
„TRENUJ SWÓJ UMYSŁ” CZĘŚĆ III
„Running dictation”- dyktando w biegu

Kolejną  metodą,  która  może  być  przydatna  podczas  nauki  jest  „Running  dictation-  dyktando 
w biegu. Metoda może szczególnie przydać się podczas nauki języków obcych lub podczas nauki 
ortografii i gramatyki języków obcych i języka polskiego. Poza tym jest to metoda, podczas której 
w pewnym stopniu zaspokoicie również potrzebę ruchu.

Drogi Rodzicu zwróć uwagę, że poprzez realizowanie DYKTANDA W BIEGU rozwijasz 
u  swojego  dziecka  wiele  umiejętności,  przydatnych  i  wykorzystywanych  w  szkole  i  podczas 
aktywności pozaszkolnej:

koncentrację uwagi,
pamięć sekwencyjną (zapamiętywanie następujących po sobie słów w zdaniu),
pamięć wzrokową,
umiejętność pracy pod presją czasu,
szybkość kojarzenia,
koordynację ruchową,
szybkość reakcji itp.

SPOSÓB REALIZOWANIA METODY

Głównym celem ćwiczenia jest zapamiętanie określonego słownictwa. Przygotowujemy karteczki 
z  nowymi  słowami,  które  pojawiły  się  na  lekcji.  Następnie  umieszczamy  kartki  na  drzwiach 
różnych pomieszczeń w domu. Dziecko musi w określonym czasie zapamiętać i zapisać na kartce 
wszystkie słowa.
Ćwiczenie podzielimy sobie na kilka etapów:

I. zapamiętywanie pojedynczych słów w języku angielskim,
II. zapamiętywanie kilku słów w języku angielskim,
III. zapamiętywanie całych zdań w języku angielskim.

I. ZAPAMIĘTUJEMY POJEDYNCZE SŁOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM.
PRZYKŁADOWYM TEMTEM BĘDĄ MIESIĄCE

Przygotowujemy tyle kartek, ile słów chcemy zapamiętać na początek np. trzy

Następnie zapisujemy na nich słowa, które dziecko musi  opanować.  W tym przykładzie 
będą to miesiące.

RUNNING DICTATION

January February March



Kolejną czynnością, którą wykonujemy to umieszczenie tych kartek na drzwiach. Zawsze na 
jednych drzwiach umieszczamy jedną kartkę. 

Na biurku lub stoliku jest czysta kartka, na której dziecko będzie zapisywało zapamiętane 
słowo.

ZACZYNAMY ZABAWĘ

Gotowi! Start!
Podbiegając do każdej kartki dziecko stara się zapamiętać słowo i jego poprawną pisownię 

nie ściągając kartki z drzwi. Następnie wraca do biurka i zapisuje je na przygotowanej wcześniej 
kartce. Postępujemy tak do momentu poprawnego zapisania wszystkich słów. Sprawdzamy. Jeśli są 
błędy zaczynamy zabawę jeszcze raz. Oczywiście przygotowujemy 12 kartek- tyle, ile jest miesięcy 
i zmieniamy je po każdej udanej próbie. Zawsze trzy do zapamiętania.

II. ZAPAMIĘTUJEMY KILKA SŁÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Kolejnym  krokiem  jest  zapisanie  kilku  słów  na  jednej  kartce.  W tej  sytuacji  będą  to 
kwartały.

Ostatnia  część  ćwiczenia  to  zapamiętanie  poprawnego  szyku  zdania,  w  którym 
umieszczamy poznane słowo (najtrudniejsza część).
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III. ZAPAMIETUJEMY CAŁE ZDANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Zapisujemy  całe  zdanie,  w  którym  wykorzystane  jest  poznane  wcześniej  słowo 
i kontynuujemy zabawę. 

np. My favourite month is August.  
               lub 

               My birthday is on the 21st May.

Oczywiście  zabawę  kontynuujemy do  czasu,  kiedy  uda  nam  się  zapisać  poprawnie  wszystkie 
miesiące.  Kto  ma trudności  z  zapamiętaniem poprawnego zapisu słów na  pewno będzie  długo 
biegał,          co będzie przecież świetną zabawą i w pewnym stopniu zaspokoi potrzebę ruchu. 
Ćwiczenie można utrudniać poprzez umieszczanie karteczek na rożnych sprzętach w domu, które 
dziecko będzie musiało odszukać. Warto ograniczać czas ćwiczenia. Zabawa murowana! Jeśli nie 
chcecie lub nie możecie biegać, można ustalać śmieszne kroki, za pomocą których się poruszamy 
np. kroki taneczne.
Czy taki sposób zapamiętywania będzie skuteczny? Dla kinestetyka i wszystkich „wiercipiętek” 

najlepsza metoda, której w warunkach szkolnych nie będzie można realizować. Warto zatem 
próbować w domu.

DLA UTRWALENIA MATERIAŁU MAPA PAMIECI

                        

                         Spróbujcie. Życzymy powodzenia i pozdrawiamy Joanna Hajduk i Katarzyna Rosa.
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