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 Nadrzędną wartością edukacji jest rozwój dziecka,  
a zewnętrznym wskaźnikiem tego rozwoju są 
umiejętności dzieci. 



Pojęcie rozwoju  

wg profesora R. Więckowskiego 

 Nabywanie przez dzieci nowych doświadczeń, 
modyfikujących dotychczasowe i równocześnie 
mających wpływ na postępowanie jednostki 
świadczy o fakcie rozwoju. 

 

 O zmianach w rozwoju psychicznym dziecka, 
stanowiących nadrzędną wartość edukacyjną  
„[…] mówimy wówczas gdy dana funkcja, proces  
lub czynność psychiczna nie tylko wzrasta 
i rozszerza swój zasięg, lecz również przekształca się 
w sposób zasadniczy, staje się nową cechą, nową 
właściwością i jakością rozwojową.” 

 



Różne koncepcje  

pracy pedagogicznej nauczycieli 

 „Podejście zadaniowe” 

 „Projektowanie okazji edukacyjnych” 

 „Podejście sytuacyjne” 

 

Zdaniem prof. R. Więckowskiego w edukacji 
wczesnoszkolnej funkcjonują one równolegle, 
eksponując w różnym zakresie aktywny udział dzieci. 

 



„Podejście zadaniowe” 

 

 

 

„Projektowanie okazji edukacyjnych” 

 

 

 

„Podejście sytuacyjne” 
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Pojęcia „zadania”  

 Kojarzy się wyłącznie lub prawie wyłącznie  
z obowiązkiem i to „obowiązkiem zewnętrznym” 
związanym z koniecznością wykonania czy realizacji 
czegoś. 

 

 „Pedagogiczne podejście zadaniowe” oparte jest  
(w domyśle) na tzw. teorii urabiania osobowości 
dziecka wg przyjmowanych a priori schematów. 

 

 Tymczasem wychowanie nie tworzy człowieka,  
ale pozwala mu na tworzenie samego siebie  
(m.in. Maurice Debesse). 

 



„Pedagogiczne podejście 

zadaniowe” 

 Ten typ „pedagogicznego podejścia” jest w wielu 
przypadkach eksponowany w praktyce szkolnej. 

 Sprowadza się do schematu: 

 

 

 

 

 

 

 

 Efekt: „percepcyjno-odtwórczy” styl uczenia się dzieci. 
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„Percepcyjno-odtwórczy” 

sposób uczenia się dzieci 

 Dziecko w tej strategii przyjmuje informacje  
od nauczyciele, uczy się po śladzie, wg wzoru lub 
podanych instrukcji. Ta strategia charakterystyczna 
jest dla tradycyjnego uczenia.  

 Najczęściej spotykaną przy tej strategii uczenia formą 
aktywności uczniów jest: słuchanie, pisanie, 
odpowiadania na pytania. Jej ekstremalne formy 
wymuszają bierność uczniów i ich bezruch.  

 Mimo reform systemu edukacji nadal strategia ta jest 
dominująca w polskim systemie oświaty. Strategia 
ta powinna występować podczas zajęć, jednak  
nie jako strategia wiodąca. 

Wiem, że […] określony obiekt 

jest taki a taki […] 

 



Pojęcie „okazji edukacyjnej” 

 Oznacza okoliczności sprzyjające czemuś, w tym 
przypadku - nauczaniu i wychowaniu, a ponadto 
oznacza możliwość, sposobność. 

 Praca dydaktyczno-wychowawcza polega na 
formułowaniu tzw. sekwencji zadań otwartych, 
inaczej „okazji”, dających jednostce możliwość, 
sposobność wyboru spośród wielu możliwości tych, 
które odpowiadają indywidualnym potrzebom 
podmiotu poznającego.  

 Ten typ „pedagogicznego podejścia” eksponuje 
okolicznościowy nurt w systemie wychowania  
i kształcenia (nauczanie i wychowanie „przy okazji”). 



„Percepcyjno-wyjaśniający” 

sposób uczenia się dzieci 

 Pedagogiczne podejście „projektowanie okazji 
edukacyjnych” stymuluje „percepcyjno-wyjaśniający” 
sposób uczenia się dzieci. 

 Dziecko w tej strategii podejmuje się bardziej 
złożonych form aktywności. Zadaje pytania 
nauczycielowi, a nauczyciel przystosowuje 
wyjaśnianie do możliwości percepcyjnych ucznia. 

 Dzięki wyjaśnieniom nauczyciela dziecko 
stopniowo staje się samodzielnym odkrywcą 
wiedzy. 

 Strategia ta jest paradygmatem przejścia od tradycji 
uczenia w kierunku pedagogiki konstruktywistycznej. 

Wiem, dlaczego…? 



Pedagogiczne  

„podejście sytuacyjne” 

 Sytuacja - ogół warunków, w których coś się dzieje. 

 Zewnętrznym wskaźnikiem tego typu podejścia jest 
m.in. fakt znalezienia się ucznia  
w okolicznościach „zaskakujących” go, 
tworzących zainteresowanie, motywację i jest 
swoistym impulsem do wykonywania przez dziecko 
wysiłku stymulującego rozwój. 

 Preferowaną funkcją pracy dydaktycznej jest, na 
podstawie „sytuacyjnego uczenia się”, kształcenie 
określonych umiejętności, jako swoistych 
stymulatorów rozwijania osobowości dzieci. 



 Pedagogiczne „podejście sytuacyjne” wiąże 
działania nauczycieli i dzieci z sytuacją,  
w której coś się dzieje, coś niejako „zaskakuje 
dzieci”, jest czymś innym od dotychczasowych 
doświadczeń. 



„Percepcyjno-innowacyjny”  

sposób uczenia się dzieci 

 Dziecko w tej strategii przyjmuje, przekształca  
i tworzy nowe informacje. Konstruuje wiedzę 
indywidualnie, rozbudowując swoje struktury 
poznawcze.  

 Nauczyciel w tej strategii jest odpowiedzialny  
za organizację odpowiedniego środowiska 
uczenia się, a nie przekazywania wiedzy. 

 Dziecko przy pomocy tej strategii konstruuje 
samodzielnie wiedzę. 

 Strategia ta jest wiodącą strategią kształcenia 
zintegrowanego. 

Wiem, jak… 



 Nauczyciel powinien tworzyć możliwie bogate 
„środowisko informacyjne” i obserwować 
aktywności uczniów, ich intensywność i kierunek. 

 Intensywność i kierunek aktywności dzieci - 
sygnał dla nauczyciela dotyczący doboru i zestawu 
informacji itd.  

 

Informacja 

Znaczenie: 

subiektywne 
wielowymiarowe 
wieloaspektowe 

Aktywność  

Znaczenie zależy od:      TAK 

- doświadczeń 

- wiedzy 

- nastawień 

NIE TAK 

Aktywność - natura dziecka 



 Strategie uczenia się  
- opisane przez prof. R. Więckowskiego  
- mają układ hierarchiczny. 



Metody wspierania aktywności 

edukacyjnej dziecka 

Metody 

Informacyjne 

Wyjaśnianie 

Ilustrowane 

Werbalne 

Narracja 

Ilustrowana 

Werbalna 

Opis 

Z wykorzystaniem 
okazów naturalnych 

Z wykorzystaniem 
modeli 

Heurystyczne 

Problemowe Dyskusji Dialogu 



Informowanie 

 Informowanie -  jako metoda wspierania aktywności 
edukacyjnej - to zwięzły sposób przekazania 
uczniom określonej wiedzy rzeczywistej z myślą  
o stopniowym wychodzeniem dzieci „poza 
dostarczone informacje”. 

 Przekaz informacji może się odbywać przy 
wykorzystaniu co najmniej 3 sposób: 

– Za pomocą wyjaśniania 

– Narracji 

– Opisu. 



Wyjaśnienie 

 Próba - w kontekście przekazywanych treści - 
formułowania pytań typu: 

– Dlaczego? 

– Co by się stało, gdyby? 

– Co należy zrobić, aby? 

 Wyjaśnienie to nie tylko przekazywanie 
określonych faktów czy informacji o zjawiskach,  
ale przede wszystkim wskazywanie ich 
wielorakich uwarunkowań, w kontekście m.in. 
sformułowanych pytań, pozwalających na prezentację 
także powiązań przyczynowo-skutkowych między 
faktami i zjawiskami. 



 Wyjaśnienie może być: 

– Ilustrowane - przekaz informacji, oparty na ich 
wyjaśnieniu czy interpretowaniu, jest ilustrowany 
dostępnymi mu środkami. 

– Werbalne - przy wykorzystaniu wyłącznie lub prawie 
wyłącznie słowa. 

 



Narracja 

 Informowanie uczniów za pomocą narracji polega  
na przedstawieniu danego tematu w sposób żywy 
i barwny, wykorzystując adekwatne związki 
frazeologiczne.  

 Informowanie to oparte jest na określonej akcji, 
która rozwija się w czasie. Jest to typowe opowiadanie 
nauczyciela o faktach i zdarzeniach dziejących się  
w czasie. 

 Narracja może być prowadzona przy wykorzystaniu 
możliwie „barwnego i poglądowego” słowa - narracja 
werbalna. 



Opis 

 Informowanie uczniów przy wykorzystaniu opisu  
- to zaznajomienie uczniów z nie znanymi im: 

– Osobami, 

– Rzeczami, 

– Zjawiskami przyrody, 

– Krajobrazami geograficznymi  

– Czy wydarzeniami historycznymi. 

 Opis - jako metoda informowania - ma charakter 
statyczny, zawiera tzw. suche fakty o obiektach 
i zjawiskach, gdy narracja - ma charakter dynamiczny. 

 



 W procesie opisu można posłużyć się: 

– Samym opisem - słownym. 

– Wykorzystać okazy naturalne lub ich modele, a także 
graficzne przedstawienia. 



Metody heurystyczne 

 

 

 

 Mają już w swojej naturze zamysł stymulowania czy 
wspierania uczniów do wychodzenia „poza 
dostarczone informacje”. 

 Tworzą: 

– Swoiste sytuacje nieokreślone, nieznane uczniom, 

– Budzą swoisty niepokój poznawczy,  

– Powodują swoisty dysonans poznawczy, wymagający 
redukcji przynoszącej ulgi czy zadowolenia. 

 

heurystyka 

1. umiejętność wyszukiwania i zbierania materiałów historycznych 

2. umiejętność wykrywania i kojarzenia ze sobą nowych faktów, które są pomocne 

w dochodzeniu do poznania nowych prawd 

Źródło: https://sjp.pl/heurystyka, 28.08.2019. 

https://sjp.pl/heurystyka


Metoda problemowa 

 Jest podstawową metodą heurystyczną. 

 Uczniowie znajdują się w pewnej sytuacji. 
Sytuacja ta jest nieokreślona, tzn. nie wszystkie jej 
elementy są im wiadome. Ten fakt jest źródłem 
inspiracji poznawczej, a więc nieokreśloność danej 
sytuacji stymuluje i wspiera aktywność edukacyjną 
uczniów. 

 Naturą metody problemowej jest określona 
sytuacja dydaktyczna, zawierająca pewne niewiadome 
czy też nieokreśloność na tle treści już uczniom 
znanych. 



Metoda dyskusji 

 Jest źródłem inspiracji poznawczej. 

 Polega na wzajemnej wymianie myśli pomiędzy 
poszczególnymi uczniami, zmierzającej do 
odkrycie jakiejś prawdy lub prawideł w danym 
zakresie. 

 Dyskusję inicjuje nauczyciel formułując określony 
problem, który wymaga rozwiązania.  

 



 Metoda dyskusji występuje w powiązaniu z metodą 
problemową. 
Różnica między metodą problemową a metodą 
dyskusji - czynność rozwiązywania problemów, 
inicjowana określonym układem treści w sytuacji 
problemowej, może mieć charakter indywidualny 
(bez wymiany myśli między poszczególnymi 
uczniami a nauczycielem), rozwiązywanie problemów 
może być również wynikiem dyskusji zbiorowej. 
W pierwszym przypadku stosujemy wyłącznie lub 
prawie wyłącznie metodę problemową, natomiast 
w drugim - metodę problemową w powiązaniu  
z metodą dyskusji. 

 



 Efektywność metody dyskusji jest uzależniona  
od przygotowania uczniów do wymiany myśli  
na określony temat. Muszą posiadać zdolność: 

– jednoznacznego formułowania poglądów, 

– formułowania pytań w stosunku do wypowiadających 
się kolegów bądź wypowiedzi nauczyciela,  

– doboru odpowiednich argumentów uzasadniających 
wypowiadane poglądy,  

– słuchania argumentów swoich kolegów 

– I ewentualnego formułowania kontrataków 
modyfikujących wypowiadane sądy w stosunku do 
dyskutowanego problemu. 

 

 



 Uczniowie powinni znać cechy dobrze prowadzonej 
dyskusji: 

– Wypowiedź w dyskusji powinna cechować jasność  
i zwięzłość, 

– Umiejętność uważnego słuchania wypowiedzi kolegów, 

– Zabieranie głosu powinno odbywać się po uprzednim 
zezwoleniu prowadzącego dyskusję. 

– Każdą dyskusję trzeba podsumować i sformułować 
jednoznaczne wnioski. 

 

 



Metoda dialogu 

 Jest odmianą metody dyskusji. 

 Metoda dialogu to rozmowa co najmniej dwóch 
osób. Nie ma tu osoby kierującej rozmową. Wszyscy 
uczestnicy rozmowy są równoprawnymi 
partnerami. 

 Nauczyciel musi odejść od dominującej pozycji  
w procesie edukacyjnym. 
Zewnętrznym wskaźnikiem tego zjawiska jest 
świadomość, że także uczniowie, ich problemy, 
pytania, wypowiedzi mogą być dla nauczyciela 
źródłem inspiracji poznawczych czy też intersujących 
dla niego informacji. 



 Metoda dialogu sprzyja rozwijaniu kultury 
prowadzenia rozmowy. 

 Zainicjowanie metody dialogu: 

– Wysłuchanie (bezpośrednie lub z nagrania) rozmowy 
dwojga lub kilku uczniów na określony temat - źródło 
inspiracji dla innych uczniów do wzięcia w niej udziału 

– Nauczyciel formułuje swoje spostrzeżenia 
w kontekście codzienny obserwacji życia społecznego  
w środowisku szkolnym i lokalnym, formułuje przy tym 
swoje dylematy i problemy. Uczniowie - próbują  
z własnej inicjatywy pomóc nauczycielowi (w miarę 
swoich możliwości) w rozwiązaniu tego dylematu 
czy dysonansu poznawczego. 

 

 



– Zabawa „okrągły stół” - tematem obrad czy negocjacji 
mogą być bieżące i kontrowersyjne problemy życia  
i nauki w klasie i w szkole, a także szersze problemy 
społeczne. 



Eksperyment  

a doświadczenie 

Eksperyment - nie eksperyment pedagogiczny  

w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) 



Różnica pomiędzy eksperymentem 

a doświadczeniem 

 Eksperymenty wykonuje się w celu potwierdzenia 
lub zaprzeczenia jakiejś teorii. 

 Doświadczenie zaś jest to wywoływanie zjawisk 
naturalnych w sztucznych warunkach. 

 

 Doświadczenie różni się tym od eksperymentu, 
że doświadczenie było już przez kogoś 
wykonywane. Mamy potrzebne składniki i rzeczy, 
ogólne zapotrzebowanie. 
A eksperyment nie był przez nikogo wykonywany. 
My go wymyślamy, mieszamy różne składniki – sami 
nie wiedząc, co nam wyjdzie. 



Definicja pedagogiczna 

eksperymentu  

 Jest to metoda naukowego badania określonego 
wycinka rzeczywistości, polegająca na wywołaniu lub 
tylko zmienianiu przebiegu procesów przez 
wprowadzanie do nich jakiegoś nowego czynnika 
i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem. 

 

 Eksperyment: 

– Służy rozwijaniu myślenia dzieci. 

– Pełni formę przekazu informacji,  
przy czy informacje te mają odmienny ładunek 
emocjonalny, ponieważ powiązane są z czynnością 
odkrywania. 



 Eksperyment, podczas którego nauczyciel respektuje 
procedury wykonywania badania, gwarantuje 
zdobycie informacji, które są dla ucznia 
wartościowe – ponieważ nie musi wierzyć nauczycieli 
na słowo, ale sam to dostrzegł. Zatem dzieci 
zdobywają te informacje, które samodzielnie uznają  
za prawdziwe i przyjmują je, a sytuacja odkrywania 
pozwala wzbogacić wiedzę o emocje towarzyszące 
naukowcom podczas dokonywania odkryć. 



 Celem edukacji jest kształtowanie postawy 
badawczej, a więc myślenia i opanowania pewnych 
umiejętności badawczych. 

 

 Zadaniem nauczycieli jest rozbudzić 
zainteresowanie badawcze oraz chęć odkrywania, 
a także dostarczyć narzędzia jakim jest procedura 
badawcza eksperymentu. 



 Już dzieci w 1 roku życia korzystają  
z eksperymentu jako sposobu badania świata.  

 J. Piaget nazywa ten okres mianem inteligencji 
sensomotorycznej, w którym dzieci świadomie  
i celowo oddziaływają na przedmioty w celu 
sprawdzania efektów swoich działań. 

 Podobnie stwierdza A. Gopnik mówiąc,  
że eksperymentowanie jest wrodzonym 
narzędziem poznawania świata. 



 Dziecięce badanie rzeczywistości różni się  
od naukowego sposobu badania,  
czy od eksperymentowania ludzi dorosłych. 



Cechy dziecięcego badania 

rzeczywistości 

 Brak konsekwencji badawczej 

 Intuicyjny charakter wyciąganych wniosków 

 Brak odwracalności myślenia 

 Centracja 

 Synkretyzm 

 Naiwność dziecięcych teorii 

 

 

 

 

 



Brak konsekwencji badawczej 

 Małe dzieci szybko zniechęcają się w swoich 
badaniach, czy ulegają innym atrakcyjnym 
bodźcom, przez co często rezygnują z dalszych 
poszukiwań i kontynuacji swoich odkryć. 

 

 



Intuicyjny charakter 

wyciąganych wniosków  

 Wnioski, jakie ustalają dzieci, mają charakter 
niewerbalny, raczej odczuwają i przeżywają to co 
widzą, ale tego nie nazywają. Ich doświadczenie ma 
charakter zmysłowy, intuicyjny.  

 Tymczasem, by wiedza została włączona  
w struktury umysłowe (została uwewnętrzniona), 
musi nastąpić najpierw jej ponowne 
uzewnętrznienie (np. narysowanie lub werbalne 
opisanie). 

 



Brak odwracalności myślenia  

 To jedna z cech przedoperacyjnego poziomu 
rozumowania, który wskazuje, że dzieci do pewnego 
okresu życia nie potrafią odwrócić pewnych czynności 
na poziomie umysłu (wyobrażenia). 

 Np. dzieci, które nie mają opanowanej stałości 
długości twierdzą, że ten drut jest dłuższy, który jest 
wyprostowany, mimo że drugi (takiej samej długości) 
jest zwinięty. Podobnie jest z pojęciami masy, 
objętości, powierzchni czy ilości obiektów. 

 Opanowanie tych stałości świadczy o dojrzałości do 
zrozumienia wielu zjawisk z dziedziny przyrody, fizyki, 
a później chemii itp. 

 



Centracja  

 Dzieci zdominowane są przez bodźce wzrokowe 
– koncentrują się na jednym aspekcie prezentowanej 
informacji (np. zajmowanej powierzchni) i nie są  
w stanie (w okresie przedoperacyjnym, według teorii 
Piageta) do badania wszystkich aspektów zjawiska. 

 

 



Synkretyzm  

 Zjawiska, które obserwują dzieci, są przez nich 
wyjaśniane poprzez skojarzenie dwóch 
bodźców (niekiedy zupełnie przypadkowych). 
Okazuje się, że dzieci biorą pod uwagę te bodźce,  
które są im dostępne – zewnętrzne  
(nie uwzględniają wewnętrznych relacji), a więc,  
które występują obok siebie, np. tłumaczą zjawisko 
burzy, że grzmot jest powodowany przez błyskawicę 
(błysk). 

 



Naiwność dziecięcych teorii  

 Przedoperacyjny poziom rozumowania wpływa na 
pojmowanie przez dzieci zjawisk w sposób 
prosty (w znaczeniu: mało złożony). Piaget opisał 
różne aspekty tego rozumowania, wymieniając: 

– Realizm (dziecięcy sposób rozumienia instrumentów 
myślenia oraz rozróżnienia świata zewnętrznego  
od wewnętrznego), 

– Myślenie magiczne (dziecięcy pogląd na oddziaływanie 
przedmiotów względem siebie), 

– Aimizm (dziecięcy pogląd na życie i świadomość 
przedmiotów martwych), 

– Artyficjalizm (dziecięcy pogląd na pochodzenie rzeczy  
i ludzi). 

 



 Widać, że dziecięce myślenie przyczynowo-skutkowe 
(podstawa dojrzałego eksperymentowania) jest 
ograniczone.  

 Jednak są pewne podstawy, na których można 
budować naukowy sposób badania świata. Jest nim 
wnioskowanie ze stanów rzeczy, czyli 
umiejętność wyciągania wniosków z obserwacji 
przedmiotów (wnioskowanie tu i teraz – cecha 
dziecięcego sposobu badania świata). 



Doświadczenie a eksperyment 

 W metodzie doświadczenia nauczyciel koncentruje 
uwagę dziecka na zjawisku (procesie). 

 

 W eksperymencie akcent położony jest na efekt 
tego procesu - jego wyniku końcowym, choć 
przedstawienie procesu również ma znaczenie. 
Podstawowym założeniem metody eksperymentu jest 
rozwijanie myślenia przyczynowo-
skutkowego. 
 
 

 



Procedury eksperymentu 

 Aby rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, należy 
respektować procedury eksperymentu: 

– Pytanie o hipotezę przed obserwacją zjawiska, 

– A następnie ich weryfikacja po obserwacji. 

– Poza tym eksperyment naukowy wymaga grupy 
odniesienia, a więc stosowania techniki grup 
równoległych. 

Ważne! 

Bazą dziecięcego eksperymentowania  
nie jest „porównywanie efektów między 
przedmiotami” (domena technik równoległych), a jedynie 
„porównywanie efektów jednego zestawu 
przedmiotów” (technika jednej grupy). 
 

 



Przebieg procedury badawczej 

1. Przygotowanie eksperymentu, to etap w którym 
uczniowie i nauczyciel przygotowują przedmioty 
niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu. 

 

2. Pytania o hipotezy – moment, w którym nauczyciel 
zatrzymuje wszystkich zanim wykonają eksperyment  
i pyta co się stanie jeśli…, prosi o podanie hipotez 
(myślę, że…) oraz uzasadnienia (dlatego, że…).  
Ważne jest, by pytania nauczyciela były otwarte i nie 
sugerowały odpowiedź. 

 

 



3. Przeprowadzenie eksperymentu. W zależności 
od eksperymentu stosujemy różne techniki obserwacji 
(ciągła lub próbek czasowych), narzędzia 
wspomagające obserwację (kamera, aparat, dyktafon), 
czy narzędzia pomiaru (proste arkusze czy skale). 

 

4. Weryfikacja hipotez musi rozpocząć się od 
opisania tego co się stało, by następnie powrócić do 
postawionych hipotez (kto miał rację?) i zweryfikować 
je (dlaczego stało się to…). 

 

 

 



5. Wnioski to najważniejszy moment badania.  
Od nich będzie zależało jak zostanie zawiązana 
wiedza w dziecięcym umyśle. Trzeba pamiętać, że nie 
można niwelować obserwowanego efektu zjawiska, 
nawet jeśli nie jest ono zgodne z zakładanym przez nas 
osiągnięciem (np. ponieważ naukowcy uzyskują inny 
efekt). 

 



Ważne przy wnioskowaniu! 

Dzieci nie operują jeszcze na poziomie symbolicznym, 
dlatego też wnioski wyciągane z obserwacji muszą zostać 
najpierw przez każdego ucznia indywidualnie zapisane 
w postaci rysunku. 

U dzieci przedszkolnych silnie kształtuje się wyobraźnia, 
dlatego też zachęcajmy dzieci do rysowania zjawisk 
(narysuj jak to się dzieje, że…), nawet jeśli nam wydają się 
trudne do uchwycenia. Rysunek w tym wieku pełni 
funkcję notatki. Trzeba pamiętać, że dzieci zawierają 
w nim nie to co widzą, ale co wiedzą! Dlatego tak 
ważna jest wizualizacja, ponieważ na jej podstawie 
nauczyciel może ocenić poziom zrozumienia zjawiska przez 
poszczególnych dzieci. 



 W edukacji przedszkolnej i szkolnej eksperyment jest 
stosowany rzadko, choć jest atrakcyjny dla uczniów. 

 Jego przygotowanie wymaga od nauczyciela 
wysiłku. 

 Bywa, że z tego powodu wiele przeprowadzonych 
eksperymentów staje się doświadczeniami  
i przyjmuje formę pokazu-obserwacji albo instrukcji 
(wykonuj zadania krok po kroku). 



Przykłady  

zastosowania metody 

eksperymentu  

przy wykorzystanie  

techniki grup równoległych 

 Przykład 1 - Sadzenie fasoli: czy sadzenie powinno 
polegać na bezładnym rzuceniu nasionek na ziemię 
 

 Przykład 2 - Jakie warunki są niezbędne dla rozwoju 
roślin? 
 

Patrz: J. A. Jelinek, Kształtowanie umiejętności eksperymentowania. 
Koncepcja eksperymentowania w przedszkolu,  
http://www.dzieciecafizyka.pl/teksty/publikacje/12_bad.rzeczyw.pdf, 
28.08.2019. 

http://www.dzieciecafizyka.pl/teksty/publikacje/12_bad.rzeczyw.pdf


 

Piękny eksperyment jest sam przez się, 
często o wiele cenniejszy, 
aniżeli 20 formuł  
wysmażonych w retoryce abstrakcji.  

 
Albert Einstein 



Propozycje 

eksperymentów 

i doświadczeń dla dzieci  

w przedszkolu 

i w klasach 1-3 



 Doświadczenia i eksperymenty w szkole - 
INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017, 
https://edunews.pl/wideo/4012-doswiadczenia-i-
eksperymenty-w-klasie, 28.08.2019. 
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