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ZNACZENIE AKTYWIZOWANIA

UCZNIÓW

„Aktywność jest podstawową właściwością istot 

żywych, sposobem ich istnienia”. 1

1 M. Tyszkowa, Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. WSiP, Warszawa, 1990, s. 6.



Kiedy uczeń będzie aktywny? 

gdy cel jest dla niego bliski i ważny

uwzględnia się jego potrzeby i zainteresowania

ma poczucie bezpieczeństwa

działaniom towarzyszą odczucia i emocje

bierze udział w planowaniu i podejmowaniu 

decyzji

odczuwa satysfakcję

ma poczucie własnej wartości

dostrzega się jego wkład pracy, a nie tylko efekt

kiedy ma możliwość zrealizowania własnych 

pomysłów



W organizowanym przez nauczyciela

procesie nauczania-uczenia się, aktywność

odtwórcza uczniów przeplata się

z aktywnością twórczą.

Należy dążyć do tego, aby w miarę

możliwości, aktywność własna ucznia jak

najczęściej miała charakter twórczy.



Uczniowie uczą się w trakcie własnej aktywności.

Powinniśmy dążyć do tego, by potrzebną wiedzę                         

i umiejętności nabywali w sposób trwały, skuteczny                       

i przyjemny.

Z pomocą przychodzą nam 

METODY AKTYWIZUJĄCE.



Metody aktywizujące stosowane w pracy

z dzieckiem niepełnosprawnym muszą być

zawsze dostosowane do indywidualnych

możliwości każdego dziecka.

W pracy z dzieckiem niepełnosprawnym należy 

uwzględnić:

 umiejętność i długość koncentrowania uwagi

 bodźce, na które reaguje dziecko



zdolności manualne

ogólną sprawność fizyczną

fragmentaryczne deficyty

możliwości intelektualne

możliwości percepcyjne



Stosowanie ogólnie znanych metod i technik

aktywizujących ma szanse powodzenia jedynie

wtedy, gdy są one odpowiednio dostosowane

i modyfikowane do pracy z dzieckiem

upośledzonym umysłowo. Często w pracy

rewalidacyjnej zdarza się łączenie różnych

metod i technik aktywizujących w celu pełnego,

globalnego poznania pojęcia przedmiotu czy

zjawiska.



PRZYKŁADY METOD AKTYWIZUJĄCYCH

STOSOWANYCH W PRACY Z DZIECKIEM

NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE

1. „Burza mózgów” :

o najprostsza metoda aktywizująca polegająca na 

zgromadzeniu w krótkim czasie dużej ilości 

pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu

o pozwala na włączenie wszystkich uczniów do pracy

o naukę wyrażania myśli

o sprawdzenie posiadanej wiedzy



2. „Mapa pojęciowa”:

o metoda wizualnego przedstawienia problemu z wykorzystaniem 

rysunków, symboli, haseł itp.

o najczęściej przybiera kształt plakatu

o przebieg zajęć:

 podanie tematu

 burza mózgów lub gromadzenie materiałów

 segregowanie, analizowanie, klasyfikowanie

 rozplanowanie plakatu

 wykonanie

 prezentacja pracy





3. „Gry planszowe”:

o metoda zachęca do samodzielnego tworzenia gier

o gra powinna:

 być wizualnie atrakcyjna

 mieć jasno sprecyzowane reguły

 być nośnikiem treści dydaktycznych

 być zgodna z zasadami postępowania

o gry planszowe możemy stosować :

 jako sprawdzian zdobytych wiadomości

 jako sposób na zdobycie nowych wiadomości

 jako niekonwencjonalny sposób na doskonalenie 

umiejętności: czytania, pisania, planowania, 

twórczego myślenia, rysowania itp.



4. „Linia czasu”:

o metoda wizualnego przedstawienia problemu

o polega na zaznaczeniu wydarzeń w ujęciu

chronologicznym na długim arkuszu papieru

o metodę można stosować niemal do wszystkich

przedmiotów np. na języku polskim lub

funkcjonowaniu osobistym i społecznym można

w ten sposób zaprezentować kolejności wydarzeń

w czytance lub lekturze



5. „Symulacje”:

o metoda mająca na celu naśladowanie (udawanie)

rzeczywistości, ćwiczenie najbardziej efektywnych

zachowań w bezpiecznych warunkach

o symulacje powinny stać się sposobem na

przygotowanie do życia

o mogą obejmować proste umiejętności jak rozmowa

telefoniczna, nadawanie listu na poczcie,

nakrywanie do stołu itp.

o wstępem do symulacji jest podanie tematu,

przygotowanie uczniów do poczucia klimatu

sytuacji w rzeczywistości i poznanie zasad ją

określających



6. „Drama”:

o polega na wczuwaniu się w rolę, na

improwizacji angażującej ruch i gest, mowę,

myśli i uczucia

o głównym sposobem pracy w dramie jest bycie w

roli – uczeń jest sobą w nowej, nieznanej mu

sytuacji np.: jesteś na wycieczce w Paryżu.

Odłączyłeś się od grupy. Jak dopytasz się

o drogę, kiedy nie znasz języka francuskiego?



o Inne metody aktywizujące:

 „Piramida priorytetów:

 „Metoda przypadków”

 „Dyskusja dydaktyczna”

 „Metaplan”

 „Za i przeciw”

 „Metoda projektu”

 „ Grupy zadaniowe”

 „Stacje zadaniowe”

 „Sesje „bierz i daj”

 „Poker kryterialny”

 aktywności plastyczne, muzyczne, ruchowe

 …i wiele, wiele innych…
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