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KTO WIE, CZY ISTOTA SPRAWY NIE KRYJE SIĘ  
W SAMYM WYRAZIE ... 

 

LEARNING 



Learning 



 Jeżeli dziecko nie otrzyma odpowiedzi na pytania: 

 

 „PO CO JA SIĘ TEGO UCZĘ?” 

 „GDZIE BĘDĘ MÓGŁ WYKORZYSTAĆ ZDOBYTE WIADOMOŚCI?” 

 

 zapoznaje się tylko z nimi powierzchownie, pamięta je krótko,  

i nie jest w stanie ich zastosować, ani odtworzyć. 

  



Zadaniem nauczyciela jest: 
 

 

 Uświadomienie uczniom celu uczenia się.  

 Kształtowanie właściwej motywacji. 

 Uczyć dzieci jak ponosić porażkę w sposób inteligentny. 

 Przekonać uczniów, że są bardziej zdolni niż się im wydaje. 



 

 

 Pierwszym krokiem dydaktycznym jest wzbudzanie w dziecku 

zainteresowania przedmiotem nauki. 

  

 Po wzbudzeniu odpowiedniej motywacji nauczyciel może 

przystąpić do przekazywania nowej wiedzy 



Sztuka motywowania: 

Zacznij od siebie! 

 pracuj z widoczną pasją, zaangażowaniem,  entuzjazmem w głosie  

i gestach,  

 utrzymuj własną motywację do pracy na odpowiednio wysokim 

poziomie, 

 troski i kłopoty, zły nastrój odstaw na bok, 

 zadbaj o miłą atmosferę podczas zajęć, 

 wzbudzaj sympatię, szacunek i pozytywne nastawienie do 

nauczanego przedmiotu, 



dotrzymuj obietnic, 

 

przekonuj uczniów, że lubisz ich uczyć, 

 

bądź cierpliwy i znajdź czas dla swojego ucznia, 

 

traktuj go podmiotowo, indywidualnie, 

 

obdarzaj zaufaniem i bądź po jego stronie, 

 

zawsze oceniaj obiektywnie. 



DZIAŁANIA, KTÓRE POWODUJĄ UTRATĘ MOTYWACJI U UCZNIA: 

 
 niesprawiedliwa ocena,  

 wygórowane wymagania,  

 osobista niechęć do ucznia,  

 lekceważenie potrzeb ucznia,  

 krytyka osoby a nie jego działań, 

 nauczyciel przyjmuje rolę eksperta,  

 porównuje z innymi,  

 nudna lekcja,  

 nieatrakcyjne metody nauczania 

 

 



TYPY UCZNIÓW 

 Musimy pamiętać, że mamy do czynienia  z różnymi typami uczniów. Zadaniem 

nauczyciela jest w miarę możliwości rozpoznać je i dostosować formy pracy w zależności 

od osobowości naszego ucznia.  



UCZEŃ „ODTWÓRCA” 

 To uczeń, który osiąga na ogół oceny dobre lub bardzo dobre. 

Rozwiązuje zadania nie tylko obowiązkowe i „dla chętnych”, ale 

również te, które wybierze sam. Samo rozwiązanie nie daje mu 

satysfakcji; musi się pochwalić swoją pracą przed nauczycielem, 

rodzicami, kolegami.  



UCZEŃ „ZDOBYWCA NAGRÓD”.  

 Taki uczeń otrzymuje oceny dobre i bardzo dobre. Wydaje się, iż głównym 

motywem działania tej grupy uczniów jest chęć otrzymania nagrody.  

W przypadku zadań obowiązkowych (np. pracy domowej), nagrodą jest 

ocena bardzo dobra, zaś „nieobowiązkowych” - satysfakcja  z rozwiązania 

zadania uznanego jako „trudne”.  



UCZEŃ „CIEKAWY INTELEKTUALNIE”.  

 To uczniowie, którzy z wielkim zaangażowaniem rozwiązują zadania 

nietypowe zarówno obowiązkowe jak i „dla chętnych”. Ocena nie jest 

dla nich rzeczą pierwszoplanową. Uczniowie ci uważają, że tylko 

zadania ciekawe, nietypowe przyciągają ich uwagę, wyzwalają energię  

i dają satysfakcję z osiągniętego wyniku.  



UCZEŃ „NIEZALEŻNY”.  

 Uczniowie ci nie lubią zadań standardowych, stawiają 

nauczycielowi kłopotliwe pytania. Zadania obowiązkowe 

rozwiązują pod przymusem, bez zaangażowania. Satysfakcję daje 

im tylko zajmowanie się własnym problemem  



UCZEŃ „LUBIĄCY SIĘ BAWIĆ".  

 

Uczniów tych najbardziej interesują krzyżówki, zagadki, 

rysowanie, malowanie.  



UCZEŃ „O SŁABEJ MOTYWACJI”.  

 Do tej grupy należy duża liczba uczniów. Rozwiązują jedynie 

zadania łatwe, krótkie.  

 Bojąc się „kary” przestają dostrzegać sens tkwiący w nauce języka 

obcego i widzą w niej tylko źródło swego strachu.  



UCZEŃ „NIEZAINTERESOWANY”.  

  Uczniowie ci nie odrabiają zadań domowych, jedynie odpisują  

i to wielokrotnie bez zrozumienia. Uczeń tej grupy często uważa 

się za osobę niezdolną.  

Jeżeli dodatkowo odczuwa lęk przed rodzicami, nauczycielem 

lub oceną negatywną, będzie język obcy traktował jako źródło 

swego strachu.  



 

Teacher: „Today we are going to practise Present 

Perfect* in different contexts” 
 

*Are you excited yet? 

 

 



PRZYKŁADY Z PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI 
JĘZYKA  ANGIELSKIEGO: 

• Put the verbs in brackets into correct forms 

• Which of these auxiliary verbs are incorrect? Underline. 

• Fill in the gaps 

• Choose the correct form. 

• Make sentences from the scattered words. 

• Correct of incorrect? Underline the incorrect use of Present Perfect. 

Justify your choice. 



 

RZECZYWISTOŚĆ  

ALTERNATYWNA 



You are Luke Skywalker going on a very 

important space mission. Master Yoda gave you 

the instructions but you have to decipher the 

whole message first.  

 

What Yoda has in mind? 





LUKE, you must get rockets into orbit. The rockets need a lot 

of thrust. They will fly up to the required altitude. The rockets 

travel with very high orbital speed. The International Space 

Station is at an altitude of about 360 kilometers. The average 

orbital speed is 28 000 kilometers per hour. At this speed an 

object at that height will stay in orbit around the Earth. If 

speed is less than this an object will fall back to the Earth. This 

is very difficult but doable. LUKE you will manage. 







MAL-DEN-CODE.DE 



 





POWYŻSZE APLIKACJE  
ZOSTAŁY POBRANE Z: 

 

 

Yodaspeak.co.uk 

Mal-den-code.de 
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HASHTAGUJEMY 

Jaki to #hashtag? 





#FROMWHEREISTAND 
#MÓJPUNKTWIDZENIA 



• #shoes 

• #feet 

• #legs 

• #ground 

• #whatisee 

• #standing 

• #mypointofview 

• #fromwhereistand 



MEMOLOGIA  STOSOWANA 



MEMY – NATURALNY SPOSÓB   NA LANGUAGE DRILLS  





Dokończcie mema ;-) 





OPIS OBRAZKA  
KTO, GDZIE, CO ROBI? 

 
 
 



I SEE,  
I THINK,  

I WONDER 



SŁOWNA   STONOGA 

Misja 

Szkoła 

Wycieczka 

Zoo 
 

 



 

•pilnik _ _ _ _ TV 

•cisza _ _ _ _ nos 

• laptop _ _ _ _ wałek do  ciasta 



„OSZUKANE PAŃSTWA – MIASTA” 

 

• I invited interesting Indians. 

•Only optimistic owl owners opened Olympics. 



TAKIE SAME,    A JEDNAK    RÓŻNE 

1 podobieństwo i 1 różnica 

poduszkowiec – kamień 

waga - kreda 

nauczyciel - uczeń 

przodek - potomek 



DEFINIOWALN
E  ZDANIE ;) 



Let’s play!!! 



I never saw a purple cow, 

I never hope to see one, 

But, I can tell you, anyhow, 

I’d rather see than be one! 



AKTYWNY UCZEŃ JEST JAK …… 
 

 Uczniowie zapisują na kartkach dowolne rzeczowniki. Następnie mieszamy kartki i każdy 

uczeń losuje dowolną kartkę. Podajemy hasło, np.  „Aktywny uczeń jest jak…. 

(wylosowane słówko) ponieważ …….” 


