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Karta „Jak przygotować lekcję 
skoncentrowaną na uczniach”

określ 
cel zajęć

Moje cele to:

*…………………………….........................................................……………………….

*……………………………….........................................................…………………….

*………………………………….........................................................………………….

Cele z podstawy programowej to:

*…………………………….........................................................……………………….

*……………………………….........................................................…………………….

*………………………………….........................................................………………….

opis celu 
zrozuMiały dla 
uczniów 
(po napisaniu 
przeczytaj go głośno 
i zastanów się, czy 
dobrze to napisałeś/
napisałaś 
i czy twoi uczniowie 
go zrozumieją, 
możesz także 
przedstawić cele 
komuś innemu 
i zapytać, czy je 
rozumieją)

Cel 1. 

…………………………………………………………………………………………………………

Cel 2. 

…………………………………………………………………………………………………………

Cel 3. 

…………………………………………………………………………………………………………

zaniM zaczniesz 
działać, zapytaj 
o zdanie uczniów

Zrób burzę mózgów.
Przedstaw uczniom cele zajęć. Zapytaj, jakie mają pomysły 
na to, jak osiągnąć przedstawione cele.

Cel 1. …………………….............................................................................……….

Pomysły na działania: …………………...........................………………………..

Cel 2. ……………………............................................................................……….

Pomysły na działania: …………………...........................………………………..

Cel 3. ……………………............................................................................……….

Pomysły na działania: …………………...........................………………………..
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daj ucznioM 
działać

Dla przykładu: niech sami podzielą się w pary.
Możemy ich delikatnie naprowadzać, podpowiadać i doradzać. 
Możemy interweniować, ale nie róbmy tego od razu. Dajmy im 
czas na przyzwyczajenie się do samodzielności i do próbowania 
własnych sił. 

stań z boku! Przestań być tradycyjnym nauczycielem, a stań się mentorem. 
Niech uczeń na twoich lekcjach doświadcza i zdobywa wiedzę, 
a nie zalicza kolejne tematy. Kompetencje, jakie dzięki temu 
wykształcimy w uczniach, dadzą im potencjał do samodzielnego 
zdobywania wiedzy, do kreowania swojego rozwoju,  
a jednocześnie rozwiną wiarę w siebie i swoje możliwości.

daj czas 
na dyskusję

Daj im czas na przeanalizowanie i zrozumienie wszystkiego 
w ich tempie. Kiedy ktoś nas pogania, nie pracuje nam się dobrze – 
podobnie jest z dziećmi. 
Pamiętaj! Uczniowie nie muszą mieć od razu gotowych rozwiązań 
i superpomysłów. Jeśli jednak damy im czas, będą ich szukać 
i poczują się odpowiedzialni za proces nauki, co też wpływa 
pozytywnie na motywację. Podsuwaj pomysły, ale pamiętaj  
o równowadze w liczbie pomysłów twoich 
i uczniów.

nie przejMuj się 
hałaseM 
i nie przejMuj się 
niepowodzeniaMi

W czasie pracy grupowej trudno o ciszę. Przyjmij to.
Głośno bywa zwykle wtedy, kiedy uczniowie są podekscytowani, 
dyskutują między sobą lub coś sobie opowiadają. Znajdź tylko 
właściwe proporcje między ekscytacją a kontemplacją. 
Różnych rzeczy uczymy się w różny sposób, każdy styl nauki 
zasługuje na uwagę i choć próbę jego uwzględnienia w czasie 
zajęć szkolnych.
Nie zawsze też wszystko, co zrobią dzieci, okaże się idealne. Dzieci 
dopiero się uczą. Nasze wszystkie lekcje też nie zawsze są idealne 
i ciekawe. Dajmy im przestrzeń do dyskusji, co udało się zrobić i co 
można z tym zrobić dalej. 

bądź gotowy/
gotowa na 
wszystko!

Lekcja skoncentrowana na uczniach to odejście od zasady 
„zrealizuję temat – zrobię kartkówkę”. Za to wdrożysz działania 
oparte o „poznaj temat, zaangażuj się, pokaż mi, zdobądź 
umiejętności i wiedzę wspólnie ze mną”.
Możesz dać uczniom możliwości wyboru metody zaliczenia 
materiału i pokazania, jakie postępy zrobili. Przygotuj zestaw 
metod sprawdzających do wyboru: sprawdzian, test, praca 
pisemna (wypracowanie), nagranie filmu, prezentacja, itp., 
a może też zostaw im pole do własnych propozycji. Mogą cię 
zaskoczyć i pokazać całkiem nowe możliwości. Pamiętaj przy tym 
o wyznaczeniu terminów i przypominaj uczniom 
o odpowiedzialności. 


