
METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIEĆMIMETODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIEĆMIMETODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIEĆMIMETODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIEĆMI    
SYTUACJE EDUKACYJNESYTUACJE EDUKACYJNESYTUACJE EDUKACYJNESYTUACJE EDUKACYJNE    

Sytuacje edukacyjne są jedną z metod aktywizujących w pracy z dziećmi. To 
sposób działania grupy i prowadzącego, umożliwiający aktywne uczenie się , czyli 
uczenie się przez działanie i przeżywanie.  

 
Oto trzy główne przesłania wyżej wymienionej metody: 

• "POWIEDZ MI "POWIEDZ MI "POWIEDZ MI "POWIEDZ MI ---- A ZAPOMNĘ. A ZAPOMNĘ. A ZAPOMNĘ. A ZAPOMNĘ.    
POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM"POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM"POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM"POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM"  

• "POZWÓL MI WZIĄĆ UDZIAŁ,"POZWÓL MI WZIĄĆ UDZIAŁ,"POZWÓL MI WZIĄĆ UDZIAŁ,"POZWÓL MI WZIĄĆ UDZIAŁ,    
A ZROZUMIĘ"A ZROZUMIĘ"A ZROZUMIĘ"A ZROZUMIĘ"  

• "IM MNIEJ MÓWISZ TY"IM MNIEJ MÓWISZ TY"IM MNIEJ MÓWISZ TY"IM MNIEJ MÓWISZ TY    
A IM WIĘCEJ TWOI UCZNIOWIEA IM WIĘCEJ TWOI UCZNIOWIEA IM WIĘCEJ TWOI UCZNIOWIEA IM WIĘCEJ TWOI UCZNIOWIE    
TYM, BARDZIEJ JESTEŚ SKUTECZNYTYM, BARDZIEJ JESTEŚ SKUTECZNYTYM, BARDZIEJ JESTEŚ SKUTECZNYTYM, BARDZIEJ JESTEŚ SKUTECZNY    
JAKO NAUCZYCIEL"JAKO NAUCZYCIEL"JAKO NAUCZYCIEL"JAKO NAUCZYCIEL"  

 
Sytuacje edukacyjne sprzyjają zachowaniu odrębności rozwojowej dziecka. Ich 

właściwością jest stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z 
jego możliwościami. Nie stawiają one wobec wszystkich dzieci tych samych 
wymagań. Według mnie opierają się na aktywności wychowanków, rozwijając mocne 
i słabe strony każdego z nich. Kształtują w dziecku szeroko pojętą samodzielność, 
która przejawia się w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw oraz 
umiejętności radzenia sobie z problemami. 

Pomagają w uaktywnianiu umysłu dziecka, przyspieszają rozwój umiejętności 
porozumiewania się z otoczeniem przez rozszerzanie zasobu słownictwa, utrwalają 
wiadomości uzyskane w trakcie np. zabaw. Budzą uczucia społeczne, a także są 
pomocne w utrzymywaniu odpowiedniej dyscypliny wśród dzieci. 

Sytuacje edukacyjne kształcą i kształtują osobowość małego dziecka. Są 
bardzo pomocne do przyswajania działania w zespole. 

Według mnie tego rodzaju sytuacje można realizować na podstawie własnych 
pomysłów, wykorzystując zgromadzone zabawki, pomoce dydaktyczne, korzystając z 



gotowych form i wzorów. Jednak musimy zawsze pamiętać o tym, aby określić cel 
naszej działalności, sposób jej prowadzenia oraz wykorzystywane pomoce. 

 
Sytuacje edukacyjne:Sytuacje edukacyjne:Sytuacje edukacyjne:Sytuacje edukacyjne:  

• zwiększają aktywność uczniów;  
• stwarzają sytuacje mobilizujące uczniów do rozwiązywania problemów;  
• rozwijają dyskusję i zespołowe podejmowanie decyzji;  
• sprzyjają negocjacjom;  
• inspirują do twórczości;  
• motywują uczniów do uczenia się poprzez doświadczenie;  
• kształcą umiejętność planowania i organizowania własnego procesu uczenia;  
• stwarzają uczniom możliwość do podjęcia odpowiedzialności za wyniki 

własnego uczenia się;  
• uczą współpracy i skutecznej komunikacji;  
• uczą tolerancji wobec cudzych poglądów.  

 
Poniżej przedstawiam dwa scenariusze. 

 

1. SCENARIUSZ1. SCENARIUSZ1. SCENARIUSZ1. SCENARIUSZ ZABAWY ZABAWY ZABAWY ZABAWY    

Temat: Temat: Temat: Temat: "Szukamy misia" 
Cel: Cel: Cel: Cel: Rozwijanie spostrzegawczości i wytrwałości. Rozróżnianie mebli i utrwalenie ich 
nazw, posługiwanie się przyimkami: za, pod, na. 
Pomoce: Pomoce: Pomoce: Pomoce: miś lub inna lalka 
Kryterium sukcesu:Kryterium sukcesu:Kryterium sukcesu:Kryterium sukcesu: Dzieci prawidłowo nazywają i używają pojęć określających 
położenie przedmiotów w przestrzeni. Wytrwale poszukują ukrytych przedmiotów. 
Przebieg zabawy:Przebieg zabawy:Przebieg zabawy:Przebieg zabawy: 

Na początku zabawy prowadząca chodzi z dziećmi po sali, nazywając 
znajdujące się meble (krzesło, stół, łóżeczko). Następnie pokazuje dzieciom misia 
(lalkę) i mówi, że go schowa. Podczas gdy dzieci odwróciły się do ściany, 
prowadząca chowa misia, ale tak, by był widoczny. Na sygnał prowadzącej 



zaczynają poszukiwania, a po odnalezieniu mówią, gdzie był miś, np. na krzesełku, 
pod stołem, za łóżeczkiem. Zabawę powtarzamy 3-4 razy. 
 

2. SCENARIUSZ ZAJĘCIA2. SCENARIUSZ ZAJĘCIA2. SCENARIUSZ ZAJĘCIA2. SCENARIUSZ ZAJĘCIA    

Temat: Temat: Temat: Temat: "Duże i małe" 
Cele:Cele:Cele:Cele: 
-Próby klasyfikowania przedmiotów według cech jakościowych (wielkość). 
-Dobieranie przedmiotów w pary. 
Środki dydaktyczne:Środki dydaktyczne:Środki dydaktyczne:Środki dydaktyczne: Po dwie zabawki tego samego rodzaju, wyraźnie różniące się 
wielkością (jedna mała, druga duża):lalka, piłki, misie, samochody, klocki itp. Dwa 
kosze-duży i mały. 
Kryterium sukcesu:Kryterium sukcesu:Kryterium sukcesu:Kryterium sukcesu: Dzieci klasyfikują przedmioty według cech jakościowych - 
wielkości. Potrafią przedmioty dobrać w pary. 
Przebieg:Przebieg:Przebieg:Przebieg: 

• Nauczycielka pokazuje dzieciom ustawione na stole zabawki i rozpoczyna 
rozmowę na ich temat. 
- Mam tu zabawki. Jakie? 
Dzieci wymieniają nazwy zabawek znajdujących się na stole. 
Nauczycielka stara się zwrócić ich uwagę na różnice występujące w wyglądzie 
zabawek tego samego rodzaju. 
- Popatrzcie na lalki. To są dwie Małgorzatki. Czy one są takie same? Czym 
się różnią? 
Dzieci stwierdzają, że jedna lalka jest duża, a druga jest mała.  

• Nauczycielka łączy dzieci w pary. Każda para bierze zabawki tego samego 
rodzaju (jedno dziecko dużą, a drugie małą) i siada z nimi przy stoliku. Kiedy 
wszystkie dzieci mają już zabawki, nauczycielka prosi, aby je opisały. 
Dzieci kolejno nazywają zabawki i unosząc je do góry, aby wszyscy mogli je 
zobaczyć, określają ich wielkość.  

• Nauczycielka stawia na podłodze dwa kosze - wielki i mały. Poleca, aby dzieci 
włożyły duże zabawki do większego kosza, małe zaś do małego.  



• Nauczycielka zaprasza dzieci do zabawy przy piosence "Tańcowały dwa 
Michały". 
Dzieci parami, trzymając się za ręce, wirują raz w jedną, raz w drugą stronę.  

• Nauczycielka proponuje dzieciom zabawę ruchową "Piłki skaczą". Rozdaje 
dzieciom duże i małe piłki. Następnie zaczyna odbijać o podłogę dużą piłką i 
zachęca maluchy, aby ją naśladowały. Potem odbija małą piłkę. Dzieci 
powtarzają ruchy nauczycielki.  

• Nauczycielka zadaje dzieciom pytania na temat różnic między piłkami. 
- Czym różnią się piłki? 
- Które skaczą wyżej? 
- Jaki dźwięk wydają przy skakaniu?  

• Nauczycielka zaprasza dzieci do stolika, rozdaje narysowane duże i małe piłki 
i prosi, aby pomalowały tylko duże piłki.  

• Na zakończenie zaprasza dzieci do swobodnych zabaw z piłką.  
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