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10% tego, 
co czytamy

20% tego, co 
słyszymy

30% tego, co 
widzimy

50% tego, co 
słyszymy i widzimy

70% tego, co sami 
mówimy

90% tego, co sami robimy

Czytać        słuchać      patrzeć       wykonywać (uczenie się przez działanie)

Oglądanie filmów,
eksponatów, pokazy 
na żywo

Oglądanie 
ilustracji

Udział w dyskusji, 
referat

Role play, 
doświadczenia, 
eksperymenty
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Active learning – active teaching. Oregon State University. 
2005.

Zdolność uczących się do zapamiętywania



Co wykorzystujemy podczas nauki?

Uczymy się, 
używając 
zmysłów…

Wzrok  
83%

Słuch   
11%

Dotyk   
3,5% 

Zapach   
1,5%

Smak   
1%

Im więcej zmysłów zaangażowanych w naukę – tym lepsze rezultaty.



Metody nauczania, najczęstsze podziały

Metoda kształcenia – jest to wypróbowany, świadomy i systematycznie 
stosowany/powtarzalny układ czynności między ekspertem i 

nowicjuszem, cel – spowodowanie założonych zmian w zakresie wiedzy i 
kompetencji nowicjusza.

W dydaktyce wyróżnia się: 
metody podające (akroamatyczne – uczenie przez przyswajanie), 
poszukujące (erotematyczne, m.in. problemowe), 
praktyczne (przez działanie), 
oglądowe,
waloryzacyjne (eksponujące – przez przeżywanie). 

W nowoczesnym ujęciu edukacji liczy się opanowanie umiejętności i rozwój 
kompetencji, a nie asymilacja wiedzy – dlatego rośnie znaczenie odmian 
kształcenia problemowego.



Zestaw metod kształcenia z uwzględnieniem 

strategii nauczania Wincentego Okonia
Strategia 

eksponująca
Strategia operacyjna Strategia problemowa Strategia 

asocjacyjna

m. ekspozycji,

m. biernego odbioru

m. działań praktycznych

m. gier i zabaw 

m. poszukujące eksplikacja 

tekstu 

pokaz obrazu, filmu, 

sztuki teatralnej, 

prezentacja audialna, 

prezentacja 

multimedialna

wykonania pozawerbalne i 

mieszane;

wykonania werbalne

o charakterze ludycznym;

przekład intersemiotyczny

m. problemowa, hipoteza 

interpretacyjna, m. słów kluczy, 

metoda sytuacyjna, dyskusja

wykład 

informacyjny, 

pogadanka, 

prelekcja, 

odczyt

metody aktywizujące: „drzewo 

decyzyjne”, symulacje, analiza SWOT, 

metoda Edwarda de Bono, studium 

przypadku, metaplan; dyskusja 

(debata, burza mózgów, dyskusja 

panelowa, „śnieżna kula



Kompetencja tekstowa

Sprawność produktywną – w tworzeniu dłuższych tekstów, m.in. w 
pisaniu, uznaje się za umiejętność najrzadziej używaną w 
codziennej aktywności komunikacyjnej człowieka, a jednocześnie 
niezbędną w życiu (Kłakówna 1993).
Sprawność produktywna – wykazanie się kompetencją tekstową.

Kompetencja tekstowa - zdolność do odbierania i produkowania 
różnych zdarzeń w postaci werbalnej, z uwzględnieniem określonej 
sytuacji komunikacyjnej i konkretnego odbiorcy, także 
„umiejętność selekcjonowania, waloryzowania, […] i 
rozbudowywania informacji” przy posługiwaniu się językiem 
poprawnym (Kłakówna 1993) 



Kompetencja tekstotwórcza

Kompetencja tekstotwórcza, stanowiąca czynny aspekt kompetencji 
tekstowej, tzn. sam proces tworzenia udanego tekstu – mówionego i 
pisanego, w przełożeniu na praktykę edukacyjną będzie oznaczała 
nadanie powstającemu tekstowi właściwych cech, oddających:
1) zrozumienie i właściwe ujęcie tematu (tzw. aspekt poznawczy);
2) odpowiednią strukturę (schemat) tekstu (z zachowaniem ram 
tekstu – początku i końca, z wewnętrznym porządkiem i zaplanowaną 
kompozycją);
3) tło pragmatyczne właściwe wzorcowi gatunkowemu (z 
zachowaniem celu wypowiedzi, wpisanym weń nadawcą, odbiorcą oraz 
relacjami między nimi);
4) określone cechy językowo-stylistyczne.
Udany tekst powinien być także spójny pod względem składniowym i 
semantycznym, a także poprawny językowo (Tabisz 2006, 66).



Jak? Metody kształcenia sprawności 

językowej

Metoda

norm i instrukcji

Metoda

ćwiczeń

okazjonalnych

Metoda

przekładu

intersemiotycznego

Metoda

analizy i twórczego

wykorzystania

wzoru

Metoda

praktyki pisarskiej

Klasyfikacja metod według Anny 

Dyduchowej (por. A. Dyduchowa: 

Metody kształcenia sprawności 

językowej uczniów. Projekt systemu, 

model podręcznika. Kraków 1988)

- Obserwacja struktur 

językowych 

(świadomość 

powtarzalności struktur 

i ich funkcji – wsparcie 

w nauczaniu języka)



Metody kształcenia sprawności językowej – związane z 

opanowywaniem różnych odmian języka zależnych od 

tego kto? do kogo? w jakiej sytuacji? w jakim celu? 

mówi



• Metoda praktyki pisarskiej

 pisanie tekstów związanych z zainteresowaniami uczniów (forma 

i treść – dowolna; treść wskazana, forma dowolna; treść 

dowolna, forma wskazana

 prezentacja na forum klasy

 wybór najciekawszych prac z uzasadnieniem wyboru

 wspólna praca nad  doskonaleniem wybranego tekstu

• metoda analizy i twórczego naśladowania wzorów

 obserwacja kompozycji/budowy tekstu, słownictwa, budowy 

zdań i związku z sytuacją komunikacyjną

 ćwiczenia transformacyjne: przekształcające tekst, obserwacja 

jego stałych elementów oraz konsekwencji możliwych zmian

 ćwiczenia leksykalne (okazjonalne), zbier

 samodzielne pisanie podobnego tekstu.

• metoda ćwiczeń okazjonalnych (według potrzeby)



 metoda przekładu intersemiotycznego (także z użyciem technik 

audiowizualnych)

 przechodzenie od obserwacji materiałów obrazowych do ich słownego 

opisu, przedstawienia chronologii zdarzeń, opowiadania

 obserwacja dzieła malarskiego wspierana ćwiczeniami językowymi: 

nazywanie miejsca w przestrzeni, relacji między znakami, ocenianie

 zabawy łączące grę ze słowem – np. odgadywanie i przekładanie 

gestów na słowa. 

• metoda norm i instrukcji

─ informacja o cechach wypowiedzi, jej kompozycji, typowym słownictwie 

i budowie wypowiedzeń/zdań

─ pisanie wspomagane instrukcjami nauczyciela

─ porównywanie prac uczniów z normami (np. pisania życiorysu,  

curriculum vitea, podania)

─ powtórne samodzielne redagowanie.



Metoda analizy i twórczego 

wykorzystania wzoru, przykład 

Zabawy (otwierające tekst), pierwsze czytanie i analiza tekstu wzoru, transformowanie 

wzoru (działanie wewnątrz tekstu), zbieranie materiału językowego, tworzenie własnych 

tekstów.

Co może być wzorem? Teksty użytkowe, teksty literackie, prace uczniów, antywzór…

Antywzór:

List króla Maciusia

Wasze królewskie mości, 

ja was pobiłem i nie wziąłem żadnej kontrybucji, a teraz proszę, żebyście mi pożyczyli 

pieniądze. 

Więc nie bądźcie świniami i pożyczcie.
Król Maciuś Pierwszy

Reformator               

(J. Korczak Król Maciuś Pierwszy)



Wiktor Woroszylski  Felek (wzór)
Wiecie dzieci? -

świat jest wielki,

a na świecie same Felki.

Więc:

dla nóżek - pantofelki,

a na obiad - kartofelki,

a do lodów są - wafelki,

a do pieca są - kafelki,

a do śmieci są - szufelki...

Naokoło wielki świat,

a pośrodku stoję - ja:

nie kafelek,

nie kufelek,

ani nawet pantofelek,

stoję ja: po prostu Felek.



Rak 
Wiecie, dzieci?
Świat jest taki,
że na świecie same raki.
Więc:
Dobry strój na ślub to – ……,
gdy go nie ma – to jest …..
W barszczu zawsze są …..,
Holender lubi …...
W grodzie Kraków mieszkał …..,
a w baraku stoi – …..

Naokoło wielki świat,
Wciąż do tyłu chodzę ja:
nie tatarak ani wrak,
a tym bardziej frak czy brak,
lecz po prostu – piękny rak.

Ćwiczenie 

transformacyjne



Elka 
Na tym świecie,
a świat wielki,
zamieszkują same Elki.
Więc:
……. ……… – kropelki,
….. ……. – z butelki,
… …. ……. – pudelki,
… ……… – kamizelki,
…. ….. … – wróbelki,
….. …… …… – rondelki.

Naokoło wielki świat,
A pośrodku stoję ja:

nie modelka, 
nie pętelka,

tylko taka zwykła Elka.

Ćwiczenie 

transformacyjne



Ćwiczenia 

leksykalne 
(zbieranie 

materiału)

Własny tekst

Anka     Ulka     Arek    rak 

-anka

-ola

-osa/-osy

-arek

-ania/-anie

-ula/-ulka

Inne przykłady to pokazany Państwu opis 

wyglądu (metoda praktyki pisarskiej w 

połączeniu z metodą norm i instrukcji i 

ćwiczeniami okazjonalnymi).



Metody i techniki mnemotechniczne
Korzenie mnemotechnik sięgają starożytności (poeta Symonides – V w p.n.e.)

Mnemotechniki opierają się na wyobrażeniach i skojarzeniach. Tworzenie wyobrażeń, czyli 

przedstawianie sobie we własnym umyśle treści w postaci obrazów znacznie poprawia efekt 

pamięciowy. 

Tworząc wyobrażenia musimy pamiętać o tym, iż łatwiej zapamiętujemy obraz „żywy”, 

barwny, na którym coś się dzieje, naładowany emocjami. Starajmy się, by tworzone przez nas 

wyobrażenia były kolorowe, śmieszne, dziwne, nierealne. 

Podczas wizualizacji angażujemy wszystkie zmysły uczniów, a więc nie tylko „oglądanie” sytuacji 

w naszej wyobraźni, ale sugerujmy także dźwięki, smaki, dotyk. Większość mnemotechnik opiera 

się na regule: obraz+ akcja = pamięć.

Najbardziej popularne techniki pamięciowe to metoda ogniwa oraz metoda haka. 

Metoda ogniwa umożliwia łączenie niepowiązanych ze sobą elementów za pomocą obrazów 

bądź historyjki werbalnej. Gdy trudno połączyć pojedyncze elementy, pogrupować je w pewne 

kategorie, można wykorzystać metodę ogniwa, nazywaną łańcuchową metodą skojarzeń 

(ŁMS). Np. skojarzyć dwie lub więcej informacji na wspólnym obrazku bądź w wymyślonej 

krótkiej, śmiesznej historyjce. Dla przykładu: chcemy zapamiętać pisownię wyrazu „hipopotam”; 

rysujemy więc hipopotama na huśtawce (kształtem przypominającą H).



Metoda ogniwa
Przykład:

chcemy zapamiętać pisownię 

wyrazu „hipopotam”; rysujemy więc 

hipopotama na huśtawce (kształtem 

przypominającą H).



To metoda korzystna przy 

zapamiętywaniu ortogramów. 

Korzystamy z techniki 
zastępowania słów (do 

zapamiętania) rysunkami, 

wymyślaniem historyjki dla 

zastępowanego wyrazu, 

rysowanie komiksu do historyjki 

(najczęściej dwuobrazkowego) i 

projekcji historyjki w wyobraźni 

dziecka. Cykl zaplanowany w 

metodzie znakomicie nadaje się 

do ułatwienia zapamiętywania 
nowego i trudnego słownictwa, 

dat, tekstu.

Metoda ogniwa 

rysunkowego



Metoda haka/ haków
Metoda haka polega na „umieszczaniu” w pamięci, na trwałe, tzw. haków  

czy (jak się je zamiennie nazywa) zakładek. Następnie w procesie kodowania 

„zawieszamy” na nie porcje informacji do zapamiętania. 

Zapamiętanie sekwencji elementów pozwala przechodzić przez materiał w 

sposób uporządkowany, ułatwiający przypominanie poszczególnych 

elementów, a poza tym słowa haki tworzą konkretne wskazówki dla pamięci. 

Zdefiniowane przez nas słowa haki, będą służyć jako „wieszaki”, na których 

„zawieszamy” pojęcia do zapamiętania, stąd nazwa metody.

W jaki sposób zastosować ogniwa haków?

Haki mogą polegać m.in. na kojarzeniu:

cyfry i obrazu (zgodnie z zasadą podobieństwa graficznego cyfry), litery i 

słowa, rymowanki, metody pierwszej litery.

Przykładowo (kojarzenie cyfry i obrazu): do zapamiętania mamy datę 1789 –

początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Do każdej z cyfr (od 1 do 9) 

przyporządkowujemy rysunek (podobny do cyfry).



Metoda haka
Propozycje (zastosowanie rysunków zamiast 

cyfr):

0: talerz, oko, jajko

1: pędzel, słomka, długopis, ołówek, 

świeczka,

2: łabędź, kaczka, gęś (z charakterystycznie 

wygiętymi szyjami),

3: serce, usta (z profilu), trójząb, mewa

4: maszt, żagłowka, czterolistna koniczyna

5: hak, mężczyzna z wielkim brzuszyskiem

6: jabłko, czereśnia, granat (ten od 

wybuchania)

7: chorągiew, kosa, zadaszenie przystanku

8: bałwan, okulary, klepsydra

9: balonik na sznurku, rakieta tenisowa, 

kijanka, lusterko na rączce



Metoda haków

Datę: 1789 zamieniamy na 

szereg przedmiotów/haków: 1: 

słomka – 7: kosa – 8: bałwan –

9: balonik.

Teraz wkraczają łańcuchowe 

metody skojarzeń. 

Szereg kojarzymy w absurdalną 

historyjkę i liczba zapamiętana.



Technika obrazkowa
Dziurawe buty 

Dwa dziurawe buty szły po podłodze, 

W każdym bucie było po jednej nodze, 

A na dwóch nogach ubranych w spodnie 

Jan Marcin Szancer przechadzał się godnie. 

To ten artysta, słynny ilustrator,

Znany od Amsterdamu aż po Ułan-Bator. 

Jan Marcin Szancer psa rudego miał, 

Pies ten był rasy, co zwie się czau-czau. 

I nie używa języka hau-hau, 

Gdyż na przekór psim obyczajom, 

Psy czau-czau mruczą, ale nie szczekają.

Otóż pies ten codziennie od rana

Mruczał u nóg swego pana 

I łasił się do niego dopóty, 

Aż z miłości zaczynał obgryzać mu buty. 

Taką sobie wymyślił zabawę!

Dlatego właśnie buty te były dziurawe.

Jan Brzechwa



Metoda historyjek 

mnemotechnicznych

Pisownia z ó niewymiennym 

(tworzenie historyjek do 

reprezentacji cyfr, np. 1 to 

świeczka)

1 król

2 ogórek

3 góra

4 wiewiórka

5 jaskółka

6 chór

7 córka

8 róża

9 mózg

Na ogromnym, złotym tronie siedzi stary król. Ma ciężką 

złotą koronę, która zasłania mu jedno oko. W prawej 

ręce król trzyma palącą się świeczkę i ogłasza, że odda 

rękę królewny temu rycerzowi, który ją zgasi za pomocą 

kichnięcia.

W podobny sposób tworzymy z uczniami pozostałe 

historyjki.

Po zakończeniu prosimy uczniów, aby wypisali cyfry od 1 

do 9 i przyporządkowali im wyrazy z ó niewymiennym.



Zapamiętywanie przez rymowanie 

(uzupełnianie brakujących wyrazów w rymie)

Koło brzezinki, w cieniu dolinki,

piorą pierzynki trzy małe ………,

piorą pierzynki, chrupią pralinki,

za godzinkami płyną …………..,

Gdy już uprały stosik pierzynek,

zaczęły tańczyć wokół………..,

latał nad nimi motyl bielinek,

zaglądał w oczy każdej z trzech……. .

[…].

M. Strzałkowska Trzy małe Chinki

(Chinki, godzinki, choinek, Chinek)

Jaka jest wartość rymowania? 

Układanie 

rymów: 

deski – pineski

niebieski – pieski

konik – słonik

kwiatek – płatek

krata – rata

wazonik –

melonik



Małgorzata Strzałkowska



http://raaanyjulek.blogspot.com/2014/09/rym-cym-cym-gdzies-tu-sie-zapodzia-rym.html
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