
METODY AKTYWIZUJĄCE I PROPOZYCJA ICH
WYKORZYSTANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W

SZKOLE ŚREDNIEJ

I. O CELOWOŚCI WYKORZYSTANIA METOD AKTYWIZUJĄCYCH.

Metody aktywizujące są doskonałym sposobem na prowadzenie ciekawych lekcji języka
polskiego w szkoleśredniej, mogą być także z powodzeniem stosowane na etapie kształcenia
gimnazjalnego i podstawowego. Metody te mogą stać się integralną częścią różnego rodzaju
zajęć edukacyjnych i wychowawczych.
Prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod aktywizujących pozwala uczniowi
lepiej przyswoić wymaganą wiedzę, kształtować umiejętności komunikacyjne oraz doskonalić
relacje interpersonalne. W trakcie zajęć uczeń zostaje przygotowany do samodzielnej pracy,
uczy się i doskonali umiejętność pracy w grupie, uczy się dyskutowania, porządkowania i
selekcjonowania wiedzy, rozwija i prezentuje własne pomysły. Cenne jest też kształtowanie
umiejętności dzielenia się wiedza i umiejętnościami z innymi.
Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi wymagają od nauczyciela większego niż
tradycyjne lekcje nakładu pracy. Nauczyciel musi dokładnie zaplanować zajęcia, przygotować
potrzebne materiały ( lub zlecić to zadanie uczniom ), dokonać podziału uczniów na grupy
lub przydzielić im zadania zgodne z obraną metodą.
Nauczyciel wybierający metody aktywizujące staje się partnerem i doradcą ucznia, planuje i
inicjuje zajęcia ( obiera metody i objaśnia ich zasady ), obserwuje pracujące zespoły.
Stosowane w procesie dydaktycznym i edukacyjnym metody aktywizujące dają wiele
satysfakcji uczniowi oraz nauczycielowi.
Poniżej proponuję kilka metod aktywizujących oraz sposób ich wykorzystania na lekcjach
języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Wszystkie omówione metody sprawdzone
zostały w trakcie zajęć prowadzonych z młodzieżą.

OPIS WYBRANYCH METOD

II. SERIA ZNACZKÓW POCZTOWYCH.

Metoda SERIA ZNACZKÓW POCZTOWYCH może być wykorzystana do
przeprowadzenia lekcji powtórzeniowych z epok literackich. Przykładem może stać się lekcja
w klasie III – Powtórzenie wiadomości – pozytywizm., zrealizowana na 2 jednostkach
lekcyjnych.
Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie tematów prac powtórzeniowych, które uczniowie
będą wykonywać pracując w grupach. Proponuję tematy:
* Światopogląd pozytywizmu.
* Hasła programowe doby pozytywizmu.
* Kobiety pozytywizmu.
* Problematyka literatur pozytywistycznej.



Nauczyciel prosi uczniów o powtórzenie materiału związanego z pozytywizmem oraz o
przyniesienie następujących pomocy:
- arkusze szarego papieru,
- białe kartki formatu A-4,
- kolorowe pisma,
- farby, mazaki, kredki,
- klej,
- nożyczki.

Lekcję rozpoczyna nauczyciel od podziału klasy na grupy, a następnie wyjaśnia metody
pracy. Zadaniem każdej grupy jest zaprojektowanie serii sześciu znaczków pocztowych, które
będą stanowić prezentację przydzielonego tematu powtórzeniowego. Przed rozpoczęciem
pracy nad projektami grupy wybierają szefa, który koordynuje pracę zespołu.
Do zadania wstępnego – zbieranie pomysłów – nauczyciel proponuje grupom inną metodę
aktywizującą – BURZA MÓZGÓW.
Po wykonaniu pracy ( czas około 50 – 60 minut ) grupy prezentują swoje plakaty z naklejoną
serią znaczków. Do omawiania prac można zastosować dwie metody:
a/ pracę omawia przedstawiciel grupy, która ją wykonała,
b/ plakat omawia uczeń z innego zespołu, stara się odczytać treści na nim zawarte;
przedstawiciel grupy opracowującej plakat dokonuje ewentualnego dopowiedzenia.
Po prezentacji wszystkich plakatów uczniowie wraz z nauczycielem dokonują oceny efektów
pracy.

Metoda SERIA ZNACZKÓW POCZTOWYCH pozwala na aktywizację całego zespołu
klasowego. Uczy pracy w grupie, przyczynia się do porządkowania i selekcjonowania wiedzy
ucznia. Daje uczniowi szansę samorealizacji ( planowanie, projektowanie, rysowanie,
dyskutowanie, prezentowanie efektów pracy, dokonanie samooceny ).

III. PYTANIA DO EKSPERTA

PYTANIA DO EKSPERTA to inna metoda aktywizująca, która może także być
wykorzystana przy powtarzaniu materiału. Proponuję zastosowanie tej metody do realizacji
tematu –Jan Kochanowski –życie i twórczość poety.Zajęcia powinny być przeprowadzone w
klasie I liceum ogólnokształcącego, po omówieniu materiału programowo związanego z
Janem Kochanowskim. Proponuję na powtórzenie przeznaczyć dwie jednostki lekcyjne.
Zadaniem uczniów jest powtórzenie wiadomości o życiu i twórczości Jana z Czarnolasu.
Nauczyciel przygotowuje plan lekcji, tematy dla grup, dokonuje podziału klasy na zespoły i
objaśnia metodę.
Propozycje tematów:
* Zwi ązki twórczości Jana Kochanowskiego z jego biografią.
* Ideał człowieka renesansu w twórczości Jana Kochanowskiego.
* Obraz ojca i filozofa w „Trenach”.
* Patriotyzm w utworach Kochanowskiego.
* Humanizm w dorobku literackim Jana z Czarnolasu.
Po dokonaniu podziału uczniów na grupy nauczyciel wyjaśnia metodę.
Każda grupa winna wykonać dwa zadania:
a/ opracowuje temat przydzielony przez nauczyciela ( lub wylosowany ),



- przygotowuje materiał w zakresie przydzielonego tematu,
- wybiera eksperta, który będzie udzielał odpowiedzi na zadane przez przedstawicieli

innych grup pytania ( pozostali uczniowie aktywnie go wspierają ).
b/ przygotowuje po cztery pytania do ekspertów innych grup,

- wybiera osoby, które będą zadawać pytania,
- każda grupa zadaje ekspertowi dwa pytania ( przygotowuje większą ilość pytań, aby

uniknąć powtórzeń ).

Czas przeznaczony na przygotowanie zadań – około 40 minut.
Czas przeznaczony na odpowiedzi eksperta z każdej grupy – 10 minut.
Po dokonaniu prezentacji następuje moment oceny pracy grup i ekspertów. Można poddać
ocenie wypowiedzi ekspertów oraz najciekawsze i najlepsze pytania.

Szczególną zaletą tej metody jest aktywizowanie całego zespołu klasowego, uczniów dobrych
i słabych. Każdy uczeń w realizacji takiego zadania znajdzie swoje miejsce.
Metoda uczy pracy w grupie, dokonywania selekcji materiału, porządkowania wiedzy,
poprawnego mówienia i aktywnego słuchania.

IV. MAPA SKOJARZEŃ

Metoda MAPA SKOJARZEŃ może być stosowana na lekcjach języka polskiego przy
definiowaniu pojęć. Proponuję wykorzystanie tej metody na zajęciach w klasie III liceum
ogólnokształcącego przy omawianiu utworu „ Mendel Gdański”. Lekcję można poprzedzić
lub zakończyć rozważaniami o tolerancji.
Nauczyciel dzieli klasę na 5 – 6 grup i rozdaje uczniom karty przedstawiające schemat mapy
skojarzeń. ( schemat mapy skojarzeń – załącznik numer 1 na stronie 5)
Na środkowym polu uczniowie wpisują definiowane pojęcie, w tym wypadku jest to
TOLERANCJA. Następnie w trakcie pracy w grupach definiują pojęcie i wypełniają
schemat. Przed wypełnianiem schematu uczniowie mogą do zbierania pomysłów wykorzystać
metodę BURZY MÓZGÓW. Grupy pracują około 10 minut.
Następnie nauczyciel na tablicy rysuje lub zawiesza gotowy czysty schemat mapy mózgu.
Grupy prezentują swoja pracę i powstaje jeden schemat zawierający definicję pojęcia
TOLERANCJA.

Metoda omówiona powyżej aktywizuje cały zespół klasowy, uczy pracy w zespole,
mobilizuje do myślenia oraz bogaci słownictwo.

V. DYWANIK POMYSŁÓW

Metoda DYWANIK POMYSŁÓW może być pomocna przy interpretacji wiersza. Jako
przykład proponuję wiersz Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito”. Wiersz omówiony
powinien zostać w klasie IV szkołyśredniej.
Nauczyciel poleca uczniom zapoznanie się z tekstem wiersza. Przygotowuje także kilka
arkuszy szarego papieru, samoprzylepne karteczki oraz mazaki. Na każdym arkuszu szarego
papieru należy narysować średniej wielkości prostokąt ( wybór wielkości zależy od
przewidywanej ilości pomysłów ).



Nauczyciel dzieli klasę na grupy, każda grupa otrzymuje szary papier, mazaki, samoprzylepne
karteczki ( dwie dla każdego ucznia) oraz kartkę z pytaniem –Jakie zalecenia moralne zawarł
Zbigniew Herbert w „Przesłaniu Pana Cogito”?
Każdy pracujący zespól wybiera szafa, zadaniem którego jest koordynowanie pracy grupy.
Po przeczytaniu wiersza uczniowie na karteczkach zapisują swoje propozycje odpowiedzi na
pytanie. Następnie wypełnione karteczki przyklejają w prostokącie na szarym papierze.
Szef zespołu pilnuje, aby propozycje odpowiedzi nie powtarzały się. Po skończonej pracy
(około 25 minut ) grupy wspólnie wypełniają zawieszony na tablicy DYWANIK
POMYSŁÓW. Uczniowie przyklejają swoje karteczki, uzasadniają wybory i popierają je
cytatami z tekstu.
Metoda DYWANIK POMYSŁÓW daje uczniowi możliwość realizacji własnych pomysłów,
aktywizuje cały zespół klasowy, uczy słuchania i argumentowania. Z całą pewnością sprawia,
że interpretacja wiersza staję się ciekawym i twórczym zajęciem.

VI. PODSUMOWANIE

W swoim referacie zaproponowałam tylko kilka metod aktywizujących. Polecam je jako
jedną z metod prowadzenia zajęć z języka polskiego. Sądzę, że dadzą one wiele zadowolenia i
satysfakcji zarówno nauczycielowi oraz uczniowi.
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