
1

METODA „KLASA - UKŁADANKA”,
ZWANA TE Ż METODĄ „UCZYŁ MARCIN MARCINA”

Wprowadzenie.
Analizując przydatność metod aktywizujących w procesie dydaktycznym zwróciłam
uwagę na metodę „klasa – układanka”, Metoda ta wydała mi się bardzo przydatna w
procesie nauczania – uczenia się, a za jej największą zaletę uznałam to,że
mobilizuje onawszystkichuczniów do aktywnej pracy podczas lekcji. Metoda ta
pozwala na kształtowanie u uczniów takichumiejętności kluczowych jak:
� Umiejętność pracy w grupie
� Korzystanie z różnychźródeł informacji
� Prezentowanie opracowanych materiałów
� Skuteczne komunikowanie się w grupie
� Efektywne współdziałanie w zespole

Kiedy można stosować metodę układanka?
Metodę układanka można stosować wtedy, gdy:
♦ Poszczególne zagadnienia przydzielane poszczególnym grupom, mają mniej

więcej tę samą ilość materiału
♦ Zrozumienie i przyswojenie zagadnienia przydzielonego danej grupie nie wymaga

znajomości materiału opracowywanego przez inne grupy

Metoda ta ma następujące zalety:
� Wyzwala aktywność uczniów
� Wszyscy uczniowie angażują się w proces nauczania, ponieważ każdy z nich jest

ekspertem przekazującym swoje wiadomości
� Uczniowie nabywają i kształtują umiejętności społeczne i komunikacyjne
� Uczniowie przejmują część odpowiedzialności za proces nauczania

Wady prezentowanej metody są następujące:
• Nie można jej stosować podczas realizacji tematów wymagających objaśnienia,

wyjaśnienia
• Nie można jej stosować wtedy, gdy realizacja kolejnych zagadnień jest możliwa

w oparciu o wcześniej zdobyte podczas lekcji wiadomości
• Podczas prezentowania równocześnie przez kilku uczniów zagadnień w grupach,

powstaje niewielki hałas
• Zamieszanie podczas tworzenia nowych grup
• Niektórzy uczniowie gorzej przedstawiają swój temat
• Istnieje zagrożenie,że uczniowie popełnią błędy i przekażą je swoim kolegom –

tu tkwi rola nauczyciela jako osoby korygującej błędy i nieścisłości

Rola nauczyciela
Rola nauczyciela polega na:
� zorganizowaniu procesu uczenia się
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� objaśnianiu zasad obowiązujących podczas lekcji
� przygotowaniu materiałów i pomocy
� korygowaniu błędów i nieścisłości
Nauczyciel pełni więc rolę ułatwiającego, organizującego naukę niż przekazującego
wiedzę.

STRUKTURA LEKCJI

I. CZĘŚĆ PRZYGOTOWAWCZA
1. Wstępna organizacja – frekwencja....
2. Sprawdzenie pracy domowej
3. Powtórzenie materiału
4. Nawiązanie do nowego tematu

II. CZ ĘŚĆ PODSTAWOWA
1. Podział uczniów na zespoły i oznaczenie zespołów różnymi kolorami
2. Rozdanie uczniom plakietek w kolorze grupy z numerami
3. Każdemu uczniowi w grupie przyporządkowany jest kolejny numer. Uczniowie

przypinają plakietki w kolorze grupy ze swoim numerem
4. Klasa jest w tym momencie zorganizowana w sposób następujący:
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5. Uczniowie otrzymują tematy , które mają opracować i opanować w stopniu
umożliwiającym przekazanie zdobytych wiadomości kolegom
Pracują zeświadomością, że będą musieli nauczyć kolegów tematu przez siebie
opracowanego.

6. Uczniowie w grupach opracowują zagadnienia wykorzystując zgromadzone przez
nauczyciela materiały, wzajemnie sobie pomagają i wyjaśniają wątpliwości

7. Nauczyciel odpowiada na pytania, naprowadza, koryguje i uzupełnia wiadomości
8. Po ustalonym czasie uczniowie tworzą nowe grupy w następujący sposób:

Grupa pierwsza tworzona jest z „jedynek”,
grupa druga z „dwójek”....

9. W ten sposób, w nowych grupach znaleźli się „specjaliści” z każdego
zagadnienia

10.Nowy układ grup jest następujący:

11.Specjaliści uczą innych uczniów opracowanych w poprzedniej grupie tematów
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WIADOMOSCI POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW UTWORZYŁY
CAŁOŚĆ LEKCJI, TAK JAK PUZZLE TWORZĄ UKŁADANK Ę

III. CZ ĘŚĆ KOŃCOWA
1. Usystematyzowanie , powtórzenie i utrwalenie materiału
2. Przeprowadzenie testu; opracowanie pytań z zakresu każdego zagadnienia

umożliwia określenie , który zespół najlepiejopracował i przedstawił swoje
zagadnienia. Jest to jednocześnie wskazówką dla nauczyciela, która partię

materiału należy powtórzyć i na co należy zwrócić uwagę na następnej lekcji.
3. Zadanie i omówienie pracy domowej

UWAGI
Istnieje możliwość innego podziału na grupy w zależności od ilości obecnych
uczniów i od ilości realizowanych podczas lekcji zagadnień.
Grupy mogą realizować różnorodne zagadnienia – teoretyczne i praktyczne, mogą

rozwiązywać problemy, mogą opracowywać nowe zagadnienia

PODSUMOWANIE
Metodę „klasa - układanka” wielokrotnie stosowałam podczas lekcji
mikrobiologii i chemii. Przewidywania,że jest to metoda wyzwalająca
aktywność uczniów i wyrabiająca umiejętność pracy w grupie okazały się
słuszne. Jest godna polecenia, ponieważ uczy tego co najważniejsze –
uczy uczyć się.

Literatura
Halina Bielecka, Maria Wawrzyniak – Kluczyk, „Aktywizujące metody nauczania
c.d.” WSiP, „ Chemia w szkole” Nr 5/ 2000

Opracowała: Barbara Walczak


