
 

Korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne i nie jest 
wymagane skierowanie. Rejestracji dziecka można 
dokonać  telefonicznie  pod  numerem  012 266-19-50 
lub osobiście w sekretariacie. 
Poradnia  jest  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  w 
godzinach od 8.00 do 19.00.
Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer Biuletynu. 
W  Nowym  Roku  2011  życzymy  wszystkim 
Czytelnikom wielu  radosnych  chwil,  życzliwości  w 
kontaktach  międzyludzkich  i  uśmiechu,  uśmiechu, 
uśmiechu …

                                                                     
Zajęcia warsztatowe dla uczniów – Jak się uczyć? – prowadzone na terenie 

szkoły. 
Jako pedagog pracujący w poradni przeprowadzam diagnozę pedagogiczną specyficznych trudności 
w nauce  oraz  diagnozę  określającą  poziom opanowanych wiadomości  i  umiejętności  szkolnych. 
Rozmowy  z  uczniami,  ich  spontaniczne  wypowiedzi  dowodzą,  że  pojęcie  szkoła  nie  budzi 
przyjemnych  skojarzeń.  Uczenie  kojarzone   jest   z   ogromnym   wysiłkiem,   znużeniem, 
zniechęceniem, niedocenianiem, negatywnymi wzmocnieniami. Z rozmów z dziećmi i ich rodzicami 
wynika,  że  jedynym stosowanym,  skutecznym i  w miarę  szybkim sposobem nauczenia  się  jest 
pamięciowe przyswajanie treści. W rozmowach po badaniach diagnostycznych czy w kontaktach z 
rodzicami  dzieci  uczęszczających  na  zajęcia  terapii  pedagogicznej  staram  się  zainteresować 
rodziców różnymi sposobami uczenia się, z nastawieniem zwłaszcza na rozumienie i długotrwałe 
zapamiętywanie nowo zdobytych informacji.

Wiele  lat  temu wzięłam udział  w warsztatach   „Jak  polubić  naukę"?.  Proponowane  tam 
ćwiczenia, prowadzone dyskusje zainspirowały mnie do ułożenia takich zajęć dla dzieci,  których 
głównym celem będzie zmiana nastawienia dzieci do uczenia się, kształtowanie pozytywnego 
myślenia o uczeniu się i o własnych możliwościach, dostarczanie konkretnej wiedzy i technik 
usprawniających funkcjonowanie w sytuacjach szkolnych.
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Scenariusz zajęć nazwany „Jak polubić naukę?" zmieniał się w miarę zdobywania doświadczenia w 
pracy z grupą klasową. Był adresowany do uczniów klasy IV, V, VI, a także do uczniów gimnazjum. 
Początkowo  warsztaty  prowadzone  były  w  każdej  grupie  klasowej,  która  zgłaszała  chęć 
uczestniczenia w nich. Z czasem zajęcia stawały się popularne w szkołach będących pod opieką 
Poradni,  w  której  pracuję,  również  dzięki  promowaniu  ich  przez  innych  pracowników poradni, 
zwłaszcza  po  prezentacji  głównych  celów  warsztatów  w  ramach  zajęć  otwartych.  Ostatecznie 
ustalono, że warsztat będzie realizowany w klasach VI i przyjmie nazwę „Jak się uczyć?”.

Uczniowie klasy VI stoją przed faktem zmiany szkoły i rozpoczęcia nauki w gimnazjum, z 
czym wiąże się ogromny stres, znacznie szybsze tempo pracy i coraz większa ilość materiału do 
opanowania.  Zajęcia  prowadzone są dla osób zainteresowanych poprawą efektywności  uczenia i 
zmianą  sposobu funkcjonowania w szkole.  Zajęcia  te  mają  zachęcić  uczniów do samodzielnego 
myślenia i podejmowania wysiłku w celu pokonania trudności szkolnych.

Zajęcia  są  tak  pomyślane,  żeby  trudne  merytorycznie  treści  przeplatane  były  lżejszymi 
formami (zabawą). W ramach warsztatów podejmujemy tematy:
^ MOJE TRUDNOŚCI - co przeszkadza nam w nauce, na jakie trudności
napotykamy w trakcie uczenia się.
^ EFEKTYWNOŚĆ UCZENIA SIĘ - konieczna wiara we własne możliwości
oraz poznanie właściwości własnej pamięci (poznanie strategii, które pozwolą
najlepiej zapamiętać dany materiał), a także koncentracja uwagi, cierpliwość i
dyscyplina.
^ ZMIANY SĄ MOŻLIWE - podejmowanie pracy nad zmniejszaniem uczucia
wstydu czy lęku pojawiających się w szkolnych warunkach.
^ JAK ZBIERAĆ I WYKORZYSTYWAĆ INFORMACJE
^ STRATEGIE ZAPAMIĘTYWANIA - prezentacja wybranych sposobów
przyswajania i odtwarzania różnych wiadomości
^ CZAS - nie warto go marnować, warto go oszczędzać. 

Przed  uzgodnionym  terminem  zajęć  zawsze  kontaktujemy  się  (warsztat  prowadzę  z 
koleżanką -  psycholog Elżbietą  Wurst)  z wychowawcą klasy,  w której  ma być przeprowadzony 
warsztat.  Zbieramy  informacje  na  temat  funkcjonowania  grupy,  problemów  klasowych  oraz 
charakterystycznych  trudności uczniów. Mając taką wiedzę i uwzględniając sugestie wychowawcy 
czasami dokonujemy zmian w scenariuszu, rozszerzając go o nowe treści, które nie są zawarte w 
uniwersalnym konspekcie realizowanym na każdym spotkaniu. Warsztat kończymy także rozmową 
z  wychowawcą,  prosząc  o  podtrzymanie  z  uczniami  tematu  związanego  z  nowo  poznanymi 
technikami uczenia się i innymi zagadnieniami przekazanymi na zajęciach.
W trakcie prowadzonych od kilku lat warsztatów „Jak się uczyć?" nasuwają mi się następujące
wnioski: 

-  dzieciom przeszkadza  w nauce:  uleganie  pokusom (komputer,  koledzy),  wszystko je  nudzi, 
wstydzą się, gdy czegoś nie wiedzą, szybko się męczą, są niewytrwali, długo zabierają się do 
pracy

 -  najbliższe dzieciom sposoby uczenia się, to wielokrotne powtarzanie bądź magiczne sposoby 
     (książka pod poduszką). 
 -  nie  wierzą  we  własne  możliwości,  w  to,  że  mogą  coś  zmienić,  są  bierni;  często  mają  

wygórowane wymagania wobec samych siebie, są nieśmiali, przeżywają
    paraliżujące uczucie wstydu, gdy czegoś nie wiedzą, albo obawy przed porażką.

     -  nie potrafią gospodarować czasem (dzień wypełniony jest nauką, brak czasu na odpoczynek i 
zajęcia relaksujące)

     -  słabe umiejętności współpracowania, współdziałania w grupie.
Wnioski te pozwoliły mi na ewentualne dalsze korekty w scenariuszu zajęć. Wprowadzając 

zmiany w doborze proponowanych ćwiczeń, biorę również pod uwagę informacje, jakie uzyskałam 
w trakcie przeprowadzonych wśród dzieci ankiet.



Ankiety przeprowadzane wśród uczniów wykazały:
- Dzieci są pełne entuzjazmu w podejmowaniu nowych technik uczenia się.

   -  Zdecydowanie  dostrzegają  korzyści  z  nowo poznanych  sposobów radzenia  sobie  z  trudnymi 
sytuacjami szkolnymi (dot. nie tylko nauki)

     - Za odkrycie uważają efekty burzy mózgów: dlaczego ludzie się uczą, co można stracić nie ucząc się 
i co można zyskać zdobywając wykształcenie.

     - Zabawy relaksujące pozwalają odreagować trudne czasami sytuacje, w których sztucznie znaleźli 
się w trakcie poszczególnych ćwiczeń (scenek, rundek).

    - Często uczniowie, postawieni przed faktem konieczności współpracy w grupie, czują się zagubieni, 
nie potrafią zorganizować i uporządkować działania.

    - Chętnie podejmują zadania związane z przyjmowaniem od kolegów miłych słów na swój temat, 
równocześnie zwracając uwagę, jak trudno mówić dobrze o sobie i innych.

W  przeważającej  większości  warsztaty  przyjmowane  są  przez  uczniów  bardzo  pozytywnie. 
Często spotykamy się z prośbą o ponowne odwiedzenie klasy z kolejną propozycją warsztatową. W 
pytaniu ankietowym dotyczącym atrakcyjności zajęć nie odnotowałam oceny w przedziale od 0 do 
3. Sporadycznie pojawia się ocena dobra, natomiast ocena na szóstkę wystąpiła w 56 przypadkach 
na 87 przeprowadzonych ankiet, co stanowi prawie 60%.
W  czasie  analizy  wypowiedzi  ankietowych  uczniów,  często  występowały  bardzo  dojrzałe 
przemyślenia, wnioski, spostrzeżenia, które niejednokrotnie były dużym zaskoczeniem dla nas, ale 
też stały się szczególnie cenne, gdyż potwierdzały słuszność kontynuowania tej formy pracy z grupą.

Poniżej przykłady wypowiedzi uczniów wybrane spośród 87 przeprowadzonych ankiet:
- „muszę sobie znaleźć dobre miejsce do nauki”,
- „muszę się uczyć żeby kimś być”,
- „są różne sposoby uczenia się”,
- „wszystkie kłopoty związane z nauką da się rozwiązać”,
- „na wiele mnie stać”,
- „nauka jest ważna”,
- „dowiedziałam się jak mogę szybko i łatwo zrobić zadanie”.

Opracowała: Katarzyna Botko

CO RODZICE MAŁYCH DZIECI WIEDZIEĆ POWINNI?

NABYWANIE JĘZYKA JEST NAJINTENSYWNIEJSZE DO OK. 3 ROKU ŻYCIA, DLATEGO TAK 
WAŻNE JEST, ABY OD MOMENTU NARODZIN DZIECKA JAK NAJWIĘCEJ DO NIEGO 

MÓWIĆ.
Każda  sytuacja,  każde  zdarzenie  powinno  być  opatrzone  odpowiednim  komentarzem 
wypowiadanym  specjalnie  do  dziecka  nawet  wtedy,  gdy  jest  ono  jeszcze  bardzo  malutkie 
i wszystkim się zdaje, że „nic nie rozumie”.

        Mówimy o rzeczach i zjawiskach, w których dziecko aktualnie uczestniczy: informujemy je, że 
myjemy buzię, że wkładamy koszulkę, że obejrzymy bajkę, że przyleciał gołąb i usiadł na oknie, że 
tata zawiązuje krawat, że pada deszcz, że miś ma brązowy brzuszek, że..., że..., że...

         Mówimy do dziecka i  zauważamy każdą jego odpowiedź nawet,  jeśli  są to reakcje  głosowe 
w niczym jeszcze nie przypominające mowy.

         Nie naśladujemy „mówienia” dziecka, nie prowadzimy rozmowy w „jego języku” - to ono ma 
przyswajać  język  ojczysty  przez  naśladowanie  naszego  mówienia.  Nie  utrudniajmy  mu  tego! 
Zamieńmy się raczej w tłumaczy i np. wypowiedź dziecka „hau, hau”,  przedstawmy jako: „Tak,  
pod drzewem siedzi pies.”

 



WARTO RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ O TYM, ŻEBY:

1. Mówić do dziecka bez pośpiechu, utrzymując w miarę możliwości kontakt wzrokowy. 
2. Zadawać dziecku pytania na temat czynności, przy których ono asystuje i przedmiotów, które je 

otaczają. Niemowlak, oprócz pytania powinien także usłyszeć odpowiedź. Pytania mogą być łatwe 
lub trudne w zależności od tego, czego dotyczą i jak je sformułujemy. Najłatwiejsze są pytania - 
rozstrzygnięcia (tak - nie) np. Czy misiu siedzi w łóżeczku? Nie powinny też mówiącemu już dziecku 
sprawić większego kłopotu pytania wyboru np.  Dziewczynka je jabłko czy ciastko?  Trudniejszym 
pytaniem jest: Gdzie? Najtrudniejszym natomiast: Co tu się dzieje, co tu się stało? 

3. Odpowiadać jak najbardziej wyczerpująco na wszystkie pytania dziecka, nawet te nieco kłopotliwe. 
Tylko w ten sposób podtrzymacie jego naturalną ciekawość świata i przygotujecie do samodzielnego 
wyciągania wniosków i formułowania uzasadnień. 

4. Posługiwać się językiem „niespieszczonym”,  unikać  nieuzasadnionych zdrobnień:  nie  każdy pies 
jest pieskiem, a samochód autkiem. Użyte zdrobnienia zawsze powinny dotyczyć określonej cechy 
obiektu (wielkości, wieku itp.): pieskiem jest mały pies lub szczenię, autkiem nieduży samochód - 
zabawka. 

5. Przy każdej okazji rozbudowywać wypowiedzi dziecka [np.  Auto! - Tak, jedzie samochód (auto)],  
wprowadzać opozycje cech, przeciwieństwa np. liczba pojedyncza - liczba mnoga, teraźniejszość - 
przeszłość [np. Ten samochód jest duży, a tamten (wskazując na inny) jest mały]. 

6. Nie  zrażać  się  powtarzaniem  wciąż  tych  samych  bajek,  historyjek,  piosenek,  oglądaniem  tych 
samych obrazków. Jest to najprostszy sposób ćwiczenia pamięci i utrwalania wzorców słuchowych, 
wzrokowych, artykulacyjnych. 

7. Śpiewać razem z dzieckiem, bawić się w wyliczanki i pląsy - są to ćwiczenia kształtujące rytm i  
tempo wypowiedzi oraz umiejętność akcentowania poszczególnych jej elementów. 

8. Czytać  -  zwłaszcza  krótkie  wierszowane  opowiastki  zapisane  w  specjalnie  przygotowanych  dla 
małych  dzieci  książeczkach  z  twardymi  (tekturowymi)  stronicami.  Przekonacie  się,  że  wkrótce 
Wasze dziecko zacznie „czytać” razem z Wami. Spróbujcie uczynić z czytania pewien rytuał ważny 
dla Waszej rodziny, np. czytanie zawsze przed snem. 

9. Nie zapominać o tym, że dziecko ma prawo popełniać błędy językowe. Nie powinno się informować 
dziecka, że „tak się nie mówi”, że „nie umie mówić” itp.,  a raczej należy samemu sformułować 
wypowiedź poprawną - „nakładającą się” na tekst dziecka np. „Nie ma piesa.” - „Rzeczywiście, nie  
ma psa.” 

10. Nie  krytykować  dziecka  i  nie  omawiać  niezadowalającego  Was  poziomu  jego  mowy  w  jego 
obecności, np. przy stole, wśród gości. Dzieci dwu-, trzyletnie doskonale zdają sobie sprawę z tego, 
że o nich mówicie i z tego, jak o nich mówicie. 

 
A POZA TYM:

Okazujcie aprobatę, radość i dumę z każdego, nawet małego sukcesu Waszego dziecka. 
To zresztą jest także Wasz sukces.

Opracowała: Marta Siewiera-Pięciak

Zespół redakcyjny: Małgorzata Piec, Celina Piechowicz-Kułakowska, Zbigniewa Wojtaszek, Elżbieta Wurst
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