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Cele:  Zapoznanie uczniów z podstawowymi wiadomościami na temat aktywnego słuchania,
komunikacji efektywnej i nieefektywnej, cech dobrego słuchacza i dobrego mówcy.
Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania w różnych sytuacjach.

Metody pracy: pogadanka, burza mózgów, gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne

Środki dydaktyczne: karty z rysunkami dla uczniów, kartony, pisaki, magnesy, tor przeszkód

Przebieg zajęć:

Czynności nauczyciela Czynności ucznia Uwagi
1. Pogadanka – nawiązanie do
tematu lekcji. Zwrócenie na wiele
znaczeń słowa „komunikacja”.

czas 3 min

2. Podział uczniów na trzy grupy,
wyznaczenie lidera każdej grupy,
przydzielenie zadań.

Praca w grupach – na kartonach
udzielają odpowiedzi na wyznaczone
tematy
I grupa: Cechy dobrego słuchacza
II grupa: Cechy dobrego mówcy
III grupa: Kiedy komunikacja
międzyludzka jest nieefektywna?

praca w
grupach
czas 5 min

3. W czasie gdy uczniowie I grupy
przypinają opracowane przez siebie
cechy dobrego słuchacza pozostali
zastanawiają się nad pytaniem: „ Co
sprawia, że jedni uczniowie są
dobrymi słuchaczami, okazują
zainteresowanie i zrozumienie, a inni
tylko słyszą i nie reagują?”

Pytania podsumowujące dla klasy:
- Czy słuchacze dokładnie

streścili artykuł (dlaczego?)
- czy zadawali dodatkowe

pytania w celu uzyskania
dodatkowych informacji

- Dlaczego łatwo było
zapamiętać tekst (np. był
interesujący, znany temat...)

- Czy uczniowie okazali się
dobrymi słuchaczami?

A) Przypinanie do tablicy cech
dobrego słuchacza

B) Scenka 1 – „To lubię”, jeden
uczeń czyta, pozostali słuchają,
a następnie jak najdokładniej
odtwarzają to  co zdołali
zapamiętać

C) Omówienie efektów słuchania i
związanego z nim
zapamiętywania w odniesieniu
do przedstawionych przez grupę
cech

praca
indywidualna
i zespołowa
czas 10 min



4. W czasie gdy uczniowie II grupy
przypinają opracowane przez siebie
cechy dobrego słuchacza pozostali
zapoznają się z kilkoma istotnymi
informacjami:

- dobry mówca ma duży
wpływ na efektywne
słuchanie; komunikacja
międzyludzka będzie wtedy
dobra, gdy dobry słuchacz
odbiera informacje od
dobrego mówcy;

- dobry mówca mówi,
utrzymuje kontakt wzrokowy
ze słuchaczem, dyskutuje

- aktywny słuchacz przekazuje
informacje zwrotne
(kiwnięcie głową,
potwierdzenie słowne, zadaje
pytania)

Pytania podsumowujące do
słuchaczy:

- Dlaczego trudno było słuchać
instrukcji z opaską na
oczach?

- Czy instrukcje były jasne?
- Czy miałaś(eś) zaufanie do

mówcy?
- Czy mówcy udało się opisać

drogę, przedmiot?
Pytania do mówcy:

- Czy trudno było udzielać
wskazówki słuchaczowi,
który tylko słyszał, a nie
widział? Dlaczego?

- Czy łatwo udzielać
informacji?

Pytania do wszystkich:
- Czy pamiętacie jakieś

sytuacje, w których
denerwowaliście się bo
słuchacz nie mógł was
zrozumieć?

- Jaki element porozumienia
był bardzo
istotny?(gestykulacja, pytania
pomocnicze)

A) Przypięcie do tablicy cech
dobrego mówcy

B) Patrząc na tablicę, uczniowie
dyskutują, które cechy dobrego
mówcy mogą wspomóc
aktywne słuchanie

C) Scenka 2 – „Ciuciubabka”
D) Scenka 3 – „Narysuj obrazek”

praca
indywidualna
i zbiorowa
czas 10 min



5. Omówienie efektów pracy III
grupy.

Pytania do klasy podsumowujące
cechy komunikacji nieefektywnej:

- Dlaczego nudzą nas
przewodniki?

- kto ponosi winę za taka
komunikację – jedna, czy
dwie strony.

- Podaj przykład komunikacji
dobrego mówcy i słuchacza,
który zupełnie nie słuchał
efektywnie

A) Przypięcie do tablicy kartonów
z cechami komunikacji
nieefektywnej

B) Scenka 4 – „Przewodnik”
C) Dyskusja na temat komunikacji

nieefektywnej

D) Podają przykłady

praca
zbiorowa
czas 10 min

6. Podsumowanie:
- Kiedy komunikacja jest

efektywna i od czego zależy?
- Czy trudno być dobrym

słuchaczem?
- Kiedy słuchacze słuchają

efektywnie?
- Czy skupienie się na

kluczowym problemie
poprawia umiejętność
słuchania? Co jeszcze?

A) Rozmowa, dyskusja, wysuwanie
wniosków

burza
mózgów
czas 5 min

SCENKA 1 – „To lubię”
Należy przygotować niezbyt długi fragment opisujący np. aktualny, popularny i ulubiony
przez dzieci program telewizyjny.
Mówca to uczeń z klasy, który czyta bardzo dobrze i wyraźnie.

SCENKA 2 – „Ciuciubabka”
Należy przygotować opaskę na oczy dla jednego słuchacza, oraz tor przeszkód np. Przejście
pomiędzy kilkoma ławkami z ominięciem przeszkód
Jeden uczestnik zabawy ma zasłonięte oczy przepaską, a mówca powinien jak najprecyzyjniej
udzielać informacji, aby przeprowadzić słuchacza przez tor przeszkód.
Pozostali uczniowie słuchają i obserwują.

SCENKA 3 – „Narysuj obrazek”
należy przygotować schematyczny obrazek np. taki ja obok:
Jeden z uczniów, który został wybrany na mówcę bez
możliwości gestykulowania musi podać jak najpełniejsze i
najbardziej precyzyjne wskazówki dla słuchaczy, rysujących
opisywany obrazek.

SCENKA 4 –„Przewodnik”
Należy przygotować fragment trudnego tekstu, nieznanego uczniom, z wieloma danymi,
trudnymi terminami np. z przewodnika turystycznego.
Jeden z uczniów, mówca czyta tekst, pozostali starają się zapamiętać jak najwięcej
wiadomości, a następnie odtwarzają go z pamięci.


