
METODY WYKORZYSTYWANE PODCZAS LEKCJI 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI UCZNIÓW UPOŚL. UMYSŁOWO                 

W ST. UMIARKOWANYM I ZNACZNYM 

 

 

 
METODY  EKSPONUJĄCE : 

 

• Prezentacja multimedialna 

• Film 

• Pokaz  

 

• POKAZ  

 Zespół czynności dydaktycznych nauczyciela, który polega na demonstrowaniu przedmiotów, 

zjawisk, procesów, czynności przy jednoczesnym, umiejętnym kierowaniu uwagi uczniów na ich 

istotne cechy. 

Pokaz może przybierać różną postać: 

• Prezentacja naturalnych okazów w naturalnym środowisku 

• Prezentacja naturalnych okazów w sztucznym środowisku 

• Pomoce naukowe jako środki zastępcze – modele, obrazy (ruchome i nieruchome) 

• Wykresy, schematy, symbole 

• Doświadczenia wykonywane przez  nauczyciela 

 

 

• ROZMOWA KIEROWANA  

Jedna z metod  słownych  przy pomocy której możemy wprowadzić nowy materiał, utrwalić 

pewne partie materiału  lub doskonalić zdobytą wiedzę. Należy starannie przygotować listę 

pytań, które zadamy uczniom. Metoda ta ożywia lekcję, wzmacnia kontakt nauczyciela z klasą, 

wykorzystuje posiadaną przez uczniów wiedzę do zdobycia nowej, wywołuje zainteresowanie 

tematem i zmusza uczniów do aktywności podczas lekcji. Nauczyciel stosuje tę metodę, gdy 

zależy mu na sprawdzeniu wiedzy i stopnia zrozumienia tematu. Ważne są tutaj pytania, które 

stawia nauczyciel. Pytania muszą być uporządkowane i powiązane ze sobą. Od zwyczajnej 

rozmowy różni się tym, że jest ograniczona do jednego tematu czy aspektu. Zawiera pewien 

porządek. Kiedy pojawią się dwa stanowiska może przerodzić się w dyskusję. Dobrze jest, jeśli 

na początku nakreśli się ramy czasowe. Ograniczenie czasu powoduje m. in. to, że rozmowa nie 

jest monotonna. 



 

• ROZMOWA SWOBODNA 

Luźne, swobodne wypowiedzi uczniów na tematy dowolne, bliskie ich zainteresowaniom. 

Rozmowa swobodna może być wstępem  do późniejszej, właściwej rozmowy. 

 METODA MODELOWANIA  

Obserwacja zachowania się innego człowieka jest potężnym czynnikiem zmian w obserwatorze. 

Nauczyciel dążący do wykorzystania omawianego mechanizmu dla własnych celów może albo 

modyfikować w pożądanym kierunku zachowania osób już istniejących w społecznym otoczeniu 

ucznia albo organizować mu kontakt z nowymi wzorami (modelami). Oba te zabiegi nazwiemy 

modelowaniem. Za pomocą tej metody można kształtować czynności motoryczne, modyfikować 

zachowanie, modyfikować różnorodne czynności poznawcze, językowe, itd.  

Nauczyciel – w tej metodzie - jest (ma być) dla uczniów w z o r e m właściwego zachowania, 

wykonywania określonych czynności, wysławiania się, itd. Dziecko uczy się właściwego 

zachowania, sposobów wykonywania określonych czynności, obserwując i naśladując 

nauczyciela. 

 

 METODA LUSTRA 

Polega na dokładnym naśladowaniu zachowania ucznia (czynności, mimika, wokalizacje). Służy 

nawiązaniu kontaktu wzrokowego, emocjonalnego z dzieckiem.  

 

 PLANY AKTYWNOŚCI 

Plany aktywności umożliwiają dzieciom wykonywanie czynności przy znacznie zredukowanej 

kontroli ze strony osób dorosłych. Plany aktywności to zestawy zdjęć, obrazków lub słów 

będących dla dziecka wskazówką do wykonania sekwencji czynności. Kiedy dzieciom uda się 

opanować umiejętności posługiwania się planem, mogą w większym stopniu o sobie decydować 

oraz dążyć  do określonych celów w domu, w szkole i w czasie wolnym, np. układając puzzle, 

wchodząc w interakcje z kolegami z klasy i przygotowując posiłki przy minimalnej pomocy 

dorosłych.  

W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka plan może być szczegółowy (dzieli zadanie 

czy aktywność na etapy lub ogólny (zawiera tylko jedno zdjęcie czy symbol odnoszące się do 

danego zadania). Wykorzystując technikę podpowiedzi manualnych uczy się dzieci otwierania 

planu aktywności, przejścia do jego pierwszej strony i przejścia do kolejnego zadania, a następnie 

przewrócenia strony i przejścia do kolejnego zadania. Celem nauki korzystania z planów 

aktywności jest umożliwienie dzieciom wykonywania zadań lub aktywności bez bezpośrednich 

wskazówek i podpowiedzi ze strony rodzica bądź nauczyciela. 



 

 METODA AFFOLTER 
- nauczyciel pomaga programować czynność dziecku w ten sposób, iż kładzie swoje ręce na jego 

rękach i lekko je naprowadzając kieruje czynnością, którą ono wykonuje, dzięki temu dziecko 

może przeżywać siebie jako sprawcę. Instrukcja nauczyciela jest przekazywana przez dotyk. 

Podstawowym zadaniem nauczyciela jest zapewnienie osobie z zaburzeniami spostrzegania 

lepszych informacji czuciowych, dzięki którym osoba ta może zdobyć doświadczenie 

interakcyjne, a tym samym lepiej radzić sobie z rozwiązywaniem problemów. 

 

 METODA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI /FingerPaiting/ 

Podczas stosowania tej metody instruuje się dziecko dokładnie co ma robić. Otrzymuje ono duży 

arkusz papieru oraz farby, a jego zadaniem jest namalowanie jakiegoś obrazu. Pozostawia mu się 

zupełną swobodę i inicjatywę malowania. Malowanie odbywa się dłońmi oraz palcami dziecka. 

Zajęcia trwają 20-40 minut, a kończą się przyczepieniem wykonanego obrazka do słomianej 

maty. Podkreśla się w ten sposób wartość pracy dziecka. Metoda ta uwalnia dziecko od 

zahamowań, pokonuje lęk, wzmacnia wiarę w jego możliwości, pobudza do ekspresji.  

 

• INTEGRUJĄCE 

 Mają za zadanie wprowadzić życzliwą, miłą i przyjazną atmosferę w grupie, w celu skutecznej 

i efektywnej wspólnej pracy. Są to takie metody jak: 

 "PAJĘCZYNKA" (Dzieci stoją w kole i przerzucają sobie wzajemnie kłębek wełny lub nitki. 

Mówią jednocześnie swoje imiona, co lubią, lub witają się nawzajem. Przy przerzucaniu kłębka 

do kolegi można też wymagać podawania informacji dostosowanych do innych niż integracyjne 

cele lekcji. Efektem przerzucania kłębka jest pajęczynka.)  

KRASNOLUDEK 

polega na przekazywaniu maskotki osobie siedzącej obok. Uczestnicy wypowiadają tekst: ja 

jestem Ala, otrzymałam maskotkę od Kasi itp. Zabawa ta pozwala zapamiętać imiona 

uczestników zajęć.  

 

ŁAŃCUSZEK DOBRYCH CECH I ZALET 

dzieci rzucają kłębuszek wełny do dowolnie wybranego dziecka, i dziękują mu za coś...np.: za 

pożyczenie pióra, za to że byłeś dla mnie miły itp... 

 

• EWALUACYJNE 

Pozwalają na ocenę własnej pracy a także na przyjęcie krytyki. Stosuje się tu takie metody jak: 



• „SMILE” (Buźki) uśmiechnięta oznacza, że dziecku podobała się lekcja, rozumie o co 

chodzi itp.,  można tak też oceniać zachowanie uczniów. Buźka smutna oznacza, że coś 

jest do poprawy, zachowanie jest do poprawy itp. 

 

• SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 

 Metoda skutecznego  porozumiewania się w różnych sytuacjach oraz prezentacji własnego 

punktu widzenia.  

Cele, zastosowanie: 

-uczniowie ćwiczą formułowanie informacji zwrotnej 

-uczniowie nazywają swoje emocje 

-uczniowie zgłaszają trudności w nauce 

Przebieg: 

Nauczyciel podaje pytania lub stwierdzenia, a uczniowie sygnalizują kolorowymi kołami 

odpowiedzi: 

TAK-kolor zielony 

NIE-kolor czerwony 

NIE WIEM-kolor żółty 

(Nauczyciel przygotowuje dla każdego ucznia wycięte kolorowe kółka i dokładnie wyjaśnia 

znaczenie kolorów) 

Stwierdzenia: 

-Czuję się w klasie dobrze. 

-Jestem zmęczony. 

-Coraz lepiej rozumiem temat zajęć. 

-Dużo dowiedziałem się o sobie. (Czego?) 

-Zabrakło mi czegoś na lekcji. (Czego?) 

Mocną stroną  metody jest to, że uczniowie szybko odpowiadają na pytania, chętnie wypowiadają 

swoje zdanie. Każdy uczeń ma pewność, że jego opinia jest ważna. 

 


