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Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym 
 

 Przez metodę nauczania rozumiemy celowo i systematycznie stosowany sposób pracy 

nauczyciela z uczniem umożliwiający uczniom opanowanie wiadomości i umiejętności. 

Dzieci w młodszym wieku szkolnym dążą do rozszerzania  i pogłębiania swej wiedzy, starają 

się zrozumieć świat i poszukują dla siebie miejsca w otaczającym je środowisku. Przejawiają 

potrzebę poznawania, poszukiwania i odkrywania wszystkiego co znajduje się w ich 

otoczeniu. Chęć uczenia ujawniają zwykle przez naturalną ciekawość. Dlatego nauczyciel 

powinien dbać o to, aby uczeń pracował  na lekcji aktywnie i twórczo. Drogą dla rozwijania 

aktywności twórczej jest stwarzanie takich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które 

prowadzą do zastosowania wiedzy w działalności praktycznej. Osiąganie zamierzonych celów 

zależy przede wszystkim od tego jakie metody i formy stosuje się na zajęciach. Niezbędne 

jest to, aby obok metod podających stosować metody pobudzające uczniów do współudziału 

w tworzeniu i przekształcaniu informacji.  

 Metody aktywizujące pracę uczniów w procesie dydaktycznym są uznawane przez 

współczesnych dydaktyków za naczelną zasadę nauczania-uczenia się. Aktywność uczniów 

jest ważna w procesie zdobywania wiedzy. Bierne przyswajanie wiadomości utrudnia 

uczniom ich zrozumienie i wykorzystanie w praktyce, a wiedza przekazywana w postaci 

gotowej jest powierzchowna, nietrwała. W prawidłowo zorganizowanym procesie  nauczania, 

główną rolę pełni nauczyciel, który stwarza sytuacje pobudzające uczniów do aktywności, 

kieruje ich działalnością poznawczą podczas zdobywania wiedzy oraz czuwa nad jej 

wykorzystaniem. Poprawnie merytorycznie dobrana metoda powinna również dawać 

możliwość indywidualizacji oddziaływań na każde dziecko, prowadzenia obserwacji, 

stawiania odpowiedniej diagnozy. 

 Trzeba podkreślić, że uczniowie uczą się w trakcie własnej aktywności. Potrzebną 

wiedzę  i umiejętności nabywają wtedy w sposób trwały, skuteczny i przyjemny. Istotnym 

elementem procesu uczenia się jest pamięć, a powiększenie zasobów pamięci ma związek z 

zastosowaną przez niego metodą. Nauczyciel powinien zachęcać uczniów do stawiania pytań 

i poszukiwania na nie odpowiedzi, stwarzać warunki do bycia odkrywcą i 

eksperymentatorem. Umożliwienie uczenia się poprzez działanie powoduje, iż zapamiętują 

90% tego co robią. 

 

Oto kilka ciekawych metod aktywizujących uczniów w klasach I – III, które 

można wykorzystywać w pracy dydaktyczno-wychowawczej: 
 

 

1. Burza mózgów 
 

Metoda zabawowa, kształtująca pomysłowość i wyobraźnię. Pomysły mogą być oczywiste, 

banalne, ale z czasem niespodziewane, fantastyczne, innowacyjne. 

Znana jest też pod nazwami „fabryka pomysłów”, „giełda pomysłów”, „jarmark pomysłów”.  

Celem tej metody jest zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na rozwiązanie 

jakiegoś problemu. 

Nauczyciel przedstawia problem, udziela głosu  zgłaszającym pomysły rozwiązań, które 

zapisuje na tablicy. Trzeba podkreślić, że nauczyciel zbiera wszystkie informacje, choćby 

wydawało się niedopasowane lub nie na temat, a zbierane myśli winny być widoczne dla 



wszystkich. Zabronione są jakiekolwiek reakcje oceniające, jak śmiech, chrząknięcia, 

wzruszenia ramionami...itp. Po wyczerpaniu pomysłów następuje dyskusja i wybór 

najlepszego rozwiązania.  

 

Metodę tę stosuje się: 

- jako rozgrzewkę umysłową na początku zajęć, 

- w celu ustalenia zakresu posiadanej wiedzy, 

- dla utrwalenia wcześniej zdobytej wiedzy, 

- dla znalezienia najlepszego rozwiązania jakiegoś problemu. 

Efektem stosowania burzy mózgów na zajęciach jest: 

- włączenie wszystkich uczniów do pracy, 

- szybkie zgromadzenie dużej ilości pomysłów i ciekawych rozwiązań, 

- przeprowadzenie rozgrzewki umysłowej. 

 

2. Burza pytań – odwrotność burzy mózgów 

 

Metoda ta polega na podaniu przez nauczyciela problemu do rozwiązania. Dzieci zadają jak 

najwięcej pytań do tego problemu do rozwiązania. Dzieci zadają jak najwięcej pytań do tego 

problemu, nauczyciel zapisuje je na tablicy. Bardzo ważne jest aby nauczyciel kierował 

logicznym ułożeniem pytań i późniejszych odpowiedzi w pewną całość. To logiczne 

połączenie pytań i odpowiedzi może stać się zabawną hipotezą i wyjaśnianiem problemu. 

 

3. Rybi szkielet 

 

Metodę tę wykorzystujemy podczas podawania przyczyn i skutków różnych sytuacji. Na 

tablicy nauczyciel umieszcza schemat rybiego szkieletu z głównymi ośćmi, dzieci ustalają 

(burza mózgów) główne czynniki stanowiące powód takiego skutku. Wypisują te czynniki na 

planszę – w duże ości. Następnie nauczyciel dzieli uczniów na grupy – tyle jest grup ile 

głównych ości. Każda grupa otrzymuje jedną ość – ma odnaleźć przyczyny, które mają 

wpływ na dany czynnik. Uczniowie mają za zadanie wypisać te czynniki i umieścić je pod 

własną ością. Po uzupełnieniu głównych ości, każdy uczeń otrzymuje tyle punktów do 

podziału, ile jest głównych ości. Wybiera te czynniki, które są według niego najważniejsze w 

danej kategorii i rysuje przy nich po jednej kropce. Dzieci przeliczają punkty i ustalają, które 

przyczyny są najważniejsze i najbardziej odpowiedzialne za powstanie danego problemu. Na 

zakończenie uczniowie wyciągają wnioski proponują podjęcie różnych środków zaradczych. 

 

4. Wspólne rysowanie 

 

Uczestnicy dobierają się po dwie osoby i każda para otrzymuje arkusz papieru i 1 kredkę. 

Zadanie polega na wspólnym narysowaniu domu, drzewa, psa, kota trzymając razem kredkę i 

wspólnym napisaniu tytułu obrazka. Wszystko to odbywa się bez porozumiewania się. Po 

zakończeniu każda para prezentuje swoje wytwory z równoczesnym omówieniem, jak się 

czuli. Czas przeznaczony na to zadanie nie powinien przekraczać 10 - 15 min. 

Ćwiczenie to ma na celu uświadomienie sobie, jak się zachowuje i co odczuwa człowiek przy 

współdziałaniu. 

 

5. Symulacje  
 

Metoda ta polega na naśladowaniu rzeczywistości. Jest to zabawa „na niby”, ćwiczenie 

najbardziej efektywnych zachowań w bezpiecznych warunkach. Jest to trening umiejętności i 



sprawności w działaniu. Symulacje mogą obejmować takie umiejętności jak: rozmowa 

telefoniczna, zabawy w sklep, lekarza, listonosza, itp. Celem symulacji jest doskonalenie 

konkretnych umiejętności oraz uczenie się na błędach popełnianych w bezpiecznej sytuacji 

ćwiczeniowej. Dzięki tej metodzie uczniowie rozwijają swoją inwencję twórczą, umiejętności 

społeczne, poznawcze. 

 

6. Drama 

 

Polega na wczuwaniu się w rolę, na improwizacji angażującej ruch i gest, mowę, myśli i 

uczucia. Dostarcza bezpośredniego doświadczenia, przekraczającego zakres zwykłej 

informacji, wzbogacającego wyobraźnię i poruszającego emocje tak samo jak umysł. Istotą 

dramy jest konflikt wzięty z życia, z literatury lub po prostu wymyślony. Umożliwia ona 

przeżycie określonych problemów, poszukiwanie własnych rozwiązań i dokonywanie 

rozwiązań. Głównym sposobem pracy w dramie jest bycie w roli. 

Biorąc pod uwagę, że w zakres dramy wchodzą: rozmowa, wywiad, improwizacja, scenka 

improwizowana, żywy obraz, itp. Można ją stosować  na niemal wszystkich przedmiotach.   

 

7. Łańcuch skojarzeń 

 

Prowadzący podaje jakieś pojęcie lub hasło, np. szkoła, matka, rodzina, sprawiedliwość... 

Uczestnicy piszą na kartkach szybko spontanicznie, co im się z danym pojęciem kojarzy. 

Czas ok. 5 min. Następnie wszyscy kolejno podają, jedna osoba zapisuje na tablicy, bez 

dyskusji; a na końcu zaznacza, które pojęcia są pozytywne (+), a które negatywne (-). 

Metoda ta pomaga zrozumieć samego siebie, daje możliwość lepszego zrozumienia i 

poznania przeżyć innych. 

 

8. Co mi się we mnie podoba 

 

Po dwie osoby siadają obok siebie i każda daje drugiej osobie swoją dłoń do obrysowywania 

na kartce papieru. Następnie mówi tej drugiej osobie co mu się w sobie podoba (cechy 

zewnętrzne i wewnętrzne), a ta zapisuje to na tej dłoni, po czym odwrotnie – ona mówi, a ja 

to wpisuję na jej dłoń. Powinno być po ok. 5 cech. Po ukończeniu kartki zbiera się, miesza i 

każdy uczestnik wyciąga jedną, po czym wszyscy kolejno głośno je czytają. 

Metoda ta służy wzmocnieniu samoakceptacji i wiary w siebie. 

 

9. Projekt 

 

Jest to metoda, którą każdy nauczyciel wypracował, jeśli nie świadomie to intuicyjnie. 

Metoda tą opracowuje się turnieje klasowe, imprezy okolicznościowe, uroczystości szkolne. 

Metoda ta opiera się na swobodzie działania i samodzielności uczniów, to ich spontaniczne 

pomysły są podstawą projektu. Uczniowie z pomocą nauczyciela wyznaczają sobie zadania 

np. przy organizacji przedstawienia. Nauczyciel pełni rolę pomocnika, doradcy, motywuje do 

działania, nie ogranicza swobody i kreatywności swych podopiecznych. Każda grupa 

relacjonuje przebieg swych działań, przedstawia efekty swojej pracy, dzieli się 

spostrzeżeniami i problemami, które wynikły w czasie realizacji zadań. 

 

10. Metoda „ 5 z 25”  
 

Prowadzący przygotowuje listę zawierającą 25 właściwości (cech) omawianego podmiotu, a 

każdy uczeń ma w ciągu np. 3min. Zaznaczyć 5 cech, według niego najważniejszych. 



Następnie w grupach uzgadniane są najważniejsze cechy. Dyskusja, jaka się przy tym 

wywiązuje, jest wzbogacająca i interesująca dla wszystkich uczestników.  

Po uzgodnieniu grupy podają wybrane cechy a przewodniczący zapisuje je na tablicy i 

oblicza, które otrzymały najwięcej głosów. 

Przykłady: 25 cech dobrego ucznia, 25 cech kierownika, 25 cech dobrego wychowawcy, itp. 

 

11. Gry planszowe 
 

Jest to metoda zawierająca treści dydaktyczne i wychowawcze. Uczy ścisłego przestrzegania 

reguł, aktywizuje uczniów, integruje różne dziedziny aktywności oraz przyspiesza ich rozwój. 

Gry stosuje się w przypadku: jako sprawdzian zdobytych wiadomości (uczniowie tworzą grę 

w oparciu o posiadaną wiedzę), jako sposób na zdobycie nowych wiadomości, jako 

niekonwencjonalny sposób na myślenia, redagowanie poleceń. 

Gry planszowe uczą twórczego myślenia, rozwijają wyobraźnię, nadają sens pracy, zmuszają 

do współdziałania, uczą planowania pracy, dają satysfakcję z wykonywanej pracy. 

 

12. Poker kryterialny  
 

Jest to mało znana gra planszowa, hierarchizacyjna. Uczy dyskutowania i obrony własnych 

racji. Gra składa się z planszy z trzema współśrodkowymi polami oraz kilkunastu kart z 

napisami. Na polach planszy wypisane są, liczby które oznaczają, ile kart można położyć na 

każde z nich. Suma tych liczb musi być równa ilości kart użytych do gry. Dydaktyczne 

walory tej gry polegają na konieczności uzasadniania swoich wyborów i przekonywaniu 

innych o wadze przedkładanie faktu czy problemu, co wymusza: 

- poszukiwanie argumentów, 

- precyzyjne wypowiadanie się. 

 

 

13. Słoneczko 

 

Przy pomocy tej metody dzieci mogą  definiować pojęcia, określać różne cechy, dokonywać 

hierarchizacji. Dzieci siedzą w kręgu. Na podłodze nauczyciel umieszcza planszę. Każde 

dziecko otrzymuje np. 3 kartki i wpisuje istotne cechy charakteryzujące np. dobrego 

przyjaciela. Zadaniem każdego z uczniów jest wpisanie na jednej kartce – jednej cechy. W ten 

sposób dzieci układają ze swoich karteczek promyki – podobne cechy tworzą jeden promyk. 

O podobieństwie cech decydują dzieci. Po ułożeniu karteczek, dzieci sprawdzają, które cechy 

okazały się ważne, istotne (najdłuższe promyki). 

 

14. Piramida priorytetów 

 

Metodę tę stosuje się w dwóch przypadkach. Po pierwsze – jako sposób zaprezentowania 

dokonanych wyborów. Po drugie – jako efekt pracy. W tym przypadku piramida jest tylko 

pretekstem do poszukiwania lub utrwalania wiedzy. 

 

 15. Metoda 635 
 

Pierwsza cyfra w liczbie oznacza liczbę grup, druga liczbę rozwiązań, a trzecia ilość 

„rundek”. W metodzie tej uczniowie najpierw dzieleni są na grupy i w grupach udzielają na 

kartkach trzech odpowiedzi, następnie kartki przekazują dalej. Następna grupa wpisuje swoje 



propozycje, ale takie aby się nie powtórzyły. Kartki  krążą po wszystkich grupach i wracają 

do swoich grup. 

 

16. Lawina – kula śniegowa 

 

W tej metodzie dzielimy uczniów na grupy i każda grupa wybiera swojego przedstawiciela, 

który krąży po klasie. Nauczyciel podaję problem i każda grupa wpisuje swoje odpowiedzi, 

po czym przedstawiciel grupy krąży po klasie od grupy do grupy i dopisuje inne wyrazy. 

Chodzi oto, aby zebrać jak największą ilość wyrazów, ale takich, które się nie powtarzają. 

Metoda ta jest możliwa tylko w zdyscyplinowanej klasie. 

 

 

17. Sherlock Holmes – metoda historyczna. 
 

Metoda ta polega na wybraniu przez uczniów 3 postaci i napisaniu na kartce sześć 

przedmiotów, które ta osoba mogłaby mieć w kieszeni, teczce lub torebce. Następnie podają 

swoją kartkę innej grupie, której zadaniem będzie odgadnięcie do kogo należą wypisane przez 

nich przedmioty. 

 

18. Fabuła z kubka 
 

Metoda bardzo przydatna przy budowaniu opowiadań twórczych. Na ławce znajdują się dwa 

lub trzy kubki (nie za dużo). Każdy kubek coś oznacza np. postać, miejsce, akcja. Wybrany 

uczeń losuje z każdego kubka kartkę np. Calineczka, góry, ma kupić prezent. Z tych wyrazów 

dziecko układa opowiadanie. Inny uczeń losuje następne kartki itd. 

 

Teraz kilka przykładów gier interakcyjnych. Ich cel i charakter można określić następująco: 

- poprawiają komunikację, 

- dają przeżycie wspólnoty z innymi, 

- dają lepsze poznanie i rozumienie reakcji własnych i drugich osób, 

- wywołują ożywienie, radość oraz rozluźnienie psychiczne poprzez pozbycie się lęków i 

napięć. 

 

19. Cebula 
 

Wszyscy stają w dwóch kołach: zewnętrznym i wewnętrznym, zwróceni twarzami do siebie. 

Prowadzący wydaje polecenia. Po każdym wykonaniu go, przesuwają się o jedno miejsce w 

lewo. 

Przykłady poleceń: 

Proszę się pozdrowić i powiedzieć swoje imię. 

Powiedzcie sobie nawzajem coś miłego. 

Powiedz swoje najmilsze przeżycie z ostatniego miesiąca. 

Powiedz swoje najtrudniejsze przeżycie. 

Lustro: jeden robi jakiś ruch, drugi powtarza i odwrotnie. 

Na końcu: Powiedzcie sobie, jak się czuliście przy poszczególnych stacjach. 

 

20. Gra z kłębkiem wełny. 

 

Uczestnicy stoją w kole. Prowadzący rzuca kłębek wełny, zatrzymując koniec i równocześnie 

stawia mu pytanie, na które dany uczestnik odpowiada (bez przymusu). Następnie ten rzuca 



kłębek do kogoś innego. W ten sposób przez kolejne rzucanie tworzy się siatka. Pytania mogą 

dotyczyć: jak się dziś czujesz, co ciekawego ostatnio czytałeś, najpiękniejsze przeżycie w 

ostatnim roku...  

Zamiast pytań można wywołać tylko imiona uczestników, albo ten, który rzucał, mówi swoje 

imię – w celu zapoznania się. Na zakończenie likwiduje się siatkę poprzez kolejne odrzucanie 

kłębka. 

 

 

Korzyści wynikające z zastosowania metod aktywizujących: 
 

- uruchamiają procesy myślowe oraz emocje, 

- dają okazję do czynnościowego poznawania rzeczywistości, 

- mobilizują nauczyciela i ucznia do twórczych rozwiązań, 

- uczą prawidłowej i skutecznej komunikacji, 

- kształtują postawę otwartości i tolerancji, 

- uczą interpretowania i oceniania własnych działań, 

- rywalizację zastępują współdziałaniem, 

- są atrakcyjne, 

- chronią przed nudą i monotonią, 

- poprawiają nastrój i dodają energii, a nauka wydaje się być zabawą. 

 

Należy podkreślić, że metody aktywizujące wpływają na podniesienie sprawności 

intelektualnych dzieci, wyzwalają u uczniów aktywność, pomysłowość i inwencję twórczą, 

uczą wzajemnej współpracy, komunikowania się, podejmowania nowych wyzwań i 

odpowiedzialności za wynik własnej pracy i pracy grupy. 

Korzyści wynikające ze stosowania aktywizujących metod nauczania są tak wielkie, że 

metody te powinny stanowić podstawę w procesie kształcenia i wychowania. 

 

 

Literatura: 

Brudnik E., Muszyńska A., Owczarska B. : „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie” 

Kujawiński J. : „Rozwijanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych” 

Trzaska Z., Wojciechowski M. „Metody aktywne w pracy z grupą” 

Wójcik „Metody aktywizujące w pedagogice grup” 

 

 

 

 

ZABAWY AKTYWIZUJĄCE PRACĘ UCZNIA  

NA ZAJĘCIACH W KL. I-III 
 

Związek zabawy z twórczością jest coraz wyraźniej dostrzegany i doceniany. Włącza 

się ją do procesu edukacji na wszystkich szczeblach. Zabawowy stosunek do twórczego 

wysiłku pozwala dziecku przyjąć treści niezwykłe i pozornie niemożliwe. Oznacza to 



również głębokie i całkowite pogrążenie się  

w aktywności, która jest wykonywana płynnie, bez przeszkód i wysiłku. 

Twórcze aspekty zabawy dziecka zawierają się w tym, że: 

• Nie tracąc poczucia realności świata, tworzy ono własny świat fikcji; 

•Doświadczenia w działaniach na niby łączą się w nowe układy; 

•Wykonywanie czynności — mimo reguł i przyjętej konwencji— pozostawia spory 

margines dla wyobraźni; 

•Posługiwanie się przedmiotami zastępczymi opiera się na umowności i na dawaniu im 

nowych znaczeń; 

•Przeżywanie własnej aktywności i przedmiotowości ma walor twórczy w dwojakim sensie 

działaniowym i autokreacyjnym. 

Zabawa nie wymaga żadnych zewnętrznych nagród, ani dodatkowych— poza samą 

sobą — uzasadnień, wobec czego twórczość wykonywana jako bawienie się pojęciami i 

ideałami jest automatycznie aktywnością motywowaną wewnętrznie. Ten rodzaj 

motywacji jest w twórczości najbardziej pożądany. 

 

„WYMIEŃ RZECZOWNIKI” 

 

Uczeń mówi alfabet, drugie zaś dziecko w dowolnym momencie mówi stop, wszyscy 

zapisują rzeczownik na tę literę, na której został zatrzymany alfabet. 

„ZŁOŚCI MNIE” 

Każde dziecko wypisuje na kartce papieru litery swego imienia, jedna pod drugą i szuka do 

niej dowolnego wyrazu, nazwy zdarzenia. 



 

„NIEDOKOŃCZONE ZDANIE” 

 

Jestem smutna, gdy ……………………… 

Jestem wesoła, gdy……………………… 

 

„GAZETOWE BUZIE” 

 

Powycinane buzie z gazety, które mają różny wyraz twarzy. 

Próbujemy: 

•Porównywać uczucia 

•Odgadujemy charakterystyczne znaki (układ brwi, kierunek patrzenia, kształt ust, 

zmarszczone czoło) 

 

,„CO BY TA OSOBA MOGŁA POWIEDZIEĆ” 

 

Wykorzystujemy wcześniej wycięte twarze. Łączymy je w pary i układamy dialogi. 

„DALSZY CIĄG” 

 

Wycinamy z gazety twarz wesołą, ponurą, smutną, złą. Nauczyciel czyta fragment prozy i 

zadaje pytania np., Jaki dalszy ciąg dopowiedziałaby twarz wesoła, a jaki smutna? 

„OPISUJEMY UCZUCIA” 

 

Uczniowie wybierają sobie jakieś uczucie np. agresję, radość, strach, zadowolenie. Starają 

się opisać: 



• Kolor 

• Jak pachnie? 

• Jak wygląda? 

• Jaki ma dźwięk? 

 

„ZABAWA SŁOWAMI” 

 

Próbujemy o jednym wybranym uczuciu ułożyć krótki wiersz, który zawierałby wyżej 

wymienione elementy. Dzieci odczytują kolejno ułożone wiersze. Prace uznane za 

najciekawsze„wędrują” do kącika literackiego. 

 

„ILUSTROWANIE PRZYSŁÓW” 

 

 

 

 

Uczniowie dzielą się na grupy 3 osobowe i wybierają jedno z przysłów. Następnie do tego 

wybranego przysłowia układają bajkę lub historyjkę. Następnie prezentują swoje prace na 

forum klasy. Wybierają, która im się najbardziej podoba. 

„PORÓWNANIA” 

 

Uczniowie dostają kartki z przymiotnikami. Przy każdym przymiotniku można zapisywać 

po kilka porównań. W ten sposób uczniowie uczą się zestawiać dwa słowa podobne lub 

opisujące się wzajemnie. 

Gdyby kózka nie skakała, 

to by nóżki nie złamała. 



 

Np. Fioletowy jak ……………………… 

      Nudny jak…………………………. 

      Zły jak…………………………….. 

     Szczęśliwy jak…………………….. 

Przy nietypowych porównaniach i skojarzeniach dzieci uzasadniają swoją wypowiedź. 

 

„HISTORYJKA DŁUGA JAK IMIĘ DZIECKA” 

 

Każde dziecko ma za zadanie utworzyć historyjkę składającą się z tylu zdań, ile liter ma 

imię dziecka. Każde zdanie rozpoczyna się od wyrazu, którego początek stanowi litera 

imienia. Istotne jest, aby każde zdanie łączyło się ze sobą i tworzyło logiczną całość. 

Zachęcamy dzieci, aby historyjki były zabawne i pomysłowe. 

 

 

 

 

„WARTOŚCIOWANIE    POMYSŁÓW” 

 

Jesteście na bezludnej wyspie. Macie, co jeść i gdzie się schronić, ale macie tylko jeden 

przedmiot — butelkę. Wymyślcie jak najwięcej sposobów użycia tej butelki. Uczniowie 

zachęceni są do tworzenia wielu oryginalnych pomysłów. 

CO BY  BYŁO? JAK POWINNO BYĆ? 

I. Gdyby ludzie nie potrafili się śmiać? Jaki byłby świat bez śmiechu? 

II. Jaki powinien być zeszyt ucznia? 



 

 

 

 

 

 

 

„BANK RYMÓW” 

 

Jedno dziecko podaje wyraz związany z humorem, śmiechem a wszyscy pozostali szukają 

do niego rymu. 

„SKOJARZENIA” 

 

Co przychodzi wam do głowy, gdy powiem wyraz: 

RADOŚĆ              SMUTEK 

 

„SKOJARZENIA” 

 

W kopertach przygotowane są tytuły wycięte z gazet. Dzieci mają za zadanie utworzyć 

logiczną, zwięzłą historyjkę 

„ZAGRAJ ROLĘ” 

 

Nauczyciel przygotowuje różnego rodzaju teksty, trzeba je odczytać tak, jakby to 

odczytała mama, spiker, młodsza siostra. 

   wady 
  zalety 



 

„KALAMBURY” 

 

Dzieci gestem lub mimiką próbują przekazać informację, inni odgadują. 

 

„SKOŃCZ WYRAZ” 

 

Rozpoczynający rzuca piłeczkę i wymawia dowolną sylabę. Ten, kto chwycił musi 

dokończyć wyraz itd. 

 

„POMNIK GRUPY” 

 

Jedna osoba wchodzi do koła i przyjmuje charakterystyczną pozę. Grupa nadaje tytuł tej 

„rzeźbie”. Następna osoba dołącza się do tej, która stoi na środku i do-daje swoją pozę. 

Grupa nadaje nowy tytuł. Ćwiczenia kontynuuje się tak długo, dopóki nie powstanie 

pomnik całej grupy. 

 

„ŻYCIE RODZINNE” 

 

Dzieci dzielą się na grupy, które będą tworzyły rodziny. Samodzielnie przydzielają sobie 

role w rodzinie i przedstawiają sceny z ich życia. Nauczyciel chwali przede wszystkim te 

pomysły, które są oryginalne i dowcipne. 

 

„FRANCUSKA POCZTA” 

 

Duży karton, puszczamy pocztą i kolejno wszystkie dzieci piszą do siebie coś miłego. 



 

„KALIGRAM” 

 

Są to słowa pisane w kształcie wyrażającym jego kształt. 

 

 

 

 

 

 

Wyżej opisane zabawy, ćwiczenia mogą być realizowane podczas zajęć integracyjnych jak 

i fakultatywnych. Ich celem jest kształtowanie umiejętności wypowiadania i 

komunikowania się dziecka za pomocą różnych przekazów o charakterze niewerbalnym 

(gesty, mimika) oraz ćwiczenie zdolności twórczych w za-kresie posługiwania się 

słowami. 
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