
 

Scenariusz zajęć o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem TIK 

zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego Dominikę Wiatr  

w Szkole Podstawowej w Ropicy Polskiej,  

z grupą uczniów z klasy VI Szkoły Podstawowej. 

 

Blok zajęć przybliżający wybrane zagadnienia z zakresu skutecznego uczenia się.  

Czas trwania zajęć zostanie dostosowany do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów. 

Temat bloku: „Jak się uczyć, żeby się nauczyć?” 

 

Cele: 

 uświadomienie uczniom znaczenia i roli zmysłów w życiu człowieka, 

 przypomnienie lub zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami dotyczącymi 

rozpoznawania  umiejętności i własnego stylu uczenia się, 

 wykorzystanie mocnych stron uczniów do umiejętności skutecznego uczenia się, 

 rozbudzenie motywacji do nauki i wiary we własne możliwości, 

 nauka samodzielnej pracy z tekstem, tworzenia mapy pamięci. 

 

Cele lekcji w języku ucznia: 

 dowiesz się, jakie znaczenie i jaką rolę pełnią zmysły w życiu człowieka, 

 poznasz podstawowe informacje dotyczące rozpoznawania umiejętności i własnego stylu 

uczenia się, 

 dowiesz się i potrenujesz w praktyce, ja wykorzystać swoje mocne strony do skutecznego 

uczenia się, 

 nauczysz się tworzyć mapy pamięci i lepiej pracować z tekstem. 

 

 

Metody i techniki pracy: 

prezentacja multimedialna, fimiki i gry o treści edukacyjnej, pogadanka, pokaz, elementy 

dramy, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem, karty pracy,  

praca indywidualna i grupowa. 

 

 

 

 



 

Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć – krótka pogadanka nauczyciela na temat roli i znaczenia 

zmysłów w życiu człowieka. (wykorzystanie tablicy multimedialnej, prezentacji multimedialnej) 

2. Narysuj z pamięci schemat każdego ze zmysłów. Ćwiczenie indywidualne dla uczniów 

sprawdzające ich umiejętności z zakresu koncentracji uwagi i pamięci wzrokowej. Omówienie 

ćwiczenia przez nauczyciela. Wystawa prac uczniów. 

3. Czy umiem się uczyć? – test sprawdzający umiejętności posiadane przez uczniów. 

Indywidualne opracowanie wyników przez każdego ucznia, zgodnie z podanym kluczem  

i instrukcją nauczyciela. Odczytanie wyników testu  (wykorzystanie tablicy multimedialnej). 

4. Style uczenia się – krótka charakterystyka (wykorzystanie prezentacji multimedialnej). 

Rozpoznanie własnego stylu uczenia się przez uczniów. 

5. Opracowanie w formie mapy pamięci, jak się uczyć wykorzystując dany zmysł. Praca  

z tekstem,  w małych grupach, z pomocą nauczyciela. Prezentacja pracy grup pozostałym 

uczniom.  

6. Omówienie zagadnienia motywacji do nauki (ważne powody do nauki, przyjazne miejsce) 

(wykorzystanie zasobów Internetowych, www.jaksieuczyc.pl i tablicy multimedialnej). 

7.  Koncentracja uwagi – jakie pełni funkcje w życiu człowieka, jakie daje korzyści (wykorzystanie 

mapy pamięci, tablicy multimedialnej).  

8. Ćwiczenia praktyczne z zakresu koncentracji uwagi z wykorzystaniem różnych zmysłów 

(wykorzystanie kart pracy, gry edukacyjnej Porusz umysł, zasobów Internetu: 

www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg, www.matzoo.pl., www.gry.pl). 

9. Krótka pogadanka nauczyciela na temat, jak skutecznie poprawić koncentrację uwagi (rola 

snu, diety, kondycji fizycznej, przerw, odpowiednich ćwiczeń) - wykorzystanie prezentacji 

multimedialnej. 

10. Wizualizacja i trening uważności, ćwiczenia indywidualne (wykorzystanie kart pracy, filmiku 

z zasobów Internetu). 

11. Podsumowanie bloku zajęć poprzez dokończenie przez uczniów zdań:  

Na tych zajęciach dowiedziałem się … 

Dzisiaj nauczyłem się … 

Przypomniałem sobie o … 

W swojej codziennej nauce wykorzystuję…. 

Chciałbym się jeszcze dowiedzieć o… 

Chciałbym się nauczyć...  

Odczytanie indywidualnych wypowiedzi i uczniów.  

12. Praca grupowa: wykorzystanie elementów dramy – odgrywanie przez uczniów krótkich 

scenek: jak się uczę przed sprawdzianem z matematyki, jak powtarzam materiał z języka 

angielskiego, jak przygotowuję się do omówienie lektury z języka polskiego, itp. lub 

przygotowanie gier edukacyjnych z tego samego zakresu (wyboru podsumowania dokonują 

uczniowie). Prezentacja pracy uczniów na forum grupy.  

13.  Krótkie podsumowanie zajęć z tego bloku przez nauczyciela. Podziękowanie uczniom  

za ich zaangażowanie w przebieg zajęć. 

http://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg
http://www.matzoo.pl/

