦ Zrozumienie:  
Dobre zrozumienie to powiedzenie czego ś własnymi słowami . To 
co jest dla nas zrozumiałe uczymy si ę dwa razy krócej 
Zawsze w tym mog ą ci pomóc: słowniki, encyklopedie, 
nauczyciele, rodzice, koledzy  
- Nie wstyd ź si ę ich pyta ć! 
� TECHNIKI ZAPAMI ĘTYWANIA .  
♦ Działanie:  
Podkre ślamy w ksi ążce najwa żniejsze rzeczy (szczególnie wa żne 
dla wzrokowców). 
Sporz ądzamy plan rozdziału ( b ędzie pomocny przy ró żnych 
powtórkach ). 
♦ Czas:  
Doświadczenia wykazały, że lepiej pami ętamy materiał 2-3 dni 
po nauczeniu ni ż bezpo średnio po wyuczeniu (nie ucz si ę 
trudnych przedmiotów z dnia na dzie ń, gdy ż towarzyszy ci stres 
oraz słabsza pami ęć)                       
♦ Powtarzanie:  
Korzystnie na zapami ętywanie wpływa powtórzenie materiału ( 2-
3 razy), szczególnie rano. 
Jeżeli jeste ś słuchowcem, ucz si ę i powtarzaj na głos. 
♦ Kolejno ść odrabiania lekcji :  
   zła – odrabiasz jedna po drugiej lekcje z tego samego 
bloku, np. j ęzyk polski – historia -  zapami ętujesz gorzej  
  prawidłowa – odrabiaj jedna po drugiej lekcje kontrastuj ące 
z sob ą np. historia – matematyka. 
                          -  odrabiaj na przemian zadania 
pisemne, a potem ustne. Zawsze zaczynaj od najtrudn iejszych, 
kończ na najłatwiejszych (ulubione przedmioty) 
♦ Przerwy:  
Rób w czasie nauki przerwy krótsze (2-3 minutowe), w czasie 
nauki jednego przedmiotu. Dłu ższe (10 minut ) przy przej ściu 
od jednego do drugiego przedmiotu – lepiej zapami ętasz. 
♦ Przyjemny nastrój:  
Mózg nasz posiada „mechanizm obronny”  –  czyli szy bciej na 
ogół znikaj ą z pami ęci wspomnienia zwi ązane z przykrymi 
uczuciami 
Jeżeli chcesz dłu żej pami ęta ć to, czego si ę nauczyłe ś, b ądź w 
pogodnym nastroju. 
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Lekcja 2 
 

Temat: „CZY POTRAFIMY SI Ę UCZYĆ ? WYBRANE TECHNIKI EFEKTYWNEGO 
UCZENIA SI Ę”  

 
1.Burza mózgów: Gdzie szuka ć źródeł niepowodze ń szkolnych? 

� uczniowie maj ą zaległo ści z lat wcze śniejszych, 
� nie rozumiej ą przedmiotu, szybko si ę zniech ęcaj ą 
� chc ą zwróci ć na siebie uwag ę za wszelk ą cen ę 
� boj ą si ę , odczuwaj ą l ęk, nie potrafi ą sobie poradzi ć ze 

stresem, 
� przeszkadzaj ą na lekcjach lub nie słuchaj ą słów 

nauczyciela, 
� nie znaj ą specyfiki uczenia si ę (chc ą szybkich efektów, 

źle organizuj ą swój czas  nauki) 
� problemy rodzinne, osobiste, zdrowotne, zm ęczenie 
Podsumowanie „burzy mózgów” przez nauczyciela: 

Prawidłowe uczenie si ę ma swoje fazy, o których nie mo żna 
zapomnie ć: 
1 – pocz ątek nauki danego przedmiotu jest trudny i żmudny 
2 – po trudnym pocz ątku nast ępuje okres szybkich post ępów 
3 – pozorny zastój bez wyra źnych post ępów 
4 – po przełamaniu zastoju znów nast ępuj ę okres szybkich 
post ępów a ż do osi ągni ęcia optymalnych wyników 
Te wa żne zasady skutecznej nauki, szczególnie dla tych, k tórzy 
bardzo szybko si ę zniech ęcaj ą i chcieliby osi ągnąć b. szybko 
spodziewane efekty, cz ęsto małym kosztem. 
2.Praca w grupach: 
gr. 1- Jak prawidłowo i skutecznie pisa ć wypracowania z j ęzyka 
polskiego 
gr. 2- Jak znacie sposoby uczenia si ę ze zrozumieniem 
matematyki i przedmiotów ścisłych 
gr. 3 – Metody nauki j ęzyków obcych  
(czas pracy w grupie -15 minut) 
3.Prezentacja wyników prac poszczególnych zespołów 
Rozdanie ulotek edukacyjnych podsumowuj ących  temat zaj ęć.  
Ulotka nr.2 
Techniki skutecznego uczenia z poszczególnych przed miotów ?  
 
� Język Polski :  
Źle:  

♦ Piszesz wypracowanie  w 
ci ągu jednego dnia w 
cało ści , zazwyczaj na czysto 

♦ Piszesz „ tak jak wszyscy w 
klasie” –              
wyniku czego zadania s ą do 
siebie b. podobne .  

♦ Unikasz wyra żania własnych 
sądów i opinii . 

Dobrze:  

♦ 1. dzie ń ( ok. 10 minut )  
lu źna notatka, jak najwi ęcej 
własnych my śli 
♦ 2. dzie ń : 
plan wypracowania (co 
chciałby ś, aby było na 
pocz ątku, w środku i na ko ńcu 
♦ 3. dzie ń  
piszesz wypracowanie wła ściwe 
(korzystaj ąc z uprzednio 
przygotowanego planu i z kartki 
z my ślami) 
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Podsumowanie 
a)pisz wypracowania w ci ągu kilku dni (2-3 dni),by mie ć czas 
na przygotowanie planu, lu źnych „my śli”, a nast ępnie napisanie 
wypracowania „na brudno” i czysto. 
b)wiersza ucz si ę cało ściowo, powtarzaj ąc kilkakrotnie dzi ęki 
temu b ędziesz go umiał długo, od pocz ątku do ko ńca.(Je żeli 
uczysz si ę „kawałkami”, najcz ęściej  
pami ętasz pocz ątek-pierwsze zwrotki-, a koniec szybko 
zapominasz) 

� Zadania matematyczne :  
♦ Nie mo żesz rozwi ązywać zada ń :  
a)  nie znaj ąc 
b)  nie rozumiej ąc 
c)  nie  pami ętaj ąc całego przerobionego materiału 
♦ Łatwiej ci b ędzie rozwi ązać zadanie je śli:  
a)  Poświ ęcisz dodatkowy czas na matematyk ę  np. codziennie 15-

20 minut,  powtarzaj ąc materiał, z którym masz trudno ści, 
(równie ż z klas poprzednich ); 

b)  Powtarzasz ze zrozumieniem ; 
c)  Poprosisz o pomoc innych (np. rodziców, brata ,star szych 

kolegów ); 
d)  Przypomnisz sobie, czy nie rozwi ązywałe ś ju ż zadania 

podobnego; 
e)  Nie pracujesz nad zadaniem, kiedy jest ju ż bardzo pó źno i 

jeste ś zm ęczony ; 
f)  Najlepiej rozwi ązujesz je bezpo średnio po lekcji matematyki 

lub rano; 
g)  Zaczynasz od zada ń najłatwiejszych przechodz ąc stopniowo do 

trudniejszych,  
♦ Jak uczy ć si ę trudnych przedmiotów? (przykłady)  
1. matematyka  

a)  Poświ ęcisz dodatkowy czas na matematyk ę. np. codziennie 
15-20 minut, powtarzaj ąc materiał, z którym masz 
trudno ści, (równie ż z klas poprzednich ); 

b)  Powtarzasz ze zrozumieniem ; 
c)  Poprosisz o pomoc innych (np. rodziców, brata ,star szych 

kolegów ); 
d)  Przypomnisz sobie, czy nie rozwi ązywałe ś ju ż zadania 

podobnego; 
e)  Nie pracujesz nad zadaniem, kiedy jest ju ż bardzo pó źno i 

jeste ś zm ęczony; 
f)  Najlepiej rozwi ązujesz je bezpo średnio po lekcji 

matematyki lub rano; 
     g) Zaczynasz od zada ń najłatwiejszych przechodz ąc 
stopniowo do trudniejszych 
� Języki obce :  
♦ Metody odrabiania lekcji z j ęzyka obcego :  
a)  Czytank ę opracuj tego samego dnia , którego przerabiałe ś j ą 

w szkole ( lepiej pami ętasz to, co mówił nauczyciel, a zatem 
krócej będziesz pracowa ć w domu ) 

b)  Tłumacz na bie żąco te słówka, które sprawiaj ą ci najwi ęcej 
problemów (załó ż zeszyt do słówek, ma to na celu szybsze 
kojarzenie wzrokowe, a nie bezmy ślne wkuwanie na pami ęć )  
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c)  Z ka żdym nowym słówkiem układaj 2 – 3 zdania 
d)  Wypisuj po kilka zda ń z podr ęcznika opuszczaj ąc w ka żdym 

zdaniu jedno słowo. Nast ępnie uzupełnij puste miejsce 
brakuj ącym słowem. 

e)  Co dwa, trzy dni sprawdzaj które z nowych słówek um knęły ci 
z pami ęci..  

                                
Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj ! 
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Lekcja 3 
 

Temat: RADZIMY SOBIE ZE STRESEM SZKOLNYM”.  
 
Pomoce dydaktyczne:  
- rysunek „ Mój stres?”, 
- karta ćwicze ń„ Radzenie sobie ze stresem.”, 
- „Słownik j ęzyka polskiego”, 
1.Wprowadzenie uczniów w tematyk ę zaj ęć 

1.  Próby zdefiniowania poj ęcia „stres”. 
2.  Moje skojarzenie ze stresem szkolnym – graficzne 

przedstawienie stresu  
3.  Praca ze „Słownikiem j ęzyka polskiego”- sprawdzenie 

znaczenia słowa „stres”. 
4.  Przykłady zdarze ń stresuj ących w: szkole, domu, środowisku 

rówie śniczym. 
2.Mini wykład nauczyciela: 
W ró żnych sytuacjach ludzie odczuwaj ą stres, czyli 
zdenerwowanie, podekscytowanie. Napi ęcie nerwowe jest 
nieodł ączn ą cz ęści ą naszego życia. Wa żne jest to, czy 
potrafimy radzi ć sobie z napi ęciami emocjonalnymi. Gdy pojawia 
si ę czynnik, który wywołuje stres, organizm człowieka reaguje 
dwojako: walczy z nim albo ucieka. Trzeba jednak wi edzie ć, że 
do prawidłowego funkcjonowania człowiekowi jest pot rzebny 
optymalny poziom stresu. 
3. Uczniowie wypełniaj ą karty ćwicze ń „Sposoby radzenia sobie 
ze stresem”. 
Wypełniaj ą je indywidualnie, podkre ślaj ąc 5 najcz ęściej 
stosowanych przez siebie sposobów. 
4.Uczniowie wspólnie z nauczycielem wybieraj ą najcz ęściej 
stosowane sposoby radzenia sobie ze stresem.   
Nast ępnie zapisuj ą je na tablicy i robi ą losowanie, który ze 
sposobów uwa żany jest za najbardziej skuteczny.  
5. Podsumowanie. 
Nauczyciel stawia pytanie „Czy mo żna unikn ąć stresu podczas 
nauki ”?, 
Uczniowie szukaj ą odpowiedzi……………………………………………………………………….. 
Nauczyciel – podsumowanie: 
Nie mo żna unikn ąć stresu. Trzeba si ę na stres uodporni ć i 
prawidłowo reagowa ć.   
Zachęca do stosowania rad: 

1.  Poznać źródło stresu i zauwa żyć je. 
2.  Prawidłowo oceni ć. 
3.  Zrelaksowa ć si ę stosuj ąc sposoby wskazane w czasie zaj ęć. 

4.Stres (motywuj ący) mo że nam towarzyszy ć, gdy mamy skuteczne 
sposoby uczenia si ę.. 
6. Ankieta „Czy potrafi ę si ę uczy ć” Sprawdzamy, w jaki sposób 
informacje zdobyte podczas 3 zaj ęć miały wpływ na zmian ę 
sposobu my ślenia o nauce. 
Ankieta podsumowuj ąca: 

Jeśli chcesz sprawdzi ć, czy naprawd ę potrafisz si ę uczy ć, 
odpowiedz szczerze na pytania, zaznaczaj ąc odpowiedzi ,,tak 
’’, ,,nie’’ lub ,,?’’ zgodnie z pierwsz ą my śl ą, jaka ci 
przychodzi do głowy 
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„Czy potrafi ę si ę uczy ć” TAK NIE  
1.W czasie odrabiania lekcji do ść 
cz ęsto szukam ołówka, słownika, gumki 
czy innych drobiazgów i w ten sposób 
przerywam uczenie si ę.  

   

2. Staram si ę odrabia ć wszystkie 
lekcje w tym samym dniu, w którym s ą 
zadane. 

   

3.Lekcje odrabiam wtedy, kiedy mam 
czas, tak troch ę ,,z doskoku’’ 

   

4. Mam swoje sposoby na opanowanie 
tego, czego si ę trzeba nauczy ć. 

   

5. Wypracowania pisz ę od razu na 
czysto, bo rzadko w nich co ś 
poprawiam. 

   

6. Moje zapami ętywanie zale ży od tego, 
ile razy powtórz ę to, czego si ę ucz ę. 

   

7. Ucz ę si ę zadanego przedmiotu 
dopiero w dzie ń poprzedzaj ący lekcj ę, 
aby nie zapomnie ć tematów i mie ć 
wszystko na ,, świe żo”. 

   

8. Robi ę notatki, podkre ślam, 
wywieszam plansze, aby mie ć trudne 
rzeczy stale przed oczami. 

   

9. Obserwuj ę, że mam kłopoty z 
koncentracj ą, łatwo si ę rozpraszam 

   

10. W trakcie uczenia si ę mam mnóstwo 
ró żnych skojarze ń 

   

11. Przed wa żną klasówk ą zarywam noce, 
aby si ę dobrze przygotowa ć 

   

12. Od jakiego ś czasu pisz ę sobie plan 
tego, co mam zrobi ć w tygodniu lub 
danego przedmiotu  

   

13 Bior ę si ę do nauki dopiero w 
ostatniej chwili, gdy mam nó ż na 
gardle. 

   

14 Ucz ąc si ę, staram si ę zrozumie ć to, 
czego si ę ucz ę. 

   

15. Nawet gdy si ę czego ś dobrze 
naucz ę, to zwykle mam pro blemy z 
odpowiedzi ą, gdy jestem pytany(a). 

   

 
Po wypełnieniu testu przez uczniów rozdajemy im klu cz do 
interpretacji wyników. 
Klucz do testu -,,Czy potrafi ę si ę uczy ć?’’ 
Za ka żdą odpowied ź ,,tak’’ na pytania: 2, 4, 6, 8, 12, 14 
policz sobie 10 punktów. 
. Za ka żdą odpowied ź ,,nie’’ na pytania: 1, 3, 5, 7, 13, 15 
policz sobie 10 punktów. 
. Za ka żdą odpowied ź ,,?’’ policz sobie 5 punktów. 
Podsumuj punkty i sprawd ź, co to mo że oznacza ć. 
100-150 punktów: Jeśli nie pomyliłe ś(a ś) si ę w obliczeniach, 
to naprawd ę potrafisz si ę uczy ć. 
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Wiesz lub wyczuwasz, jak uczy ć si ę skutecznie. Je śli w 
praktyce wykorzystujesz t ę wiedz ę, to jeste ś dobrym 
uczniem. A mo że czytałe ś(a ś) ju ż jak ąś lektur ę na ten temat i 
st ąd tak doskonałe rezultaty? 
50-99 punktów: Twoja umiej ętno ść uczenia si ę jest dobra. 
Potrafisz pracowa ć tak, aby uczy ć si ę z dobrym 
rezultatem. Masz jednak pewne słabe punkty, na któr e warto 
zwróci ć uwag ę. Mo że ci pomóc zapoznanie si ę z 
zagadnieniami dotycz ącymi sposobów uczenia si ę. 
9-49 punktów: Twoja umiej ętno ść uczenia si ę pozostawia wiele 
do życzenia. Mo że stosowane przez ciebie techniki uczenia si ę 
wcześniej wystarczały, ale teraz warto podj ąć trud zgł ębienia 
wiedzy o tym, jak uczy ć si ę skutecznie. Wtedy z pewno ści ą 
oka że si ę, że nie masz słabej pami ęci, a oceny mog ą by ć 
lepsze. 
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Lekcja 4 
 
Temat: CO MA ZROBIĆ UCZEŃ ZDOLNY, ŻEBY SI Ę NIE NUDZI Ć, A 
SŁABSZY, ŻEBY NIE POPA ŚĆ W DEPRESJĘ? 
 
Uczeń: 

• dostrzega potrzeb ę analizowania blokad osłabiaj ących jego 
motywacj ę do nauki 

• rozumie przyczyny własnych słabo ści  
• dostrzega własne mo żliwo ści poznawcze 
• analizuje sposoby rozwoju intelektualnego  
      
Przebieg zaj ęć: 
 
1.Czynno ści porz ądkowe. 
 
2.Pogadanka wst ępna. 
 
Nauczyciel przytacza krótkie opowiadanie: 
        Pewien chłopiec przeprowadził si ę z ojcem do innego 
miasta. Musiał zmieni ć szkoł ę, mieszkanie i po żegnać si ę z 
kolegami. W nowej szkole okazało si ę, że ma du żo braków w 
wiedzy. Wielu rzeczy nie uczył si ę, nie potrafił odpowiedzie ć 
dobrze na pytania nauczycieli, a nawet koledzy śmiali si ę, że 
jest głupi. 
        Chłopcu było bardzo przykro, nie narzucał s i ę nikomu, 
ale czuł si ę samotny. Ojciec chłopca stracił wszystkie 
pieni ądze, wi ęc wynajmowali tylko pokój; byli biedni. 
         W zimie klasa ćwiczyła jazd ę na ły żwach. Miały si ę 
odby ć wy ścigi mi ędzyklasowe. Klasa miała jednego najlepszego 
ły żwiarza, w którym pokładała nadziej ę na zwyci ęstwo. Niestety 
w przeddzie ń zawodów rozchorował si ę on na gryp ę. Dzieci były 
niepocieszone, a smutek i zniech ęcenie zapanowały na 
lodowisku. 
         Nagle wyst ąpił odrzucany przez wszystkich chłopiec i 
powiedział, że może zast ąpi ć koleg ę. Pocz ątkowo wszyscy si ę 
śmiali, ale potem gdy nauczyciel dał mu ły żwy, okazało si ę, że 
chłopiec był mistrzem w je ździe szybkiej na ły żwach i dzi ęki 
niemu klasa odniosła zwyci ęstwo. 
3.Rozmowa kierowana: 
 
Jakie wnioski mo żna wyci ągnąć z tego opowiadania?/3-4 
wypowiedzi/ 
Zapiszcie najtrafniejsze wnioski w swoich kartach p racy. 
Nauczyciel kontynuuje rozmow ę, zadaj ąc pytania: 

• Czy łatwo pozna ć i oceni ć człowieka? 
• Czy najwa żniejsze s ą oceny szkolne? 
• Czy ucze ń mniej zdolny nie ma zalet? 
• Dlaczego wy śmiewani s ą uczniowi, którzy czego ś nie 

wiedz ą? 
• Czy istniej ą ludzie, którzy wszystko wiedz ą? 
• Czy to, że kto ś zostanie bohaterem mo żna pozna ć po jego 

ocenach szkolnych? 
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Jako podsumowanie rozmowy nauczyciel proponuje odcz ytanie 
porady z karty pracy: 
 
Jeśli jeste ś z jakich ś przedmiotów słabszy, pomy śl, w czym 
innym jeste ś mocny i postaraj si ę wytrwale uczy ć tego, co 
sprawia Ci trudno ść. Nie bój si ę pyta ć i prosi ć o pomoc. 
Najwa żniejsza jest Twoja ch ęć poprawienia ocen i pracowito ść. 
  
 
4.Praca w grupach.  Nauczyciel proponuje uczniom 
przedyskutowanie i wpisanie w kartach pracy porad 
przeznaczonych dla uczniów zdolnych. Grupy prezentu j ą wyniki 
pracy, np.: 

• wykonuj wi ęcej ćwicze ń i zada ń, 
• rozwi ązuj krzy żówki zwi ązane z przedmiotem, 
• twórz ci ągi wyrazów z ró żnych dziedzin; ostatnia litera 

wyrazu jest pierwsz ą dla nast ępnego, np. ro śliny: kwiat-
tulipan-narcyz-zawilec-czeremcha-akacja itd., 

• przede wszystkim oka ż szacunek kolegom, którzy pracuj ą: 
nie przeszkadzaj im, nie o śmieszaj, nie krytykuj. 

 
5.Podsumowanie tematu, sformułowanie wniosków dotyc zących 
pracy na lekcjach: 
Czas sp ędzony na lekcjach wykorzystaj na uczenie si ę, 
ćwiczenia, rozwijanie umysłu. Nuda jest Twoim wrogie m. Nie 
dopuszczaj jej do siebie. 
 
 
   

Karta pracy ucznia 
1.Jakie wnioski mo żesz wyci ągnąć z tego opowiadania? Zapisz 
je. 
................................................... ...........
................................................... ...........
................................................... ...........
................................................... ...........
................................................... ... 
................................................... ...........
................................................... ...........
........................... 
NAUCZYCIEL RADZI 
Jeśli jeste ś z jakich ś przedmiotów słabszy, pomy śl, w czym 
innym jeste ś mocny i postaraj si ę wytrwale uczy ć tego, co 
sprawia Ci trudno ść. Nie bój si ę pyta ć i prosi ć o pomoc. 
Najwa żniejsza jest Twoja ch ęć poprawienia ocen i pracowito ść. 
 
 2.Co poradziłby ś: 

a)  Arturowi, który jest bardzo dobry z matematyki, pas jonuje 
si ę ni ą. Lubi zadania i łamigłówki, nie sprawia mu 
trudno ści żaden temat zadany w szkole. Co Artur ma robi ć 
na lekcjach matematyki? 

................................................... .........

................................................... .........
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................................................... .........

................................................... .........

.................................................. 
b)  Natalia pisze wiersze, bardzo du żo czyta. Cz ęsto nudzi 

si ę na j ęzyku polskim, gdy inni uczniowie opanowuj ą 
podstawowe wiadomo ści. 

................................................... .........

................................................... .........

................................................... .........

................................................... .........

.................................................. 
c)   A co poradziłby ś takim uczniom, którzy niekoniecznie s ą 
tak uzdolnieni, ale s ą na tyle dobrzy, że szybko i łatwo 
rozumiej ą to, co mówi nauczyciel? 
................................................... .........
................................................... .........
................................................... .........
................................................... .........
.................................................. 
c)  Czy uczniowie zdolni mogliby pomóc słabszym? W jaki  

sposób? Czy mogliby  przygotowa ć co ś ciekawego na lekcje 
dla całej klasy? 
................................................... ......
................................................... ......
................................................... ......
................................................... ......
................................................... ......
..... 
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