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„Jak się uczyć, aby się nauczyć”. 

1. Zajęcia psychoedukacyjne  (blok tematyczny) 

2. Poziom edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa 

3. Typ zadania: zadanie twórcze, dociekanie 

4. Poziom skomplikowania dla ucznia  

5. Długość  zajęć 4x 45 min 

6. Tytuł zajęć: „Jak się uczyć, aby się nauczyć”. 

7. Cele zajęć:   

 zapoznanie z procesem uczenia się; 

 przypomnienie i usystematyzowanie korzystnych i niekorzystnych uwarunkowań 

towarzyszących procesowi uczenia się; 

 poznanie niektórych technik uczenia się. 

8. Uczeń: 

 Poznam  proces uczenia się i będę wiedział jak on przebiega, aby był dla mnie 

efektywny i przyniósł wymierne skutki w postaci przyswojenia danego 

materiału. 

 Będę umiał wymienić i omówić korzystne i niekorzystne uwarunkowania 

towarzyszące procesowi uczenia się, aby wykluczyć czynniki 

uniemożliwiające efektywną naukę. 

 Poznam wybrane techniki uczenia się, wdrożę  je w system uczenia się, aby 

szybciej, sprawniej i efektywniej się uczyć. 

 

9. Potrzebne materiały do zajęć:  

kartki papieru, mazaki, brystole, ankieta dla każdego ucznia, 

prezentacja multimedialna, laptopy, telefony komórkowe, rzutnik. 

 

10. Szczegółowy przebieg zajęć z uwzględnieniem czasu trwania poszczególnych etapów: 

Scenariusz nr 1 
 Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji. 

Wasze pierwsze skojarzenie z obrazkami (zapisanie skojarzeń na tablicy) na podstawie 

skojarzeń uczniów formułujemy temat zajęć:  „Jak się uczyć, aby się nauczyć”. Podać cele 

zajęć przeformułowanych na język uczniów. Krótka pogadanka nt. nauki różnych rzeczy nie 

tylko przedmiotów szkolnych oraz wpływ tych umiejętności na funkcjonowanie  

w społeczeństwie. 
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 Dyskusja -„Burza mózgów” – uczniowie podają swoje skojarzenia do 

pojęcia „uczenie się”.  

Nauczyciel zapisuje propozycje na tablicy. Wspólne ułożenie definicji z podanych skojarzeń, 

np. „uczenie się” – jest to proces zapamiętywania informacji w celu ich odtwarzania lub 

wykorzystania w odpowiedniej sytuacji. 
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 Podział uczniów na dwie grupy. Przydział zadania- stworzenie plakatu, nt. 

funkcji lewej i prawej półkuli mózgu. (grupa 1- lewa półkula, grupa 2 – prawa 

półkula). Wyszukiwanie informacji w sieci. Polecane strony internetowe: 

 www. jaksieuczyc.pl 

 https://www.youtube.com/watch?v=pl9UI_AjNtc - jak uczy się mózg 

 Podsumowanie pracy – lider grupy prezentuje wyniki pracy całego zespołu.  

 

Scenariusz nr 2 
 

 Zadanie pt: „Kula śniegowa” – Nauczyciel prosi uczniów, aby na kartkach 

papieru wypisali na podtawie materiałów zawartych na stronach 

internetowych korzystne i niekorzystne warunki towarzyszące procesowi 

uczenia się. Następnie uczniowie łączą się w pary, potem w grupy (4,8)  

i ustalają wspólną listę korzystnych i niekorzystnych warunków.  

 Liderzy zespołu przedstawiają wyniki pracy na forum całego zespołu 

klasowego. 

 Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów – wszyscy już wiedzą, jakie warunki 

są potrzebne, aby proces uczenia się był efektywny (trzeba wyeliminować 

niekorzystne warunki), ale to nie wszystko. Efektywne uczenie się 

uzależnione jest również od rodzaju inteligencji, którą mamy najlepiej 

rozwiniętą oraz stylu uczenia się. 

 Praca własna ucznia: test – „Mój styl uczenia się” (zał.2). Przedstawienie 

wyników testów. Omówienie testów.  

 Krótka prezentacja na temat stylów uczenia się: co cechuje wzrokowca, 

słuchowca, kinestetyka, dotykowca. 

 Uczniowie na postawie zaprezentowanych materiałów przez nauczyciela oraz 

dostępnych informacji zawartych w Internecie tworzą ulotki na temat 

wskazówek dot. efektywnego uczenia się dla wzrokowców, słuchowców, 

kienestetyków i dotykowców. 

 Prezentacja ulotek. Przekazanie ulotek całej społeczności szkolnej. 

  

 

Scenariusz nr 3 
 Wprowadzenie do zajęć: pytania pomocnicze: 

 Jakie znacie techniki uczenia się? 

 Jakie metody i techniki stosujecie, aby przyswoić dany materiał? 

 Która z technik uczenia się jest dla was najskuteczniejsza?  

 

 Podział uczniów na 5 grup. Zadaniem uczniów jest stworzenie plakatów na 

temat wylosowanej techniki uczenia się. Nauczyciel przygotowuje 5 technik 

uczenia się, wskazuje co jest najważniejsze w danej technice uczenia się i co 

https://www.youtube.com/watch?v=pl9UI_AjNtc
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powinno znaleźć się na uczniowskich plakatach. Młodzież przygotowując 

plakat korzysta z zasobów Internetu.   

 

 Prezentacja technik uczenia się. Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów o 

elementy, które nie pojawiły się na plakacie, a są istotne z punktu widzenia 

efektywnej nauki. 

(materiał dla nauczyciela) 

 Czytanie wg „5 kroków” 

1) pobieżnie przeglądam tekst; 

2) stawiam pytania czego mogę dowiedzieć się z tego tekstu; na jakie 

pytania znajdę w nim odpowiedź; 

3) dokładnie czytam; przypominam sobie pytania i cel czytania; 

4) streszczam poszczególne części tekstu; po każdym fragmencie 

zatrzymuje się i zastanawiam, co przeczytałam i czy dany tekst rozumiem. 

Streszczam dany fragment w kilku słowach; 

5) powtarzam treść lub czytam cały tekst. 

Na zakończenie jeszcze raz powtarzam najważniejsze informacje zawarte w 

tekście. Biorę pod uwagę pytania i odpowiedzi na te pytania, które 

znalazłam w czasie lektury. Tę fazę wykonuję w pamięci lub robię krótkie 

notatki. 

 Mnemotechniki – wyjaśnienie pojęcia, mnemotechnika – z greckiego 

mnemo = pamięć i techne = sztuka, rzemiosło, czyli sposoby ułatwiające 

zapamiętywanie nowych wiadomości i faktów. Rodzaje mnemotechnik: 

1) Akronimy czyli skrótowce. 

Metoda polega na stworzeniu zupełnie nowego słowa lub wyrażenia z 

pierwszych zgłosek lub liter innych wyrazów, które próbujemy zapamiętać. 

Wyróżniamy: 

- Akronimy znaczące - skrótowce, które mają jakieś znaczenie, np. HOMES 

(ang. domy) - lista wielkich jezior Ameryki północnej: Huron, Ontario, 

Michigan, Erie, Superior 

- Akronimy nieznaczące, np. KOSDKP - okresy paleozoiku: Kambr, 

Ordowik, Sylur, Dewon, Karbon, Perm 

 

 Metoda pierwszych liter. 

Polega na utworzeniu zdania, w którym pierwsze litery mają inne, 

określone znaczenie, np. próbując zapamiętać kolejność planet Układu 

Słonecznego, wyodrębniamy pierwsze litery i tworzymy z nich nowe słowa, 

które w połączeniu stanowią łatwe do zapamiętania zdanie: Moja Wiecznie 

Zapracowana Mama Jutro Sama Upiecze Nam Placek (Merkury, Wenus, 

Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun). Inny przykład: Lecą Cegły, 

Dom Murują - pierwsze litery wyrazów w tym zdaniu reprezentują cyfry 

rzymskie: L - 50, C - 100, D - 500, M - 1000. 

 Rymowanki, wierszyki. 

Taka forma mnemotechnik pozwala na łatwiejsze zapamiętanie informacji. 

Rymy posiadają własny rytm oraz swoista melodię, która szybciej zapada 

nam w pamięć. Np. układ kości nadgarstka: 

Łódka płynie, księżyc świeci, trójgraniasty groszek leci, na trapezie, 

trapeziku wisi główka na haczyku. 

 Spacer w myślach. 
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Próbując zapamiętać na przykład tę oto listę zakupów: chleb, ser, mleko, 

baterie, proszek do prania i pasta do zębów; możesz wyobrazić sobie 

mieszkanie, w którym przemieszczasz się z salonu do korytarza. I tak: 

siedząc na bardzo wygodnej, czerwonej kanapie w salonie zajadasz się 

chrupiącą kanapką (chleb) z intensywnie pachnącym serem, po czym 

sięgasz po wysoką szklankę śnieżnobiałego, cieplutkiego mleka stojącą na 

niskim żółtym stoliku. Wstając i przechodząc do korytarza spoglądasz na 

ogromny zegar ścienny, który się zatrzymał, bo potrzebne są do niego nowe 

baterie. W korytarzu wkładając na siebie płaszcz zauważasz, że wymaga on 

prania w dobrym proszku do prania, gdyż jest umazany w pachnącej 

miętą paście do zębów. 

W ramach utrwalenia mnemotechnik uczniowie w domu metodą pierwszych 

liter mają opisać rodzaje przypadków: Mianownik, Dopełniacz, Celownik, 

Biernik, Narzędnik, Miejscownik, Wołacz. 

 

 Przećwiczenie w domu jednej wybranej przez siebie techniki uczenia się. 

Scenariusz nr 4 

 Wprowadzenie. Pytania pomocnicze: 
 Którą technikę uczenia się przećwiczyliście w domu? 

 Czy łatwiej było się nauczyć danego materiału przy wykorzystaniu 

wybranych przez was technik uczenia się? 

 Czy będziecie stosowali omówione na poprzednich zajęciach techniki 

uczenia się w nauce? 

 Nauczyciel proponuje uczniom, aby na zajęciach przećwiczyli kolejną bardzo 

ważną i pomocna w nauce technikę uczenia się tj. mapę myśli. 

 Nauczyciel prosi uczniów, aby w grupach 5 osobowych znaleźli w Internecie 

najważniejsze informacje nt. map myśli i stworzyli krótką notatkę.  Polecane 

strony internetowe: https://www.youtube.com/watch?v=6BvxDOEX5k4-

Webinarium: Jak stworzyć przejrzystą mapę myśli? 

 Następnie uczniowie prezentują wyniki swojej pracy na forum klasy. Nauczyciel 

uzupełnia wypowiedź uczniów. 

Mapa myśli (materiał dla nauczyciela) 

 Mind Mapping (dosłownie mapowanie myśli) – szczególny rodzaj notowania, mający według jego 

twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki 

wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych. Metoda została opracowana przez 

dwóch brytyjskich naukowców: Tony'ego iBarry'ego Buzana. Twórcy metody twierdzą, że podczas 

sporządzania notatek w sposób tradycyjny, aktywna jest jedynie lewa półkula mózgu, odpowiedzialna 

za myślenie logiczne, linearność, analizę, słowa i liczby. Dzięki użyciu oprócz słów i symboli także 

kolorów, rysunków oraz efektu trójwymiarowości uaktywnia się prawa półkula mózgu odpowiedzialna 

za wyobraźnię, rytm, postrzeganie przestrzenie, kolory i Gestalt (obraz całości) a obie półkule 

synergicznie ze sobą współpracują. Celem mind mappingu jest podniesienie efektywności pracy, a 

proces nauki i zapamiętywania uczynienie prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Sprzyja myśleniu 

twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu. Aczkolwiek twórcy metody nie 

przedstawili żadnych badań potwierdzających te tezy. Mapa myśli to innowacyjny sposób 

https://www.youtube.com/watch?v=6BvxDOEX5k4-
https://www.youtube.com/watch?v=6BvxDOEX5k4-
https://pl.wikipedia.org/wiki/Intuicja
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kula_m%C3%B3zgu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barry_Buzan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Logika
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%B3jwymiarowo%C5%9B%C4%87&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gestalt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uczenie_si%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99%C4%87
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przedstawiania niektórych zagadnień ułatwiający naukę. Ma na celu przyspieszyć pracę i dać lepszy 

efekt zapamiętania. Do tworzenia mind map używa się rysunków i krótkich haseł. Mapa powinna być 

przejrzysta, czytelna, kolorowa, zwracająca uwagę na najważniejsze rzeczy- istotne dla twórcy. Należy 

pamiętać, że najlepsze będą pierwsze skojarzenia które przychodzą do głowy. Mankamentem tego 

rodzaju pracy jest to że jest ona czytelna wyłącznie dla autora. 

Zasady sporządzania map myśli 

W centralnej części mapy należy umieścić kolorowy rysunek. Od niego powinny odchodzić grube linie 

z najważniejszymi słowami kluczowymi w postaci wyrazów lub obrazów. Od tych linii mogą 

odchodzić kolejne cieńsze z mniej ważnymi informacjami, a od nich jeszcze kolejne. Mapy myśli nie 

mają żadnych ograniczeń pod względem wielkości sporządzanych notatek. Według zaleceń autorów tej 

metody mapy myśli powinny przyjmować strukturę promienistą, co odzwierciedla sposób myślenia, 

opierający się na tworzeniu ciągu następujących po sobie skojarzeń. 

 Nauczyciel prosi, aby młodzież w 3 osobowych grupach stworzyła mapy myśli 

na wybrany przez siebie temat związany z dziedziną nauki, która jest dla nich 

najciekawsza. Mapy myśli uczniowie tworzą w oparciu o rady Tonego Buzana: 

Tony Buzan udziela następujących rad tworzenia Map Myśli: 

 Na środku kartki narysuj związany z tematem obrazek składający się z 

minimum trzech kolorów. 

 Używaj obrazów i symboli na całej mapie. 

 Najważniejsze słowa powinny być najsilniej oznaczone. 

 Na jednej linii może się znajdować tylko jedno słowo lub rysunek. 

 Linie powinny być takiej długości jak słowa. 

 Używaj różnych wielkości i stylów liter. 

 Używaj wielu różnych kolorów. 

 Daj się ponieść swojej wyobraźni - twórz mapy nawet najbardziej 

abstrakcyjne czy absurdalne. 

 Wykreuj swój własny styl tworzenia Map Myśli. 

 Umieszczaj na Mapie Myśli nie tylko same fakty, ale także problemy, 

skojarzenia itp. 

 Nauczyciel na tablicy przykleja przykładowe mapy myśli: załącznik nr 4 

 Prezentacja uczniowskich map myśli. Omówienie. 

 

Podsumowanie cyklu zajęć o efektywnej nauce: Film „10 przykazań skutecznego 

uczenia się - dr Anna Ziółkowska” https://www.youtube.com/watch?v=5rgl7SmPqcY 

Propozycja filmu  do obejrzenia w domu: "Ucz się, jak się uczyć" - Tony Buzan  

https://www.youtube.com/watch?v=0VtFjHXCOKg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5rgl7SmPqcY
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Polecana literatura i linki 

 https://www.youtube.com/watch?v=0VtFjHXCOKg - "Ucz się, jak się uczyć" - 

Tony Buzan (lektor PL) 

 „10 przykazań skutecznego uczenia się - dr Anna Ziółkowska” 

 Buzan, T. (2007). Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne ( 

szybkie notowanie, sprawne zapamiętywanie, synteza wiedzy, twórcze myślenie). Łódź: 

Aha! 

 Buzan, T. (1996). Rusz głową. Łódź: Ravi 

 Konkluzja:  Ewaluacja (2 opcje) z wykorzystaniem techniki „zdania 

podsumowujące”. Wszyscy siadają w kręgu (aby widzieć się nawzajem). 

Nauczyciel prosi uczniów o dokończenie zdania: „Na dzisiejszej lekcji 

dowiedziałam/em się, że …”, „Zaskoczyło mnie to, że …” Metoda: 

„Walizka i kosz”- co zabieram ze sobą z zajęć,  co wyrzucam. (zał. 6)  

 Uwagi i propozycje do scenariusza: zaproponowanie innych technik uczenia 

się, polecenie innej sprawdzonej literatury i filmów, zadanie pracy domowej - 

przećwiczenie wybranej techniki w domu i podzielenie się na kolejnej lekcji 

doświadczeniami, prezentację nt. stylów uczenia się można przygotować 

samodzielnie lub skorzystać z gotowej znalezionej w Internecie np. 

http://scholaris.pl/zasob/53500 

 

 

 

 

 

Autor scenariusza:  

Anna Mizeracka,  

LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie 

https://www.youtube.com/watch?v=0VtFjHXCOKg
http://scholaris.pl/zasob/53500

