
MOJE ZASADY PRACY  Z UCZNIEM UZDOLNIONYM 
 

•  W pracy z uczniem uzdolnionym staram się stosować kształcenie 
wielopoziomowe, która pozwala efektywnie pracować; 

•  Pracując na lekcji z uczniem zdolnym stosuje metody badawcze i problemowe a 
także oparte na działaniu, wyzwalając twórczą ekspresję, biorę pod uwagę fakt, 
że uczeń zdolny to nie tylko ten, który lubi występować w roli badacza, 
rozwiązywać problemy, ale też taki który jest obdarzony inwencją twórczą, 
dlatego też polecam uczniom pisanie kreatywne na określony temat np.: 

� list,  
� informacja dla najbliższych i kolegów, 
� notatki i zapiski w pamiętniku, 
� dokończenie rozpoczętego opowiadania, 
� robienie własnych diagramów dialogowych, 
� opis na zadany temat np.: pogoda, przyjaciel, wakacje, moje hobby, pora 

roku, 
•  Aktywizuję uczniów nie tylko dając im zadania o większym stopniu trudności, ale 

także uzupełnieniem są zadania domowe tak pomyślane, by prowokowały do 
zastosowania zdobytej wiedzy w ciekawej dla ucznia formie i stanowiły swego 
rodzaju przygodę lub zabawę; 

•  Różnicuję tempo pracy, które jest okazją do wykształcenia w dzieciach 
pracujących szybciej nawyku pomocy koledze pracującemu wolniej; 

•  Często też uczniów pracujących na lekcji szybciej wykorzystuję do pełnienia roli 
„ekspertów”. Uczniowie tacy nie nudzą się na lekcji, a jeśli otrzymują trudniejsze 
zadanie odczuwają satysfakcje z pokonywania trudności, interesują się 
przedmiotem, a to z kolei staje się czynnikiem motywującym do dalszej nauki; 

•  Podczas indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym dokonuję zwykle podziału 
na grupy, przy czym stosuję różne kryteria (staram się aby w każdej grupie uczeń 
zdolny był liderem); 

•  Prowadzę kółko językowe dla uczniów zdolnych, aby pobudzić ogólną ciekawość 
i stworzyć przestrzeń do swobodnego rozwoju zainteresowania językiem; 

•  Stwarzam możliwość wypowiadania się nie tylko poprzez słowo, ale także 
rysunek. Wykorzystuję też różne formy teatralizacji zajęć, w trakcie których 
uczniowie mogą rozwijać swoje twórcze zdolności. Dzieci improwizują biorąc 
udział w ćwiczeniach dramowych, próbują swoich sił aktorskich przygotowując 
krótkie przedstawienia. 

 
 

Uczeń zdolny na lekcjach j. niemieckiego ma więc szansę rozwijania swoich 
predyspozycji, wykonywania zadań o zwiększonym stopniu trudności tak, by 
stawiane przed nim problemy stanowiły dla niego rodzaj wyzwania, któremu stara się 
sprostać. Wtedy odczuwa chęć do nauki. Wzbudzanie i utrzymywanie wysokiej 
motywacji uczenia się wpływa w decydujący sposób na efekty kształcenia.  
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