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Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie drugiej 
(obejmujący obszary aktywności społecznej, polonistycznej) 

 
 
Temat dnia: Jak się uczyć, żeby umieć? 
 
 
 
Cel ogólny: 

•  Kształtowanie umiejętności skutecznego uczenia się. 

 

Cele operacyjne ( w wyniku podjętych działań uczeń): 

•  jest świadomy tego, co mu pomaga, a co przeszkadza w nauce, 

•  czyta ze zrozumieniem, 

•  dzieli się informacjami uzyskanymi z różnych źródeł, 

•  aktywnie uczestniczy w rozmowie o sposobach skutecznego 

uczenia się. 

 

 

Metody pracy: słowna: rozmowa, czytanie, objaśnianie; działań praktycznych, 

problemowa. 

 

Formy pracy: zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita. 

 

 

Pomoce dydaktyczne: wiersz, napisy, kartki dla dzieci z napisami, „smutne 

buźki”, duże kartki recept dla każdej z grup. 
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Przebieg zajęć: 

I Wstęp  

1. Wysłuchanie wiersza „Murzynek Bambo”. 

- jak wyglądała szkoła bohatera wiersza? 

2. Próba odpowiedzi na pytanie, od jak dawna dzieci chodzą do szkoły. 
 
II Rozwini ęcie 
 

1. Praca z tekstem, jak zmieniała się szkoła: 
- wysłuchanie pierwszego fragmentu tekstu,  

•  W dawnej Grecji do szkoły chodzili tylko chłopcy. Odprowadzał ich 
niewolnik, który nosił przybory szkolne. Dbał też o bezpieczeństwo dzieci 
w szkole i na ulicy. W greckich szkołach nie było klas, uczniowie nie 
mieli książek i zeszytów. Dzieci pisały rylcem na specjalnych tabliczkach. 
Uczyły się liczyć za pomocą patyczków i kamyczków. 

 
- ciche czytanie ze zrozumieniem kolejnego fragmentu 

•  W szkołach rzymskich uczono się pod gołym niebem. Lekcje trwały cały 
dzień, z przerwą na obiad. To właśnie Rzymianie wymyślili wakacje. 
 
- głośne czytanie następnych dwóch fragmentów  

•  Sześćset, siedemset lat temu dzieci uczyli zakonnicy. Byli wymagający i 
surowi. Na lekcjach i podczas przerw mówiono po łacinie. Wszystkiego 
trzeba było się uczyć na pamięć. Jeśli ktoś miał problemy z nauką, 
nauczyciel bił go rózgą. Dzieci musiały być posłuszne. 

•  Obecnie większość szkół jest bezpłatna i obowiązkowa. Nauczyciele 
starają się, by dzieci lubiły szkołę. Uczniowie mają ciekawe podręczniki i 
różne pomoce szkolne. 

 
- każdy fragment jest wspólnie omawiany 
 

2. Jak wygląda nasza szkoła? Jak obecnie dzieci się uczą? – swobodne 
wypowiedzi uczniów. 

 
3. Co zrobić, by uczyć się lepiej? Jak sprawić, by nauka była łatwiejsza i 

skuteczniejsza? Co pomaga nam w nauce? Co sprawia, że lepiej się 
uczymy? Ustalenie umiejętności pomagających nam w nauce: 

•  czytanie 
•  porządek w miejscu pracy 
•  aktywność na zajęciach 
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•  staranne pismo 
•  dobra pamięć  
•  korzystanie nie tylko z podręczników 

 
 

 
 

4. Dzieci otrzymują kartki z nazwami umiejętności. Każdy uczeń ocenia, 
która umiejętność sprawia mu najmniej i najwięcej trudności. Punktują 
umiejętności od 1 do 6. Przy najwyższej ocenie wklejają zdanie o 
umiejętności (warunku), która sprawia mu najmniej trudności.  

 
Co pomaga mi najbardziej w nauce? 

6  
5  
4  
3  
2  
1  
 
Nazwy umiejętności do wklejenia przy stopniach: 

Umiem dobrze czytać                                
Mam porządek w miejscu pracy                
Jestem aktywny na zajęciach                      
Szybko i ładnie piszę                                
 Łatwo się uczę na pamięć                           
Uczę się z innych źródeł niż podręczniki   

 
 

 
5. Nauczyciel wypisuje na tablicy umiejetności, które pomagają nam się 

uczyć. Następnie uczniowie podchodząc do tablicy doklejają w 
odpowiednich liniach„smutne buźki”. W ten sposób wskażemy, jaka 
umiejętność jest nasłabsza w skutecznym procesie uczenia się w naszej 
klasie.      

 
Umiem dobrze czytać                                 
Mam porządek w miejscu pracy                 
Jestem aktywny na zajęciach                      
Szybko i ładnie piszę                                  
Łatwo się uczę na pamięć                            
Uczę się z innych źródeł niż podręczniki   
 



 4 

6. Zabawa w lekarzy – szukamy recepty na skuteczne uczenie się. 
- uczniowie dzielą się na 6 grup, każda grupa opracowuje receptę, co 
poprawić aby każda z umiejętności pomagała nam w uczeniu się?  

 
III Zakończenie 

1. Wizualizacja pomysłów dzieci na poprawę skutecznego uczenia się - 
prezentacja recept. 

 
Opracowała Anna Rybczyńska 


