
„TRENUJ SWÓJ UMYSŁ”

„Ludzie w dowolnym wieku mogą nauczyć się dosłownie wszystkiego, jeżeli pozwoli 
im się zastosować własny styl nauki i wykorzystać swoje mocne strony”

Barbara Prashing

W poprzednich częściach mówiłyśmy o stylu uczenia się:  WZROKOWYM i SŁUCHOWYM. 
Czas  na  styl  uczenia  się  KINESTETYCZNY (RUCHOWY). Często  już  od  najmłodszych lat 
obserwujemy u dzieci, że np. podczas słuchania bajek, przetwarzania informacji, zabawy itp. nie 
potrafią spokojnie skupić się na jednej czynności. Powszechne jest określanie tych zachowań jako 
trudności w koncentracji lub skupieniu się. Mało kto zadaje sobie jednak pytanie, jaki styl uczenia 
się może preferować takie dziecko. W tej części chcemy zwrócić uwagę na KINESTETYKA.
          Bardzo często zastanawiamy się, jak rozpoznać styl uczenia się u konkretnej osoby. Pytanie 
takie często zadają sobie nauczyciele. Jak mają rozpoznać style uczenia się u tak wielu uczniów 
w klasie.  Najprostszym sposobem jest  zapytanie  dzieci  o ich preferencje.  Pomocne okazują się 
dostępne  narzędzia  i  testy,  dzięki  którym  możemy  przeprowadzić  analizę  stylu  poznawczego. 
Z takiej pomocy można skorzystać w naszej Poradni.

Pytania o preferencje uczniów zwykle dotyczą:

sposobu analizy tekstu,
strategii uczenia się,
warunków w jakich uczeń lubi się uczyć (samodzielnie w ciszy czy przy muzyce),
temperamentu,
stylu myślenia,
typów inteligencji itp.

KINESTETYK to  osoba,  która  słuchając,  zazwyczaj  swobodnie  rozkłada  się  na  krześle,  lubi 
włączać i wyłączać długopis, manipulować rożnymi przedmiotami itp. Są to osoby, które chcąc 
sobie coś przypomnieć patrzą w dół, często są nadruchliwe, mówią niskim głosem. Często używają 
zwrotów: nie czuję się z tym dobrze, nie kontaktuję..., to mnie zniechęca itp. 

KINESTETYK

zachowuje się dość ekspresyjnie,
wyraża myśli w kategoriach uczuć,
chętnie nawiązuje znajomości,
lubi przebywać z rodziną i kochanymi osobami,
lubi ruch, 
często w miejscu pracy ma bałagan,
lubi doświadczać, wykonywać czynności,
ceni sobie praktykę,
nie lubi wykładów i teorii,
jest dynamiczny- gestykuluje,
często jest głośny,
bywa dobrym liderem i przewodnikiem w grupie.



Jakie warunki pracy powinien mieć KINESTETYK ?

                                                        Pozdrawiamy serdecznie       Joanna Hajduk i Katarzyna Rosa.

Wykorzystana lektura: Bożena Kubiczek ” Metody aktywizujące”.

KINESTETYK

PODCZAS LEKCJI
ZGŁASZAJ SIĘ,

ABY ZAPISAĆ TEKST
NA TABLICY

KORZYSTAJ
Z GIER

EDUKACYJNYCH

UCZĄC SIĘ
SPACERUJ PO 

POKOJU

UCZ SIĘ GLOBALNIE,
POMIJAJ SZCZEGÓŁY

KORZYSTAJ 
Z ILUSTRACJI,
DIAGRAMÓW,

ZDJĘĆ,
FILMÓW

ANGAŻUJ SIĘ 
W PRACĘ GRUPOWĄ

NA LEKCJI
UCZ SIĘ METODĄ
PRÓB I BŁĘDÓW, 

PODEJMUJ KOLEJNE
PRÓBY

UCZ SIĘ 
W SPOKOJNYM

OTOCZENIU

WYKORZYSTUJ
DOŚWIADCZENIA

Z REALNEGO
ŻYCIAŻYCIA

NIE ZAPOMINAJ
O MAPACH MYŚLI


