
 

                      

                      
NAUCZANIE  

                                                WIELOZMYSŁOWE            

                                                    I  

                                         

ZINDYWIDUALIZOWANE            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alina Stachura 
Ewa Radwańska 

 

 



SCENARIUSZ  RADY  SZKOLENIOWEJ 

 

Temat:  „ NAUCZANIE  WIELOZMYSŁOWE  

 I  ZINDYWIDUALIZOWANE 
 

Cel ogólny : UCZENIE  SIĘ PRZEZ  DOŚWIADCZANIE 

WIELOZMYSŁOWE 

 

Cele pośrednie: 

- zapoznanie uczestników z elementami teorii 

nauczania sensorycznego, 

- indywidualne do świadczanie efektów ćwiczeń 

zmysłowych,  

- integracja zespołu szkoleniowego. 

 

Metoda:         zabawy integracyjne, wykład z wykorzystaniem rzutnika 
multimedialnego, ćwiczenia praktyczne 

Formy:           indywidualna, grupowa, zbiorowa  
 
 
miejsce           - hol szkolny 

czas  trwania   - 2 godziny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebieg  

 

1. Wprowadzenie 

– przedstawienie tematu rady szkoleniowej, 

– zapoznanie z założonymi celami i harmonogramem 

szkolenia, 

– zabawa uaktywniająca  „Niezwykłe perspektywy”, 

– zabawa interakcyjna  „Tak – Nie”. 

2. Część teoretyczna – wykład na temat „ Nauczanie wielozmysłowe                     

i zindywidualizowane”. 

• zmysły i ich znaczenie dla procesu uczenia się: 

� zmysł  wzroku i słuchu, 

� zmysł dotyku, 

� zmysł  węchu i smaku 

� propriocepcja i kinestezja 

� zmysł  temperatury 

• zestawienie różnic między półkulami mózgu, 

• usprawnianie półkul mózgowych poprzez gimnastykę mózgu: 

1. dr Paul E. Dennison twórca programu gimnastyki 

mózgu, 

2. rola gimnastyki mózgu w utrzymywaniu równowagi 

umysł / ciało podczas uczenia się, 

3. PACE – stan gotowości do uczenia się. 

2. Część praktyczna – zestaw ćwiczeń i zabaw w związku z realiza- 

cją tematu szkolenia 

• Zabawy interakcyjne: 

a) „Olbrzym i krasnoludek”  – zabawa uaktywniająca; 

ćwiczenie  równowagi, 



b) „Dwa światy”  – pobudzanie do zmysłowego postrzegania  

i poszerzania własnego doświadczania świata, 

c) „Torebka”  – zabawa sensoryczno – poznawcza 

d) „Budowanie piramidy”- zabawa uaktywniająca. 

• Ćwiczenia z zakresu gimnastyki mózgu: 

a) Punkty na my ślenie  – ćwiczenie pobudza do gotowości 

uczenia się, pomaga przywrócić koncentrację. 

b) Ruchy naprzemienne – zostają pobudzone duże powierz- 

chnie obu półkul mózgowych. Powstaje komunikacja pomię- 

dzy półkulami, która jest potrzebna do myślenia przyczy- 

nowo – skutkowego, 

c) Pozycja Cooka  – aktywizacja obu półkul mózgowych. 

Ćwiczenie uspokaja, przywraca koncentrację 

d) Leniwe ósemki dla oczu – wzmacnianie mięśni oczu, 

ćwiczenie poprawia koordynację ręka – oko i oko – ręka 

e) Słoń – jest jednym z najbardziej integrujących ćwiczeń 

mózgu, aktywizuje wszystkie obszary układu umysł – ciało,  

f) Kapturek my śliciela – pobudza cały mechanizm słuchu 

i wspomaga pamięć. 

3. Podsumowanie rady szkoleniowej. 

� Odpowied ź na pytania: 

- Jakie są podstawowe zmysły? 

- Co sprzyja prawidłowemu procesowi nauczania? 

- Czy stosować indywidualizację w uczeniu sensorycznym? 

� Uzyskanie informacji zwrotnej od uczestników szkolenia na 

pytanie:  

     Czy udział w zaproponowanych ćwiczeniach spełnił Twoje 

oczekiwania co do tematu szkolenia i sposobu  przeprowadze- 

nia? (uzasadnij odpowiedź). 



CZĘŚĆ  TEORETYCZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMATYKA:  
 

• Jakie s ą podstawowe zmysły? 

• Co sprzyja prawidłowemu procesowi nauczania? 

• Czy stosowa ć indywidualizacj ę  w uczeniu 

sensorycznym?  

 

 

ZMYSŁY 

Gdzie ma swój pocz ątek uczenie? W mózgu, a mo że w całym układzie 
nerwowym?  
W jaki sposób „ uczy si ę” nasze ciało? Czy poprzez rozwój podstawowych 
odruchów i narz ądów zmysłów?  Czy wszystkie dzieci rosn ą i rozwijaj ą się 
tempie tym samym tempie   i w ten sam sposób? 
Odpowiedzi na te pytania dostarczyły nam lektury: 

• UCZENIE SIĘ PRZEZ ZMYSŁY – autorstwa  Violet F. Maas  
• ZMYŚLNE RUCHY KTÓRE  DOSKONAL Ą  UMYSŁ – autor  Carla 

Hannaford  
Celowe zakończone sukcesem działanie jest wynikiem procesu, w którym następuje 
organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń. Zrozumienie terminu 
integracja sensoryczna(zmysłowa) jest równoznaczna ze zrozumieniem jak 
funkcjonuje mózg i cały układ nerwowy. 
Uczymy się przez zmysły i bez informacji docierających do naszego systemu 
nerwowego nie byłoby uczenia się i rozwoju.  
Według EP zmysły to: „ zdolno ść człowieka do odbioru i analizy 
bod źców działaj ących na organizm”  
Tradycyjnie wyróżniono 5 zmysłów : wzrok, słuch, dotyk, w ęch i smak.  
Obecnie także zmysły:  równowagi, kinestetyczny i temperatury . 

 



ZMYSŁ  WZROKU I  SŁUCHU  

Zmysły wzroku i słuchu powszechnie są uważane za najważniejsze, 

szczególnie dla uczenia się w szkole. Oczy są zaprogramowane do ruchu   

i przyjmowania światła, aby dać nam możliwie jak najwięcej szczegółów o naszym 

świecie. Aby móc mówić o uczeniu się oczy muszą się aktywnie poruszać.  

U większości z nas zmysł słuchu jest idealny przy porodzie i później staje się 

coraz gorszy. Jako jeden z najwcześniej rozwijających się zmysłów słuch przez całe 

nasze życie pełni ważną rolę utrzymywania czujności naszego mózgu na rodzaj 

napływającego materiału do uczenia się ( czy to dla bezpieczeństwa, czy tylko dla 

rozumienia). 

Dla optymalnego widzenia niezb ędna jest dobra komunikacja i koordynacja 

pracy obu półkul  mózgu. 

 

Zestawienie ró żnic pomi ędzy półkulami mózgu                                              

 
PÓŁKULA LOGICZNA ( zazwyczaj 

lewa ) 

 
PÓŁKULA  GESTALT (zazwyczaj prawa) 

Zaczynamy od fragmentu (części) Najpierw widzi cały obraz 
Części składowe języka, składnia Zrozumienie języka, obraz, emocje, 

znaczenie 
Litery, zdania, liczby Rytm, płynność, obrazy, wyobrażenia, 

intuicja 
Zwraca uwagę na różnice Zwraca uwagę na podobieństwa 
Kontroluje uczucia Jest wolna dla uczuć 
Myślenie sekwencyjne Myślenie o wielu rzeczach w tym samym 

czasie 
Planowanie, struktura, organizacja Spontaniczność, płynność 
Ukierunkowanie na język, na 
przyszłość 

Ukierunkowanie na uczucia, doświadczenia i 
na chwilę obecną 

Sport – pozycja ręki/oka/stopy Sport – płynność i rytm 
Sztuka – materiały do tworzenia, 
narzędzia, jak to zrobić 

Sztuka – obraz, emocje, płynność 

Muzyka – nuty, uderzenie, tempo Muzyka – pasja, rytm, obraz 
 
4 – 7    rok życia -  szybki wzrost półkuli gestalt 
 
7 – 9    rok życia -  szybki wzrost półkuli logicznej 
 
9 – 12  rok życia – specjalizacja półkul 
 
Im wi ęcej u żywamy obu półkul, tym inteligentniej jeste śmy w stanie 
funkcjonowa ć. 
 



                             ZMYSŁ  DOTYKU,  WĘCHU  I  SMAKU 
 

Skóra jest największym organem ciała i jest ona pełna receptorów 

lekkiego dotyku, silnego dotyku, nacisku, ciepła, zimna, bólu . 

Dotyk zaraz po narodzinach stymuluje wzrost czuciowych komórek nerwowych                 

w   ciele, zaangażowanych w ruchu, orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowej. 

Wokół ust i na rękach znajduje się większy zbiór receptorów dotyku aniżeli 

gdziekolwiek indziej na ciele. Dotyk jest naturalną, integralną częścią życia. 

Jest mocn ą kotwic ą zachowa ń i uczenia si ę. Zawsze, gdy dotyk połączony jest    

z innymi zmysłami, aktywuje się więcej części mózgu i podwyższane są możliwości 

uczenia się.  

 

Zmysł w ęchu  jest również doskonały tuż przy narodzinach. 

 Jest ściśle związany  z pamięcią i gra ważną rolę we wczesnym uczeniu się 

niemowlaków  i w ciągu całego życia.    

Zapach  służy  również  do  ostrzegania przed niebezpieczeństwem. 

Zmysły  dostarczają  „pożywienia”  dla  naszych  zmysłowych  i  ruchowych 

układów. Uczymy się zaspakajać nasz głód przez jedzenie. Niemowlę rozwija 

mięśnie ustno – twarzowe przez ssanie, przełykanie, a później przez gryzienie  

i żucie. Ta sensoryczno – motoryczna aktywność jest ważna dla powstania mowy. 

Jednocześnie rozwija się zmysł smaku, dzięki czemu możemy różnicować pokarmy.  

 
 

                PROPRIOCEPCJA  I  KINESTEZJA  

  

           Propriocepcja  – poczucie ciała w przestrzeni – jest jednym z najważniejszych 

sposobów, aby posiąść wiedzę. Ten zmysł informuje mózg o położeniu ciała, gdzie 

znajdują się jego poszczególne części, czy    i jakie ruchy wykonują. Dostarcza także 

informacji zwrotnych potrzebnych do zachowania optymalnego dla równowagi 

w danym otoczeniu napięcia i rozluźnienia mięśni. 

 Kinestezja  – zmysł ruchu bardziej precyzyjny niż propiocepcja. Receptory 

tego zmysłu znajdują się w mięśniach, ścięgnach i stawach. Stymulowane są przez 

ruch    i czucie ruchu. Zmysł ten dostarcza informacji o ciężarze, o położeniu, ruchu   

i o oporze. 



USPRAWNIANIE  PÓŁKUL  MÓZGOWYCH  POPRZEZ  GIMNASTYK Ę  

MÓZGU 

Za twórcę programu gimnastyki mózgu uważany jest dr Paul Dennison . 

Pedagog z głębokość zrozumieniem problemu dzieci do uczenia się. Sam  będąc 

dyslektykiem  ułożył program gimnastyki mózgu  do walki z nią. Jego odkrycia 

opierają się na zrozumieniu współzależności rozwoju fizycznego, opanowania języka 

i osiągnięć intelektualnych. Od czasu powstania Fundacji Kinezjologii Edukacyjnej  

na całym świecie pojawiło się wiele projektów badawczych stosowania gimnastyki 

mózgu, przynoszące znaczące wyniki. 

 Po co stosuje się gimnastykę mózgu. Jesteśmy istotami uczącymi się i posiadamy 

wszystkie elementy do uczenia się. Każda sytuacja , w której się czegoś uczymy, 

posiada takie same etapy.  

• Wkład sensoryczny – przekazywanie do mózgu informacji z otoczenia za po- 

mocą zmysłów 

• Integracja i asymilacja 

• Działanie 

Ale różne czynniki stresogenne  wprowadzają blokady, które hamują procesy ucze- 

nia się. Gimnastyka mózgu przyczynia się do małych poprawek umożliwiających 

systemowi uczenie się. Pomaga utrzymywać równowagę pomiędzy ciałem i umysłem 

podczas uczeniem się.  

Problemy z zaakceptowaniem gimnastyki mózgu spowodowana jest także 

tym, że te skoordynowane ćwiczenia wydają się zbyt proste, aby działały, a właśnie 

jej atuty to łatwość i użyteczność. Jest to po prostu ruch – wolny i łatwy, wykonywany 

w dowolnym czasie  i miejscu.  

Przedstawimy kilka ćwiczeń gimnastyki mózgu i omówimy ich działanie. 

Dr. Hannaford zawsze zaczyna od stanu gotowości, którą nazywa PAKE  

(pozytywne, aktywne, klarowne, energetyczne uczenie się), która stosowana jest  na 

początku dnia, po przerwie i po obiedzie, aby efektywnie przygotować uczniów do 

nauki. To przygotowanie składa się z picia wody do energetycznego uczenia się 

i następnie punktów na myślenie, ruchów naprzemiennych  i pozycji Cooka. 

 

 

 



Punkty na my ślenie 

Jedna ręka na pępku – tu leżą mięśnie tułowia, które pomagają w utrzymywaniu 

równowagi ciała. Ta pozycja ręki pobudza mózg na przychodzące z zewnątrz 

informacje. Druga masuje wgłębienie pomiędzy pierwszym, a drugim żebrem 

bezpośrednio pod obojczykiem, co stymuluje przepływ krwi przez tętnicę do mózgu. 

Ćwiczenie pobudza do gotowości uczenia się, pomaga przywrócić koncentrację. 

(jazda samochodem, egzamin) 

 

 

Ruchy naprzemienne 

Naprzemienne chodzenie w miejscu przez dotyk prawym łokciem lewego 

kolana i odwrotnie – lewy łokieć do prawego kolana.  Ruchy powinny być wykonywa- 

ne bardzo powoli. Im mniejsze mięśnie są zaangażowane, tym większe zaanga- 

żowanie płata czołowego. Zostają pobudzane duże powierzchnie obu półkul mózgo- 

wych. Powstaje komunikacja pomiędzy półkulami, która jest potrzebna do myślenia 

przyczynowo – skutkowego. 

Pozycja Cooka 

Jedną kostkę przekłada się nad drugą. Krzyżuje się ręce, dłonie się łączą, 

splatają się palne, przenosimy dłonie dołem do klatki piersiowej. Łokcie wzdłuż 

tułowia. Język za zębami na podniebieniu. To ćwiczenie posiada podobne znaczenie 

jak ruchy naprzemienne. Aktywuje obie półkule mózgowe. Nauczyciele stosują go 

najczęściej wtedy, gdy podnosi się poziom stresu i po to by uciszyć. uczniów 

i przywrócić im koncentrację (2 do 5 min). 

 

Kapturek my śliciela 

Ćwiczenie polega na odwijaniu jednego i drugiego ucha z góry do dołu. 

Kapturek myśliciela pobudza cały mechanizm słuchu i wzmacnia pamięć.   

Dr Hannaford  twierdzi, że gdy nie może zapamiętać czyjegoś imienia lub chce 

zapamiętać jakąś informację stosuje to ćwiczenie i pomaga. 

 

 

 

 


