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Temat lekcji: Sposoby skutecznego uczenia się. 

Część metodologiczna 

1. Zakres treści: 

1.1. Teorie psychologiczne dotyczące procesu uczenia się; 

2. Cele nauczania: 

2.1. Cel główny: doskonalenie umiejętności uczenia się 

2.2. Cele szczegółowe: 

2.3. Wiadomości: uczeń zna: 

2.3.1. Skuteczne sposoby uczenia się; 

2.3.2. Sposoby samodzielnego tworzenia pomocy naukowych; 

2.3.3. Bariery utrudniające skuteczną naukę; 

2.3.4. Mechanizmy myślenia zniechęcające do podjęcia nauki; 

2.3.5. Metody samodzielnego uczenia się tj. „pomodoro”; 

2.3.6. Sposoby sprawdzenia i oceny poziomu opanowania przez siebie 

materiału. 

2.4. Umiejętności: uczeń potrafi: 

2.4.1. Określić swoje potrzeby w zakresie procesu nauczania; 

2.4.2. Zaplanować samodzielną naukę w atrakcyjny i skuteczny dla niego 

sposób; 

2.4.3. Tworzyć strategie radzenia sobie z demotywacją; 

2.4.4. Dostrzegać  popełniane błędy oraz braki w opanowywanym 

materiale i umie odpowiednio je uzupełniać; 

2.4.5. Skutecznie przeciwdziałać zniechęceniu do nauki; 

2.4.6. Rozłożyć materiał do opanowania na przystępne dla siebie etapy; 

2.4.7. Odpowiednio docenić się za wykonaną pracę- wyciągać wnioski; 
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2.5. Postawy: uczeń: 

2.5.1. Rozumie wkład pracy własnej w procesie uczenia się; 

2.5.2. Rozumie czym na czym polega proces uczenia się; 

2.5.3. Rozumie wpływ myślenia na emocje i działanie; 

2.5.4. Rozumie popełniane przez siebie błędy skutkujące demotywacją  

do nauki. 

3. Formy pracy: 

zbiorowa, indywidualna 

4. Strategia prowadzenia lekcji: 

Pytania otwarte, bazowanie na doświadczeniu własnym, bazowanie na skuteczności.  

5. Metody: 

5.1.  Mini wykład edukacyjny 

5.2.  Burza mózgów   

5.3.  Pytania otwarte 

5.4.  Prezentacja multimedialna 

6. Środki dydaktyczne 

6.1. Tablica interaktywna 

6.2. Karty z pytaniami  

7. Materiały 

7.1. Wydrukowane pytania do podsumowania 

7.2. Prezentacja multimedialna 

7.3. Tablica/ flipchart 

7.4. Mazaki/ kreda 
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Opis przebiegu lekcji. 

I. Wstęp: 

Nauczyciel wprowadza klasę w tematykę zajęć.  

Dziś zajmiemy się tematem skutecznych metod uczenia się. Każdy z Was będzie 

miał szansę podzielić się swoimi sposobami na uczenie się, poznać nieco teorii na ten 

temat jak i zweryfikować stosowane przez siebie strategie. Przyjrzymy się elementom 

składowym tego procesu jak i elementom pomagającym i utrudniającym nam 

opanowywanie nowego materiału. Otrzymacie też gotowe narzędzia do samodzielnej 

nauki. Na początek jednak przyjrzyjmy się jak wygląda stan w naszej klasie.  

1. 2. Część zasadnicza 

1.1. Pytania do klasy:  

 Czy podczas Waszej edukacji mieliście już zajęcia odnośnie metod 

uczenia się? Co z nich pamiętacie? Krótkie podsumowanie ustne. 

 Jakich metod używacie aby nauczyć się np. do sprawdzianu? Wyniki 

zapisujemy na tablicy. 

 Czy znacie metody, które są dla Was nieskuteczne? 

1.2.  Nieskuteczne metody uczenia się. 

Jak pokazują badania istnieją trzy główne nieskuteczne metody uczenia się, które 

nagminnie są wykorzystywane przez uczniów. Wyszło to również w naszej burzy 

mózgów. Te nieskuteczne metody to:  

● Wielokrotne czytanie podręcznika/notatek z tablicy 

● Robienie czasochłonnych notatek, przepisując teksty z podręcznika, tablicy itd.  
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● Zakreślanie kolorami tekstu w książkach. 

 

1.3. Etap pierwszy - przygotowanie się 

Uczenie się jest procesem. Oznacza to po pierwsze, że wymaga odpowiedniego 

przygotowania, a po drugie jego realizacja trwa jakiś okres czasu – nie da się tego zrobić 

natychmiast. 

Przyjrzyjmy się na początku temu o co warto zadbać zanim w ogóle zabierzemy  

się za uczenie się: 

► Wyśpij się; 

► Zadbaj o miejsce i czas; 

► Zadbaj o to żeby nic i nikt Cię nie rozpraszał; 

► Telefon odłóż poza zasięg ręki, najlepiej w trybie samolotowym; 

► Przygotuj niezbędne książki, zeszyty i notatki.  

1.4. Jeśli notatki to jakie? 

Na początku powiedziałam, że tworzenie notatek jest jedną z trzech nieskutecznych metod 

uczenia się. Jednak nie chodziło o każdy rodzaj notatek , a raczej o bezrefleksyjne 

przepisywanie z tablicy/podręcznika. Zbuduj notatki tak, aby pobudzały Twoje myślenie. 

Zamiast zakreślać tytuły podrozdziałów – w nagłówku napisz pytanie,  na które znajdziesz 

odpowiedź poniżej. 

1.4.1. Na początek - podręcznik: 

1.4.1.1.  Przeglądamy cały rozdział i próbujemy „ogarnąć” ogólny zarys 

materiału. 

1.4.1.2. Zadajemy sobie pytania do tych przewidzianych tytułów  

i zapisujemy. Główne pytanie brzmi – co jest najważniejsze  

w tym rozdziale? 
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1.4.1.3. Czytamy rozdział w całości. 

1.4.1.4. Powtarzamy z pamięci przeczytane treści (można sobie dzielić 

materiał na fragmenty).  

1.4.1.5. Następnie zadawaj sobie pytania odnośnie fragmentu, który 

przeczytałeś w książce, wypunktowując SWOIMI SŁOWAMI 

najważniejsze treści.  

1.4.1.6. Na końcu sprawdź czy umiesz odpowiedzieć na wszystkie 

zadane sobie pytania sprzed czytania i już podczas 

podsumowywania. 

2. Ćwiczenie 1. 

Za chwilę przyjrzymy się różnym sposobom uczenia się. Twoim zadaniem jest 

odpowiedź na 3 pytania: 

 Jakie są plusy tej metody  

 Jakie są minusy tej metody  

 Czy ta metoda może się sprawdzić w moim przypadku? 

2.1. METODY NA AKTYWNA NAUKĘ: 

3.1.1. Fiszki – małe kartoniki, na których z jednej strony zapisujemy hasło, 

słówko, pytanie, natomiast na drugiej rozwinięcie tematu, definicję 

itd. 

3.1.2. Metoda Feynmana – postawienie się w roli 

wykładowcy/nauczyciela, którego zadaniem jest nauczenie kogoś 

opanowywanego tematu. 

3.1.3. Ćwiczenia i rozwiązywanie zadań – wykorzystanie w praktyce 

nabytej wiedzy. 

3.1.4. „Pomodoro” 
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 Przygotowujemy miejsce pracy, notatki itp.  

 Odkładamy wszelkie rozpraszacze 

 Nastawiamy budzik na 25min 

 Przez ten czas zajmujemy się tylko nauką. 

 Po 25min robimy sobie 5 minut przerwy 

 Powtarzamy cykle 25min 4x, po czym robimy sobie dłuższą  

przerwę, np. na obiad.  

3.1.5. Odpytuj się na głos Będziesz popełniać dużo błędów – ale to super, 

bo nasz mózg najlepiej się na nich uczy. 

3.1.6. Używaj oznaczeń.  Zaznaczaj pytanie, na które odpowiedzi już 

dobrze opanowałeś, które wymagają powtórzenia, a które są zupełnie 

nie zrozumiałe.  

3.1.7. Mnemotechniki. To metody zapamiętywania polegające  

na skojarzeniach, skrótach myślowych, wyobrażeniach, rymowankach 

itp.  

3.2. Inne pomocne wskazówki 

3.2.1. Nawet na najnudniejszych lekcjach (a może szczególnie wtedy),  

rób własne notatki. To pomoże Ci zachować skupienie 

3.2.2. Potraktuj naukę jako „challenge”, np. sprawdzając ile czasu jesteś  

w stanie utrzymać swoją uwagę. 

3.2.3. Nie ilość czasu, a jakość  przekłada się na wyniki 

3.2.4. Powtarzaj materiał z innymi uczniami w grupach 
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3.3. Powtórki 

 

4. PODSUMOWANIE I EWALUACJA 

4.1. Pytanie do klasy: Czy udało Wam się odnaleźć dla siebie nowe ciekawe sposoby 

uczenia się? Czy ktoś chce podzielić się swoimi wnioskami? 

4.2. Ćwiczenie.  

Na zakończenie mam dla Was zadanie. Proszę aby każdy z Was wylosował karteczkę 

z pytaniem (Załącznik 1). W ramach podsumowania poproszę aby każdy z Was krótko 

na nie odpowiedział aby wszystkim nam łatwiej było zapamiętać to czego dziś się 

dowiedzieliśmy.  

4.3. Podsumowanie i informacja zwrotna do klasy. 

Przykład: 
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Wykonał*ś dziś kawał świetnej roboty. Dzisiejsza lekcja wymagała od Ciebie sporego 

skupienia i odwagi szczerego spojrzenia na to jakie błędy w swoim myśleniu czy 

postępowaniu popełniał*ś.  Dodatkowo zmuszon* został*ś do skorzystania z umiejętności 

usłyszenia i ubrania w słowa swoich myśli, co dziś było jednym z najtrudniejszych elementów 

zajęć. Jednak podołał*ś temu. Dziś przejrzeliśmy niektóre metody uczenia się, zobaczyliśmy 

co wpływa na naszą skuteczność i co najważniejszego możesz zrobić aby ulepszyć swoją 

naukę. Być może od dziś będziesz wiedzieć jak to zrobić. Mam nadzieję, że od dziś będziesz 

bardziej świadomie planować swój czas poświęcany na naukę i uda Ci się go zaoszczędzić na 

odpoczynek lub rozwijanie pasji.  

2.1. Ćwiczenie na koniec: Na zakończenie chciał*bym aby każde z Was powiedziało  

do siebie o sobie coś dobrego, jako nagrodę za pracę na naszej lekcji. 
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Załącznik 1 

 

Na czym polega metoda pomodoro? 

Jak się uczę? 

Czy są nieskuteczne metody uczenia się? 

Jak przygotować się do uczenia się? 

Czym są aktywne metody uczenia się? 

Co pomaga a co przeszkadza w nauce? 

Pomodoro 

Po co robić powtórki? 

Co ile czasu powtarzać materiał? 

Jak robić notatki? 

Jakie są trzy nieskuteczne metody uczenia się? 

 


