


       Praca metodą „stacji”  zaliczana jest 

do otwartych form nauczania i znana 

jest dobrze nauczycielom wychowania 

fizycznego, ponieważ  wywodzi się 

właśnie z zajęć sportowych.  

 



      W Europie stosowana jest z 

powodzeniem w nauczaniu niemal 

każdego przedmiotu i doskonale nadaje 

się do nauczania zintegrowanego i 

blokowego. 



       Stacje uczenia się wychodzą 

naprzeciw możliwościom uczniów i dzięki 

różnorodności oferowanych zadań 

wspierają ich całościowy rozwój oraz- jak 

każda nowa forma pracy- motywują i 

nastawiają pozytywnie do nauki danego 

przedmiotu. 



        Praca metodą stacji wymaga 

częściowej zmiany organizacji klasy. 

 



      Nauczyciel przygotowuje zestaw 

ćwiczeń z poleceniami i materiałami 

pomocniczymi. Układa je na osobnych 

stolikach tak, aby mogło pracować z 

nimi jednocześnie kilku uczniów. Każdy 

stolik to kolejna stacja i znajduje się na 

nim inne zadanie do wykonania.  



Station 1 

Połącz angielskie i polskie wyrazy o tym samym 
znaczeniu i zapisz je w parach (koperta). 

Station 2 
Zilustruj podane słówka i podpisz angielskimi nazwami: 

Lawina, susza, erupcja wulkanu, powódź, pożar lasu, 
trzęsienie ziemi, rzeka, fale. 

Station 3 

Utwórz zdania w czasie Future Simple i przetłumacz: 

She/ go for a walk 

They/ buy a car 
We / watch TV 

I / meet my friends 

Utwórz do wyrażeń zdania pytające I przeczące.  

 



STATION 1  

Wybierz  4  słówka reprezentujące wytwory przyrody i 
narysuj je na swojej kartce. 

hill           mountains                 valley                  river              
Island 

wood              waterfall                  sea                   

STATION 2 

Utwórz zdania porównujące przedstawione rzeczy lub 
osoby. Użyj stopnia wyższego. 

She/ tall/ Diana 

My car/big/yours 

This house/old/that house 

Utwórz przymiotniki w stopniu najwyższym I przetłumacz 
obie formy. 

famous          wet                      funny                    nice 

good                      bad 

 



STATION 3 
     Ułóż zdania z czasownikiem ‘to be’ w czasie Past Simple. 

I/ at school                 they/not in church                she/here at 10 
o’clock 

Mary/in the park             John/in bed            You/ in the supermarket  

      Utwórz pytania do każdego zdania.       

        

STATION 4 
     Uzupełnij zdania opisujące miasto. Następnie zilustruj zdania. 

The museum is …………… the bank.  (obok) 

The ………………………. (komisariat policji) is opposite the 
…………..(kino). 

The ……………….(biblioteka) is ………………pomiędzy the…………..( 
teatrem) and the ……………….(szpitalem). 

 

STATION 5 
      Narysuj fragment miasta I zaznacz kilka budynków. Następnie 

napisz krótki dialog pytając jak dojść do jakiegoś miejsca i 
opisując drogę. 

  



 Zanim uczniowie 
przystąpią do 

rozwiązywania 

zadań należy 
omówić zasady 

pracy. 

 

 Każdy uczeń 
powinien otrzymać 

tzw. „kartę zbiorczą”- 

kartkę, na której 
wpisze swoje imię i 

nazwisko i będzie 

kolejno wpisywał  
rozwiązania zadań. 









    *  Nauczyciel może podzielić stacje na 

        obowiązkowe i fakultatywne   

        zróżnicowane pod względem trudności  

    *  Uczniowie muszą wykonać zadania z  

        określonej przez nauczyciela liczby  

        stacji 

    *  Na jednej ze stacji mogą znajdować 

        się rozwiązania lub należy je  

        zaprezentować w innej formie, aby  

        uczniowie mieli możliwość sprawdzenia  

        poprawności wykonania zadań  



   *   Uczniowie mogą pracować   

       indywidualnie, w parach lub małych  

       grupach.  

   *   Zadania powinny aktywizować kilka  

       zmysłów i uwzględniać różne formy 

       aktywności.  

   *   Ćwiczenia z jednego zestawu  

       dotyczyć powinny jednego tematu,  

       działu lub zagadnienia  

       gramatycznego.  
 



         
• wielkie zaangażowanie uczniów 
• kształcenie umiejętności współpracy  

       w grupie  
• uczenie odpowiedzialności za swoją 

       pracę 

    • uczenie wytrwałości w dążeniu do celu 
• przesunięcie uwagi z nauczyciela na  

       ucznia 
• umożliwienie pracy we własnym tempie 
 



    • przygotowanie stacji wymaga dużo  

       czasu i nakładu pracy  

• trudno jest kontrolować pracę  

       poszczególnych uczniów 

• początkowy chaos – zwłaszcza, gdy 

       klasa po raz pierwszy pracuje tą  

       metodą 

• przeniesienie odpowiedzialności  

       na uczniów 



 Stacje uczenia się nie służą  

 SPRAWDZANIU WIEDZY 

ale 

 UCZENIU SIĘ 



 http://www.ceo.org.pl/pl/sus-
ok/news/proces-nauczania-i-uczenia-sie-
praca-metoda-stacji-powtorzenie-
wiadomosci-nieco-inaczej 

 http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8
624 

 http://www.edukacja.edux.pl/p-5634-nowe-
metody-w-nauczaniu-na-przykladzie-
metody.php 
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Dziękuję za uwagę  


