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Programowo w temacie przewidziane są
następujące zagadnienia:
 jak uczyć dziecko uczenia się,
 jak trenować z dzieckiem koncentrację i
pamięć; ćwiczenia kształtujące umiejętność
zapamiętywania informacji i wspomagające
efektywną naukę,
 jak nauczyć dziecko robić notatki w szkole,
 rozwijanie twórczego myślenia,
 podnoszenie poziomu motywacji do nauki,
 praca z dziećmi mającymi trudności w uczeniu
się.
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Kluczem do powodzenia w dorosłości i
jednocześnie najlepszą inwestycją jest edukacja,
wszechstronne wykształcenie, przygotowanie
dziecka do zmagań z ciągle zmieniającą się
rzeczywistością. Coraz szybsze tempo zmian
technologicznych sprawia, że nie wiemy, jak
będzie wyglądał świat w przyszłości naszych
dzieci. Bywa, że w poczuciu bezradności tracimy
umiar; uczymy ogromnym kosztem, czasem „na
wyrost”; zamiast wsparcia, fundujemy dziecku
ograniczające obciążenia.
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Zdolność i łatwość uczenia się jest cechą naturalną.

W okresie wczesnego dzieciństwa jest kojarzona z
tym, co w sposób naturalny z uczeniem się jest
związane, a więc z ciekawością, próbowaniem,
odkrywaniem, radością, zadowoleniem, nabywaniem
doświadczeń, wiedzy, umiejętności i naturalnym
przechodzeniem do trudniejszych rzeczy. W tej
optyce świat jest ciekawy i wart zainteresowania. Brak
jest skojarzeń z wysiłkiem, obowiązkiem, czy nudą.
Okres ten charakteryzuje się zazwyczaj z imponującą
liczbą przyswojonych informacji i umiejętności.
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PODTRZYMYWANIE I ROZWIJANIE
CIEKAWOŚCI
Naturalna ciekawość
motywacją, by chciało się chcieć poznawać
i zdobywać nowe umiejętności
+ odpowiednia sprawność intelektualna/artystyczna
+ zdolność dziwienia się i zadawania pytań

uczenie się
rozwijanie uzdolnień
kształtowanie się trwałych zainteresowań
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To, co kształtuje osobowość, częściej odbywa się przez
naśladowanie, niż ustne pouczenia, czy słuchanie.
Naśladownictwo jest naturalną, najstarszą formą uczenia się. Warto
odpowiedzieć sobie na pytania:
 Czy jestem takim punktem odniesienia, że odwołując się do niego, dziecko
może kształtować i rozwijać pożądane postawy?
 Czy nauka jest dla mnie kluczem, sposobem na zaspokojenie ciekawości,
odkrywanie czegoś nowego, intrygującego, nieznanego jeszcze?
Chcąc prawdziwie pomagać dziecku w rozwoju, należy uwzględnić skłonność
do naśladownictwa, by nasza pociecha nie zaginęła w gąszczu reklamy, ciągle
nowych wzorców.
Trzeba też poznać predyspozycje dziecka, charakterystyczne cechy, jak:
zdolność obserwacji, koncentrację uwagi, zainteresowanie wyjaśnieniem
zjawisk, twórczą postawę wobec świata, przeżywanie radości z rozwiązywania
problemu, indywidualny styl myślenia i działania.
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To, czego potrzebujemy, by wiedzieć,
jak uczyć dziecko uczenia się.

Informacje docierają do mózgu za pomocą pięciu zmysłów:
wzroku, 
słuchu, 
dotyku, 
zapachu,
smaku. 
Jednak w sposobie odbierania świata decyduje jeden,
czasami dwa zmysły. W ten sposób możemy wyróżnić:
wzrokowców, słuchowców i ruchowców – kinestetyków.
7

WZROKOWCY
• Dla procesu uczenia się wzrokowców wskazane byłoby:
• używanie kolorowych długopisów, pisaków,
• podkreślanie, rysowanie (diagramów ,piramid,
pajączków), tworzenie tabel, schematów, barwnych
historyjek,
• układanie krzyżówek, np. z najważniejszych wyrazów do
zapamiętania,
• zapisywanie na małych karteczkach, umieszczanie na
wysokości oczu kluczowych wyrazów, wzorów, dat,
• stosowanie wizualnych pomocy naukowych (filmy,
filmiki itp.),
• praca w ciszy.
8
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KINESTETYCY / RUCHOWCY
• Korzystne dla kinestetyków / ruchowców jest:
• wykorzystywanie dynamiki ciała,
• demonstrowanie pojęć za pomocą ruchów i
gestów, rysunku (kalambury),
• odgrywanie ról,
• chodzenie po pokoju np. w czasie powtarzania
materiału,
• konstruowanie modeli przestrzennych, wycinanie,
lepienie z plasteliny.
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KINESTETYCY / RUCHOWCY

10

5

2012-11-16

SŁUCHOWCY
Dla słuchowców jest pomocne:
• głośne powtarzanie tego, co do zapamiętania, co
najważniejsze,
• wykorzystywanie rymu i rytmu; śpiewanie,
rymowanie, deklamowanie,
• ułożenie krótkiego wierszyka, piosenki złożonej ze
słów do zapamiętania,
• wykorzystanie dialogu, rozmów, dyskusji z innymi,
• nagrywanie najważniejszych informacji, np. na
dyktafon, odtwarzanie i odsłuchiwanie.
11

ZDECYDOWANIE UŁATWIA PROCES UCZENIA SIĘ
I WPŁYWA NA JEGO EFEKTYWNOŚĆ








Rozsądnie zaplanowany tydzień, dany dzień; plan lekcji i
zajęć pozalekcyjnych.
Właściwe zaplanowanie czasu nauki; odpowiednia dla
organizmu pora – w ciągu dnia; w nocy umysł porządkuje
informacje, segreguje materiał.
Opracowanie strategii nauki. Korzystnie jest, zaczynać od
najtrudniejszych zadań, partii materiału, mniej lubianego
przedmiotu. Można też, robiąc krótkie przerwy, przeplatać
łatwiejsze i trudniejsze zadania; naukę przedmiotów
humanistycznych ze ścisłymi. Istotne też, by dążyć do
zrozumienia tego, co jest do opanowania; sięgać po wsparcie.
Dostosowanie przerw i powtórek. Najlepiej jest, podzielić
pracę na etapy; w zależności od wieku – pół i godzinne.
Dłuższy, nadmierny wysiłek prowadzi do zmęczenia,
przemęczenia, znużenia, nerwowości, złości. Krótkie przerwy
można wypełnić np. aktywnością fizyczną, dłuższe,
przeznaczyć na relaks, sen.
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Nastawienie psychiczne; wzbudzenie ciekawości,
zainteresowania sprawia, że uczymy się szybciej i przyjemniej.



Stosowanie metody syntetyczno-analityczno-syntetycznej
polegającej na dwukrotnym przeczytaniu całości, za drugim
razem podkreśleniu najważniejszych informacji; podzieleniu
tekstu na niewielkie części i powtarzanie każdej z nich, aż do
pełnego zrozumienia i zapamiętania.



Dążenie do lepszego rozumienia; sięganie do różnych źródeł
dodatkowych informacji; Internet, książki, rozmowa, dyskusja,
specjalista w danej dziedzinie, itd.



Reagowanie na objawy przemęczenia umysłowego, takie
jak: zwiększenie pobudliwości ruchowej, trudności w skupieniu
uwagi, roztargnienie, apatia, częste zmiany nastroju,
nadwrażliwość na hałas, niestosowne do wieku zachowanie,
kłopoty z zasypianiem. Po wykluczeniu innych przyczyn, stany te
sygnalizują narzucenie sobie zbyt ostrego reżimu i potrzebę
dłuższego wypoczynku oraz zwolnienia tempa nauki. Nie należy
bagatelizować także innych przyczyn, podejmując właściwą
interwencję.











Pojawiającą się ospałość, ociężałość, zniechęcenie
można z łatwością zlikwidować biorąc szybki, chłodny
prysznic lub wykonując ćwiczenia energetyzujące,
pobudzające do aktywności intelektualnej.
W czasie uczenia się, należy zdecydowanie zaniechać
myślenia o niepokojach związanych z
przedmiotem, oceną, o nielubianym nauczycielu, czy
też o wspaniałościach i przyjemnościach czekających
nas po skończeniu nauki (to nie pomaga - rozprasza,
powoduje niepokój, złość, wyczekiwanie na
gratyfikacje itp.).
Unikanie zaległości w nauce. Wynikające z
zaległości braki, dają o sobie znać; są one powodem
wielu niepotrzebnych napięć i stresów.
Świadomość, że efektywne uczenie się, to nie tylko
zdolność do przyswojenia potrzebnej wiedzy, ale
także prawidłowe jej wykorzystanie w odpowiednim
czasie.
Akceptacja skali ocen. Brak zgody na miernotę; nie
godzenie się z oceną dopuszczającą.
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Jak trenować z dzieckiem koncentrację i pamięć;
ćwiczenia kształtujące umiejętność zapamiętywania
informacji i wspomagające efektywną naukę.



Naturalne warunki wyzwalania koncentracji i
łatwości zapamiętywania:
 pozytywne nastawienie,
 ciekawość, zainteresowanie,
 aktywność, samodzielność, uczestniczenie w
odkrywaniu, poznawaniu nowych treści,
 umiejętność stawiania pytań oraz poszukiwania
odpowiedzi na nie.
15

Ćwiczenia – rozwijanie umiejętności
koncentracji uwagi.



 Z zamkniętymi oczami opisz jak najdokładniej, jak są ubrani
domownicy, lub jak wygląda miejsce w którym teraz jesteś,
itp. To ćwiczenie doskonali spostrzegawczość – warunek
niezbędny do koncentracji uwagi.
 Przerysuj dowolny rysunek z dużą liczbą szczegółów; zrób to
jak najdokładniej. Po skończeniu można wymienić się
rysunkami i wzajemnie sprawdzić sobie błędy. To doskonałe
ćwiczenie na spostrzegawczość w połączeniu z wymuszeniem
koncentracji uwagi.
 Porównywaj ze sobą dwa rysunki, różniące się określoną
liczbą szczegółów i wyszukaj błędy, zmiany, opuszczenia.
Efekt zależy od umiejętności skupienia uwagi. Im częściej
bawimy się w ten
sposób, tym lepiej.
16
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 Zamknijcie oczy i spróbujcie sobie przypomnieć ze wszystkimi
szczegółami, co każde z was robiło dziś od momentu wstania z łóżka,
aż do tej chwili. Wzajemnie możecie sprawdzić, czy coś nie zostało
pominięte, lub przestawione w czasie. To ćwiczenie daje świetne
rezultaty w wyrabianiu umiejętności koncentrowania uwagi na
treściach do nauczenia się (transfer!) pod warunkiem, że jest
powtarzane przynajmniej raz w tygodniu.
 Siedząc wygodnie, wybierz sobie dowolny , mało skomplikowany
przedmiot, znajdujący się w twoim polu widzenia, np.: klamka,
kontakt, guzik. Przez 4-5 minut koncentruj się na wpatrywaniu się w
niego, jednocześnie odsuwając wszystkie napływające myśli
dotyczące np. koloru, kształtu, funkcji przedmiotu. Starajcie się w
tym czasie nie myśleć o niczym, tylko uważnie wpatrywać w
wybrany przedmiot. Wbrew pozorom jest to trudne ćwiczenie. Natłok
myśli będzie się pojawiał wbrew waszej woli. Próbujcie jednak zmusić
swój organizm do posłuchania dyspozycji waszego mózgu. Jest to
jedno z klasycznych ćwiczeń medytacyjnych i przynosi znakomite
efekty w wyrabianiu koncentracji uwagi, co procentuje podczas
uczenia się i zapamiętywania.
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O przebiegu i efektywności uczenia się w sposób
zasadniczy decydują czynniki:
 zainteresowanie tematem, poznaniem, nauczeniem się
czegoś nowego,
 zrozumienie; logiczne, sensowne, rozumowe
wyszukiwanie zależności,
 koncentracja uwagi,
 dobre samopoczucie,
 najbardziej korzystny - optymalny poziom motywacji,
aspiracji.

18
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Zapamiętywanie musi przebiegać aktywnie;
 notowanie,
 rysowanie, szkicowanie, malowanie, wycinanie,
dotykanie,
 rymowanie, wyśpiewywanie,
 przeprowadzanie doświadczeń,
 tłumaczenie komuś; im więcej kanałów informacji, tym
lepiej).
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By efektywnie zapamiętać, system powtórek powinien
uwzględniać:









prawo pamięci, które mówi, że im częściej mamy do czynienia z
daną informacją, tym lepiej ją zapamiętamy,
„złapanie uciekających informacji i jeszcze raz silniejsze ich
związanie” bezpośrednio po zajęciach; poprzez ogólne spojrzenie na
temat, co zapamiętałem, czego nie dość rozumiem, co jest do zrobienia –
np. w formie rozmowy z innymi,
stosowanie powtórek podsumowujących dzień nauki; sprzyja
ułożeniu się nowej wiedzy i rano możemy spodziewać się jasnego obrazu
tego, czego uczyliśmy się, co już zrozumiane, zapamiętane,
wykorzystywanie wszystkich zmysłów; rysowanie diagramów,
piramid, pajączków (to systematyzuje materiał), tworzenie
barwnych historyjek, odsłuchiwanie nagranego materiału,
oglądanie związanych z tematem filmów, itp.,
dbałość o relaks, odpoczynek, sen (szczególnie przed północą);
osoba wypoczęta, zrelaksowana łatwiej osiągnie stan skupienia,
skoncentruje się, zapamięta, łatwiej przypomni sobie coś i odtworzy w
pamięci.

20

10

2012-11-16

Mnemotechniki - sposoby szybkiego i
skutecznego zapamiętywania.
Budowane są na współpracy:



 asocjacji; metoda asocjacji łączy nowe elementy do zapamiętania z
obiektem używanym do przypominania, z tym co już wiesz, znasz przez skojarzenie ich ze sobą. Rzeczy mogą być asocjowane poprzez
kolor, zapach, formę, kształt, rytm, dźwięk, wzajemnie przenikanie
się, łączenie, umieszczenie gdzieś, ruch wokół siebie. Można
sugerować asocjacje, jednak własne, odzwierciedlające indywidualny
sposób pracy mózgu, są lepsze,
 wyobraźni; wyobraźnia wyznacza sposób, w jaki używa się swego
umysłu do budowania połączeń; im silniejsze, niezwykłe,
wyolbrzymione, bardziej żywe, dzikie, intensywniejsze wyobrażenia,
tym skuteczniej pomagają w zapamiętaniu,
 lokalizacji; system mentalnych „miejsc”, w których zapamiętuje się
informację; lokalizacja odnosi się do różnego typu „miejsc”, w
których można to robić.
21

sposoby szybkiego i skutecznego zapamiętywania materiału

mnemotechniki.


obraz + akcja + emocje + skojarzenia

skuteczne zapamiętanie

22
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Przykłady użycia mnemotechniki
do zapamiętania:



 numeru: 06
0 - jajko; 6 - trąba słonia; wyobrażenie – jajko na końcu słoniowej
trąby
 ważnej daty:
„ Na siedmiu wzgórzach pię trzy się Rzym.”
753 r.
 Nazwy miasta : Częstochowa; z zastosowaniem słowa haka:
„mysz” i przywoływania jej poprzez wyobrażenie: mysz często się
chowa

23

Mnemotechniki


"Mózg" pisząc myśl o głowie
Jej kształt wszystko ci powie.

"Ogórek"- spójrz gdy rwiesz go To spłaszczone O z kreską

Przez "ó" piszcie " jaskółka"
Wszak w locie robi kółka.

DWA

JEDEN
24
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Kinezjologia edukacyjna;
„gimnastyka mózgu”
Paula Dennisona



Wspomaga naturalny rozwój człowieka bez wzglądu na wiek.



Polega na wykorzystaniu prostych ćwiczeń fizycznych, które integrują
ciało i umysł, wspierają współpracę półkul mózgowych, powodują
wzrost możliwości rozumienia, myślenia, przewidywania, koncentracji
uwagi, pamięci oraz przywrócenia równowagi emocjonalnej.



Poprzez odpowiednie zestawy ćwiczeń integruje pracę centralnego
układu nerwowego, wspomaga koordynację ruchową całego ciała,
koordynację wzroku, słuchu, równowagi, wspomaga procesy uczenia
się.



Między innymi, ma swoje miejsce w receptach na: szybkie uczenie
się, dysleksję, ADHD.
25

Kinezjologia edukacyjna;
„gimnastyka mózgu” Paula Dennisona

http://www.fundacjadzieciom.pl/filmkinezjologia.html
http://www.fizjoterapeutom.pl/files/15/metoda_dennisona.pdf
26
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SZTUKA ROBIENIA DOBRYCH
NOTATEK W SZKOLE
Zrobienie dobrych notatek w szkole oznacza podniesienie
efektywności uczenia się, zapamiętywania, a także
oszczędność czasu przeznaczonego na naukę w domu.
Na tę zdolność składają się umiejętności:
 koncentracji uwagi,
 aktywnego słuchania,
 notowania tylko kluczowych treści,
 parafrazowania; uchwycenia sensu i
zapisywanie informacji własnymi słowami,

28












przywoływania skojarzeń, przykładów; odwoływania się
do doświadczeń, wcześniej poznanej wiedzy
w kontekście podawanych treści, a także pomysłów,
uwag, wniosków własnych, pojawiających się
w świadomości i sygnalizowania ich na marginesie
notatki głównej,
stawiania pytań odnoszących się do omawianego
przedmiotu; odnotowania ich na marginesie, by
później dążyć do odpowiedzi na nie,
wyławiania treści nie dość zrozumiałych i odnotowywania (do
późniejszego wyjaśnienia),
wypracowania sobie zestawu swoich osobistych skrótów, haseł,
używanych do określenia tej samej rzeczy, zjawiska, słowa itd.;
m. in. można stosować krótkie angielskie odpowiedniki długich
polskich wyrazów, np.: talk – porozmawiać, try – próbować, itp.,
uwypuklania najważniejszych treści, nazw, wyrazów, liczb,
poleceń, zadań do zapamiętania; poprzez użycie koloru,
podkreśleń, dużych liter, strzałek itp.,
dokładnego odtwarzania rysunków, tabel.
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Pomocne jest:






korzystanie z notatnika z luźnymi kartkami (np.
kołonotatnik) i stosowanie marginesu na uwagi,
spostrzeżenia, pomysły, wnioski (z boku, na górze i na
dole), by nie zakłócać zasadniczej treści notatki,
wypracowanie własnego systemu kolorów w
odniesieniu do ważnych informacji, dat, nazw,
proszenie o mówienie (przekaz treści) w wolniejszym
tempie,
sporządzenie „test-notatki”, by później odpowiedzieć na
zanotowane pytania i w ten sposób sprawdzić własne
postępy.

Najprostszą metodą rozpoznania uzdolnień twórczych dziecka
jest obserwacja i analiza jego zachowania, ze zwróceniem
uwagi na indywidualny styl myślenia i działania.
Wymogiem jest indywidualne podejście do każdego dziecka.
Należy zwrócić uwagę na:
• niecodzienne pytania, zadawane przez dziecko, świadczące
o jego zainteresowaniach i oryginalności myślenia,
• najbardziej lubiane zajęcia, najchętniej wykonywane
czynności,
• rodzaj dostrzeganych przez dziecko problemów, chęć ich
rozwiązywania,
• oryginalność pomysłów dziecka,
• chęć zmiany, poprawiania, doskonalenia czegoś.
30

15

2012-11-16

Wśród najpopularniejszych metod rozwijania dyspozycji twórczych,
pobudzania aktywności, znajdujemy:
• opowiadania twórcze; opowiadanie własne na podstawie wybranych
wyrazów; swobodne teksty na dowolnie wybrany temat, na podstawie
ilustracji, inspirujących wydarzeń, itp.,
• zabawy w teatr; drama wybranych zdarzeń,
• wspólna zabawa w układanie rymowanego wierszyka, historyjek
(element uważnego słuchania, współbrzmienia z twórczością innych,
współpracy),
• ilustrowanie zdarzeń i nadawanie im tytułów; wspólne tworzenie
historyjek obrazkowych,
• rozwiązywanie różnorodnych problemów; skutecznie rozwija sprawności
umysłowe i twórcze,
• stosowanie metody „pomocniczych pytań” i „burzy mózgów” ; motywuje
do większej aktywności, kształtuje wrażliwość na problemy, ćwiczy
giętkość myślenia, ułatwia stosowanie wiadomości w nowych
sytuacjach.

31

Burza mózgów
„Burza mózgów” (ang.brainstorming) jest metodą
grupowego rozwiązywania problemów.
W pracy metodą „Burzy mózgów”, należy przestrzegać
czterech podstawowych zasad:
• nie wolno oceniać żadnych pomysłów, nawet gestem,
uśmiechem, pomrukiem (nie jest to rzeczą łatwą),
• starać się podać jak najwięcej pomysłów rozwiązania
problemu,
• najlepiej, jeśli pomysły są niestereotypowe, niezwykłe,
niebanalne, nieugrzecznione,
• pomysły innych osób można modyfikować, traktować
jako inspirację.

32
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WYBRANE ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI
TWÓRCZE, POBUDZAJĄCE AKTYWNOŚĆ TWÓRCZĄ
DZIECKA, KTÓRE MOŻNA WYKONYWAĆ
WSPÓLNIE:
• Wymyśl jak najwięcej słów w dowolnym
przypadku, kończących się na „ad”(lub inaczej),
albo: wymyśl jak najwięcej czasowników
zaczynających się na literę „j”, itp. Tego typu
ćwiczenia zwiększają zdolność płynności słownej.
• Wymyśl jak najwięcej określeń rzeczownika „ślad”,
„głowa”, „pojazd”, itp. Takie zadania stymulują
płynność skojarzeniową.

33

WYBRANE ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI
TWÓRCZE, POBUDZAJĄCE AKTYWNOŚĆ TWÓRCZĄ
DZIECKA, KTÓRE MOŻNA WYKONYWAĆ
WSPÓLNIE:
• Wymyśl jak najwięcej różnorodnych zastosowań
szklanki, wieszaka, piłki, itp. Szukanie niezwykłych
zastosowań wpływa na plastyczność myślenia,
giętkość semantyczną, przełamywanie stereotypów
myślowych.
• Wymyśl jak najwięcej różnych, możliwych skutków
nietypowej, fantastycznej sytuacji: co by się stało,
gdyby ludzie w ogóle nie potrzebowali spać?(albo,
gdyby rządy w kraju objęła sowa?, itp.). Taki trening
przewidywania konsekwencji zwiększa oryginalność
myślenia, aktywując wyobraźnię.
34
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WYZWALANIE I PODTRZYMYWANIE
OPTYMALNEJ MOTYWACJI DO NAUKI
35

My sami motywujemy się
poprzez nasze postawy
– myśli, poglądy, przekonania wywołujące emocje,
napędzające (lub powstrzymujące nas)
do określonego działania.

36

Najzdrowszą siłą motywującą jest nadzieja.
Wynika ona z przekonania, że pożądane rzeczy są
osiągalne (a więc mogą być osiągnięte) niezależnie od
tego, jak mało prawdopodobna może się wydawać
możliwość ich osiągnięcia.
Nadzieja jest aktywna, daje energię do działania.
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Nadzieję należy chronić …
37

Nadzieję należy chronić przed własną i innych
szkodliwą semantyką:
 „ja nie mogę”,
 „nie, to niemożliwe”,
 „tak, ale..”,
 „może spróbuję, ale nie wiem, czy się uda”,
 „nie chcę, ale muszę”,
 „musisz to zrobić”
 „jak nie odrobisz lekcji, to dostaniesz jedynkę”,
 itd.

Aby wzniecić w sobie energię do działania i
wzmocnić motywację:
• Zapisz w swoim osobistym notesie/kalendarzu te działania i
aktywności, które zwiększają twoje poczucie spełnienia, sensu
życia i radości. Realizuj te cele, które są z nimi zgodne.

• Ważne, żebyś miał świadomość sensowności swoich celów,
żebyś miał nadzieję na ich osiągnięcie, zgodnie z powyższą
definicją nadziei.
• Chroń swoją nadzieję przed własnym szkodliwym dialogiem
wewnętrznym.
• Strzeż jej przed tymi, przy których czujesz, jak nadzieja cię
opuszcza.
• Otaczaj się tymi, którzy wspierają cię w twej nadziei.
• Ćwicz uważność: jak różne myśli i przekonania, w różnych
sytuacjach i w obecności różnych osób, wpływają na poziom
twej nadziei i energii.
38
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Rozbudzanie najbardziej pierwotnej motywacji –
ciekawości.
 Dawanie przykładu – naturalnym sposobem
zaszczepiania w dziecku pasji, rozwijania i zgłębiania
zainteresowań.
 Dyskretna, taktowna kontrola w czasie
„nicnierobienia”; często za nudzeniem się ukrywa się
intensywna praca umysłu, np.: w penetrowaniu
różnych tematów, poszukiwaniu ciekawego zajęcia.
 Zapewnianie warunków do wszechstronnego rozwoju
dziecka; odkrywania talentów, uzdolnień,
pożytecznego wypełnienia wolnego czasu poprzez
organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych.


39

Dochodzenie do samodzielności
– także w myśleniu i poznawaniu –
to stopniowo postępujący proces.
Można np. spędzić z dzieckiem dzień w
Centrum Nauki „Kopernik”, umożliwiając
w ten sposób samodzielne
eksperymentowanie.

40
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41

Motywacje bazujące na ciekawości, głodzie wiedzy,
chęci zrozumienia i poznania czegoś nowego,
zainteresowania, wyzwalają zaciekawienie, radość
działania, entuzjazm, inwencję; stwarzając
sprzyjające warunki dla pracy mózgu człowieka,
wyzwalania intelektualnej samodzielności, zdolności
stawiania pytań; koncentrują na działaniu, poznaniu.
Motywacje oparte na rywalizacji, zdobyciu pochwały,
szóstki, uznania, lęku przed konsekwencjami, czy
poświęceniu, generują niepokój, obawy, smutek,
rozdrażnienie, sprawiają że mózg działa zdecydowanie
poniżej swoich możliwości. Koncentrują na sobie,
dopasowaniu się do narzuconej roli (np. prymusa),
ocenie, wyniku, spodziewanej gratyfikacji.
42
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Uczmy dzieci stawiania pytań. Dobrze
postawione pytania , prowadzą do znalezienia
rozwiązania. Gdy dociekliwy umysł znajdzie
odpowiedź na jedno nurtujące go pytanie,
natychmiast pojawią się następne.
 Naturalnie rośnie entuzjazm poprzez
samodzielne odkrywanie niezgodności,
sprzeczności, poszukiwanie rozwiązań,
odpowiedzi, poszukiwanie informacji.
 Im więcej w uczeniu się i dowiadywaniu własnej
inicjatywy, a mniej obowiązku i przymusu, tym
więcej przyjemności ze dobywania wiedzy,
radości, dumy z samodzielnie wykonanej pracy.
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zawarte
w konstruktywnej rozmowie, dialogu, współpracy:
 zainteresowanie ,
 uważne słuchanie; słuchanie, co mają do
powiedzenia, zaoferowania inni,
 dzielenie się swoimi zainteresowaniami,
 pytania,
 zrozumienie,
 porozumienie,
 współdziałanie.
44
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Na pewnym etapie możemy podsuwać dziecku
poradniki dla zdolnych, np.: przygotowane na
zlecenie MEN, strony internetowe Miejsc
Odkrywania Talentów, stronę
www.facebook.com/zdolni .
 Pomocą w przygotowaniu prezentacji,
wystąpienia może być praktyczny poradnik
przeznaczony dla uczniów:
http://efs.men.gov.pl/images/stories/Materiały
/KFnrD-prezentacja.pdf . Można rozejrzeć się w
ofertach lokalnych, wspólnie pobuszować
w internetowych katalogach bibliotecznych,
by wybrać najbardziej wartościowe
pozycje książkowe itd.


45



Przyjęcie postawy arytotelesowskiej filozofii: „Ludzie, którzy
chcą pójść właściwą droga, muszą też wiedzieć o drogach
złych”.



Spojrzenie na osiągnięcia, nagrody, niepowodzenia, oceny,
krytykę, jako na źródło informacji.



Proces uczenia się warto wyobrazić sobie, jako pokonywanie
toru przeszkód.



Podstawą wszelkiego tworzenia jest doświadczenie
niepowodzenia w procesie postępu.

46
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Niepowodzenie jest jednak przykrością, sytuacją
trudną, zarówno dla dziecka, jak i rodzica. By
wyprowadzić z tego dobro, należy odnieść się do
tej konkretnej sytuacji:
 okazać dziecku, że przegrywając, popełniając
błędy, nie jest samo; dać odczuć zrozumienie,
współczucie i wsparcie,
 pamiętać, że przyczyny mogą być różne;
zewnętrzne (na które dziecko nie miało
wpływu, ale także - niedbalstwo wynikłe ze
zbytniej pewności siebie, złe samopoczucie,
wybór zbyt ambitnego na tą chwilę celu,
pośpiech itd.),
47

jeśli sami jesteśmy zdenerwowani, rozżaleni,
poruszeni tym faktem, należy poczekać z
rozmową, aż opadną emocje,
 porozmawiać z dzieckiem dyskretnie, w miłej
atmosferze o całej sytuacji; co było trudne,
co było wartościowe, co nie podobało się,
 wspólnie zastanowić się: co i dlaczego nie
udało się, czy można było coś zrobić lepiej,
czy było coś, na co nie miał/a wpływu,
 bezwzględnie nie wolno: robić wyrzutów,
okazywać rozczarowania (ono czuje, że nas
zawiodło), nie umniejszać niepowodzenia
(„błahostka”, „nic się nie stało”, itp.).


48
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 Nie

należy zaniedbywać chwalenia
dziecka i dostrzegania jego zalet oraz
realnych sukcesów.
 W pochwałach i nagrodach wskazany
jest również takt i umiar.
 Wystrzegać się należy przesadnego
podkreślania wyjątkowości dziecka.
 Zbyt duży nacisk na rywalizację
odbiera radość działania.

49

Stając wobec trudności dziecka w uczeniu się, trzeba
odpowiedzieć na kilka pytań prowadzących do
rozpoznania tej konkretnej sytuacji:
• Czego dotyczą te trudności? (np.: nauki szkolnej, w domu; jakiegoś
konkretnego przedmiotu, działu, tematyki; umiejętności uczenia się, pisania,
czytania, zapamiętywania, prezentowania wiadomości itp.).
• Na czym polega trudność; w jaki sposób przejawia się?
• Jak dziecko reaguje na te trudności? (co myśli, co czuje, co wyraża, jak się
zachowuje w związku z tym).
• Jak długo ma miejsce ta sytuacja? Trwa od dłuższego czasu, czy pojawiła się
nagle? Czy coś w sposób znaczący ją poprzedzało?
• Jakie są (wg rozeznania rodzica) prawdopodobne przyczyny?
• Czy dziecko już otrzymało jakąś pomoc i z jakim skutkiem? ( czego
dotyczyła; na czym polegała; kto jej udzielał).
• Co uważam za konieczne i mogę zrobić to teraz, żeby pomóc dziecku?

50
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Wczesne rzetelne rozpoznanie,
wczesna diagnoza psychopedagogiczna,
zorganizowanie i udzielenie
właściwej pomocy mogą
skutecznie zapobiec eskalacji problemu.

51

* Zróżnicowanie intelektualnych potrzeb rozwojowych,
oczekiwań dzieci, jest czymś zupełnie naturalnym i
wymaga indywidualnego wglądu, rozpoznania oraz
różnicowania zadaniowego stopnia trudności.

* Za trudnościami dziecka w uczeniu się mogą stać
różnorodne problemy szkolne.

* W książce „Nie jest źle być słabym uczniem”

H.Brosche prezentuje realistyczne, nienegatywne
podejście do różnych problemów szkolnych dziecka i
alternatywne sposoby radzenia sobie z nimi.

52
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