
„TRENUJ SWÓJ UMYSŁ” 
 

 

„Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość” 

Peter Kline 

  
 

 Zastanawiamy się, jak pokierować aktywnością, jak pomóc dzieciom w nauce, aby 

poznawanie nowej wiedzy było przyjemne, budziło ich naturalną ciekawość i dawało satysfakcję. 

W pierwszej części  zaproponowanych przez nas treningów pamięci wspomniałyśmy                               

o prezentowanych przez każdego z nas stylach uczenia się: WZROKOWYM, SŁUCHOWYM, 

KINESTETYCZNYM (RUCHOWYM). Dostosowanie sposobu uczenia się do preferowanego                 

i prezentowanego przez nas stylu uczenia się jest „kluczem do tego zamka” 

 Jako uzupełnienie do proponowanych ćwiczeń wyjaśnimy Wam Drodzy Rodzice i Drogie 

Dzieci, o co właściwie chodzi z tymi stylami. Pozwólcie, że tym razem skupimy się na 

WZROKOWCACH. 

 Pojęcie „ stylu uczenia się” profesorowie Ken i Rita Dunn określają jako „spójny zestaw 

zachowań i działań, za pomocą których każdy człowiek podchodzi do nauki”. 

Na te zachowania mają wpływ różne czynniki: 

 środowiskowe- np. dźwięk, światło, temperatura, wystrój pomieszczenia itp., 

 emocjonalne- np. poziom inteligencji emocjonalnej., 

 socjologiczne- np. postrzeganie pełnionej przez siebie roli w klasie itp., 

 fizyczne- np. stan zdrowia itp., 

 psychologiczne- np. typy inteligencji, zainteresowania itp. 

 Jak możemy dowiedzieć się, jaki styl uczenia się prezentujemy? 

 np. poprzez rozmowę – czy jeżeli podejmuję z kimś rozmowę to ważne dla mnie jest, aby na 

rozmówcę patrzeć, obserwować jego gesty, mowę ciała, czy też ważniejszy jest ton w jakim 

odbywa się rozmowa, czy podczas rozmowy lubię jednocześnie manipulować równymi 

przedmiotami itp. 

Drodzy rodzice już poprzez samą obserwację swojego dziecka możecie zorientować się, jaki styl 

uczenia się preferuje Wasze dziecko. Jeśli dziecko podczas słuchania rodzica wierci się i kręci lub 

zajmuje jednocześnie innymi sprawami, to nie znaczy, że Was lekceważy. Takie zachowanie może 

sugerować, że dziecko prezentuje styl kinestetyczny. „Wiercenie się” pomaga dziecku przetworzyć 

kierowaną do niego informację. 

Ale wracajmy do WZROKOWCA, bo nim dzisiaj będziemy się zajmować. WZROKOWIEC to 

osoba, która: 

 zazwyczaj siedzi wyprostowana i wodzi oczami za prowadzącym zajęcia lub lubi patrzeć na 

osobę, która do niej mówi,  

 kiedy chce sobie coś przypomnieć zwykle spogląda w górę, próbując sobie przypomnieć 

potrzebną wiadomość, 

 zwykle w myślach „ przewraca kartki podręcznika lub zeszytu” próbując przypomnieć sobie 

potrzebną informację, 

 ma zwykle napięte mięśnie, wysoki, nosowy głos, 

 najczęściej podczas wypowiedzi używa zwrotów: chyba to widzę, to mi dobrze wygląda, 

wyobraź sobie, widzisz jaki to ma zapach itp. 

 myśli obrazami, tworzy w umyśle rozmaite wizerunki rzeczywistości, używa przenośni, 

 

Najlepszą metodą dla WZROKOWCA jest MAPA PAMIĘCI. 

 

 

 



 

Jakie warunki pracy powinien mieć WZROKOWIEC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Pozdrawiamy serdecznie       Joanna Hajduk i Katarzyna Rosa. 

 

 

Wykorzystana lektura: Bożena Kubiczek ” Metody aktywizujące”. 

 

 

 

WZROKOWIEC Na biurku powinien 

panować porządek 

 

 

Pomocne będą 

zdjęcia, wykresy, 

obrazy, plakaty. 

 

Używaj kolorów,znaków 

graficznych, podkreślaj 

ważne rzeczy 

zakreślaczem. 

Ważne informacje  

zapisuj na karteczkach  

i umieszczaj je  

na wysokości wzroku. 

Pomocny będzie plan 

pracy w postaci 

napisanych lub 

narysowanych kolejnych 

kroków postępowania 

 

 

Praca powinna odbywać się 

w miejscu, w którym 

wzrokowiec lubi przebywać. 

Podczas poszerzania 

wiedzy warto  

uzupełniać naukę  

obrazem, np. 

przeczytaną lekturę 

filmem. 

 

 


