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 1. Czym są metody aktywizujące? 

 2. Rola nauczyciela. 

 3. Przykłady metod aktywizujących: 
 A. burza mózgów 

 B. projekt 

 C. inscenizacja 

 D. odgrywanie ról 

 E. mapa myśli 

 F. tablica interaktywna 

 G. wykorzystanie tekstów piosenek 

 4. Dlaczego warto stosować metody aktywizujące? 

 

 

Spis Treści 



 
Niniejsza prezentacja ukazuje jedynie część metod 
aktywizujących stosowanych w Zespole Szkół  
w Siedliszczu. Zostały one wybrane na podstawie 
wywiadu przeprowadzonego wśród uczniów oraz 
nauczycieli. Nauczyciele wskazują je jako skuteczne, 
uczniowie natomiast jako najciekawsze. 

Słowo wstępu 



 
 Metody aktywizujące występują wtedy kiedy udział ucznia  

w procesie lekcyjnym jest większy niż nauczyciela. Metody 
aktywizujące to pomoce i wskazówki, dzięki którym uczeń 
poszerza swoją wiedzę, pogłębia swoje zainteresowania, 
rozwija nowe pomysły i nowe idee, komunikuje się z innymi, 
uczy się dyskutować i spierać na różne tematy.  

 

 Metody te charakteryzują się: 

- dużą siłą stymulowania aktywności uczniów i nauczycieli, 

- wysoką skutecznością, 

- dużą różnorodnością i atrakcyjnością. 

 

Czym są metody aktywizujące? 



 
 1. Nauczyciel jako doradca – jest do dyspozycji uczniów, kiedy mają 

trudność z wykonaniem zadania lub go nie rozumieją. 

 2. Nauczyciel jako animator – inicjuje metody oraz objaśnia ich 
znczenie dla procesu uczenia się, przedstawia cele uczenia się, 
przygotowuje materiały. 

 3. Nauczyciel jako obserwator i słuchacz – obserwuje pracę uczniów  
i dzieli się z  nimi spostrzeżeniami. 

 4. Nauczyciel jako gospodarz – organizuje proces uczenia się, 
dostosowuje metody i formy pracy do zastanej sytuacji. 

 5. Nauczyciel jako partner – uczestnik wymiany emocjnalnej w klasie, 
daje uczniom poczucie bezpieczeństwa i pewności. 

Rola nauczyciela 



 
 Lekcja historii – „W Egipcie faraonów” 

Na początku lekcji uczniowie na karteczkach zapisali swoje skojarzenia 
związane z Egiptem oraz umieścili je na tablicy. Następnie przy pomocy 
nauczyciela dokonano wyboru określeń związanych z Egiptem  
w starożytności. 

 

Burza mózgów 

Etap 1. Etap II 



 
 1. Dzięki braku komentowania pomysłów na etapie 

ich tworzenia oraz braku krytyki nawet nieśmiali 
uczniowie nie boją się udzielić odpowiedzi. 

 2. Kształtuje się umiejętność selekcji informacji. 

 3. Kształtujemy umiejętność rozwiązywania 
problemów. 

 

Burza mózgów – dlaczego warto? 



 
 Etapy: 

 1. podział ról – na tym etapie dzielę uczniów na grupy oraz 
przydzielam im zadania; 

 2. gromadzenie informacji – uczniowie korzystając z różnych 
źródeł, samodzielnie zdobywają informacje na wskazany temat 
oraz dokonują selekcji informacji;  

 3. realizacja projektów – w zależności od ustaleń z uczniami 
projekty realizują na lekcjach lub w domu; 

 4. Prezentacja projektów. 

Projekt 



Miasto w śrdniowieczu 



Powstanie listopadowe 



Dobre i złe strony przynależności do Unii Europejskiej na przykładzie 
gminy Siedliszcze 



Zamek w średniowieczu 



 

Projekty – dlaczego warto? 

 1. Uczniowie angażują się w prace. 

 2. Uczy pracy w grupie, dyskusji, komunikacji  
z innymi. 

 3. Rozbudza ciekawość. 

 4. Uczy organizacji pracy. 

 5. Uczy umiejętności wyszukiwania oraz selekcji 
informacji. 



 

Inscenizacja - przykłady 

 Inscenizacja prezentuje wybrany przez uczniów fragment utworu 
„Skąpiec”.  

 Po inscenizacji następuje dysksuja na temat prezentowanego 
fragmentu. Jest ona zazwyczaj inicjowana przez uczniów - 
obserwatorów. Nauczyciel jedynie dyskretnie czuwa nad jej 
przebiegiem. 

 Dlaczego warto? 

- uczniowie mogą wyrażać własne opinie, 

- uczniowie wyrażają emocje, 

- aktywizacja uczniów. 



 

Inscenizacja 



 

Inscenizacje - przykłady 

 Kultura ludowa – klasa V. 

 

 Inscenizacja przedstawiająca 
kulturę ludową lubelszczyzny, 
na przykładzie 
krzczonowskiego stroju 
ludowego, pieśni regionalnych, 
gwary, tańca ludowego, 
obrzędów. 



Teatrzyk – Kot w butach 
 
Uczniowie prezentowali 
bajkę „Kot w butach”za 
pomocą wykonanych przez 
siebie kukiełek na zajęciach 
rozwijających z j. polskiego.  



 

Inscenizacje – dlaczego warto? 

 1. Zastosowanie inscenizacji, dramy i tym podobnych metod daje 
możliwość wcielenia się uczniom w różne rolę. 

 2. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania. 

 3. Rozwija wyobraźnie i kreatywność. 

 4. Ćwiczy umiejętność pracy w zespole. 

 5. Kształtuje poczucie estetyki. 

 6. Wzmacnia samoocenę uczniów. 

 7. Dostarcza pozytywnych przeżyć emocjonalych . 

 8. Wzbogaca słownictwo uczniów. 

 9. Kształtuje umiejętność formułowania argumentów oraz 
przestrzegania zasad dyskusji. 



 

Odgrywanie ról 

 Metoda zastosowana na lekcji 
wiedzy o społeczeństwie w klasie II 
gimnazjum. 

 Uczniowie przygotowują się do 
odegrania swoich ról poza klasą.  
Następnie prezentują różne osoby 
ubiegające się o pracę: osobę 
nieśmiałą, "wyluzowaną", bardzo 
pewną siebie oraz dobrze 
przygotowaną do rozmowy.  

 Pozostali uczniowie podzieleni 
zostają na cztery zespoły. Po każdej 
scence uczniowie w zespołach 
dzielą się spostrzeżeniami i zapisują 
je. Po zaprezentowaniu wszystkich 
scenek wspólnie charakteryzujemy 
wszystkie postacie. 



 

Odgrywanie ról – dlaczego warto? 

 Ćwiczenie jest dobrym sposobem 
na wprowadzenie uczniów do 
zagadnień związanych  
z przygotowanie się do rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

 Ułatwia zrozumienie postaw  
i zachowań ludzi. 

 Uświadamia wpływ naszego 
zachowania na postrzeganie nas 
przez innych. 

 Rozwija zaineterosowania uczniów 
przez doświadczenie  przeżywanie. 



 

Mapa myśli 

Przykłady Piastowie – klasa V 
 



Polska klasaVI 



Początki historii klasa IV 



 
 1. Umożliwia wizualne opracowanie problemu. 

 2. Służy uporządkowaniu zagadnienia. 

 3. Pozwala szybciej i łatwiej zapamiętać informacje. 

 4. Świetnie sprawdza się jako forma notatki z danego tematu. 

 5. Struktura mapy z łatwością pozwala na jej uzupełnianie o nowe 
informacje. 

 6. Wyraźnie przedstawia co jest ważna, a co mniej istotne. 

 7. Pomaga się uczyć przez skojarzenia. 

Mapa myśli – dlaczego warto? 



 

Zadania z wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej 

Przyporządkowywanie określeń do ilustracji 



Układanie wyrazów z rosypanki 

AKTYWNOŚĆ!!! 



 

Tablica interaktywna - dlaczego warto? 

 1. Wykorzystanie tablicy zwiększa aktywność uczniów. 

 2. Materiał ilustracyjny pozwala „wzrokowcom” lepiej 
zrozumieć treści. 

 3. Możliwość stosowania różnorodnych ćwiczeń 
interaktywnych. 

 4. Równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na 
lepsze i szybsze zrozumienie tematu. 

 5. Możliwość wykorzystania dowolnych programów 
uruchamianych na komputerze (obraz, dźwięk, prezentacja, 
film itp.). 

 6. Nauczyciel może przygotować całą lekcję w formie jednego 
pliku. 

 

 



 
 Zadanie:  

Posłuchajcie fragmentu utworu Traperów znad Wisły pt. 
„Bolesław Chrobry” wypiszcie postaci, daty oraz wydarzenia ujęte 
w tym utworze. 

https://www.youtube.com/watch?v=O_iaWZcZwHQ 

 

 Wykorzystanie utworów muzycznych podnosi atrakcyjność 
lekcji oraz angażuje różne ośrodki percepcji. Ponadto 
połączenie tekstu z linią melodyczna pozwala na szybsze 
zapamiętanie treści. 

Wykorzystanie tekstów piosenek 

https://www.youtube.com/watch?v=O_iaWZcZwHQ
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Dlaczego warto stosować metody 
aktywizujące? 

 - rozbudzają ciekawość u uczniów, 

 - kształtują umiejętności komunikowania się, porozumiewania, 
wyszukiwania oraz selekcji informacji, 

 - uczeń uczy się planowania i organizaowania własnej pracy, 

 - rozwijają twórcze myślenie oraz umiejętność twórczego 
rozwiązywania problemów, 

 - uczą efektywnej pracy w grupie, oraz przestrzegania zasad,  

 - rozwijają wyobraźnię, logiczne myślenie,  

 - dają uczniom możliowść wykorzystania własnych pomysłów oraz 
dzielenia się nimi z innymi, 

 - rozwijają zainteresowania, 

 - dają uczniom możliwość dostrzeżenie własnych sukcesów. 



 

,,Daj mi rybę, a będę miał co jeść przez 
cały dzień. Naucz mnie łowić ryby, a 

będę miał co jeść przez całe życie” 

 
Przysłowie indiańskie 
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