Kiedy się dziwić przestanę
Zgubię śpiewy podziemnych strumieni
Umrze we mnie co nienazwane
Co mi oczy jak róże płomieni.
(Jonasz Kofta, „Kiedy się dziwić przestanę…”)

„Uczeń 6+” Czyli jak rozwijać inteligencje naszych dzieci?
dr Beata Krokocka, konsultant WODN w Skierniewicach

Uczenie się, poznawanie nowego, to nic innego, jak szukanie odpowiedzi na pytania
dlaczego?, po co?, czemu?, z jakiego powodu? – to nic innego, jak dziwienie się światem czy
jak kto woli filozofowanie w małych głowach. Pytania są przejawem zdziwienia, ale też
inteligencji, kreatywności, wyrazem postawy badawczej, samorzutnego zastanawiania się nad
problemami, które dziecko samo sobie stawia. „Najwnikliwszy pedagog nie potrafi znaleźć
dla dziecka zadań myślowych tak właściwych i tak potrzebnych dla jego dalszego rozwoju
umysłowego, jak te, które ono stawia” [S. Szuman 1985, s. 323]. Zdolność dziwienia się
i zadawania pytań, czyli po prostu ciekawość, to umiejętność, bez której uczenie się byłoby
niesłychanie trudne, a może nawet niemożliwe. Spójrzmy na małe dziecko, często nie
uświadamiamy sobie nawet, jak wielu rzeczy musi się dowiedzieć i nauczyć. Właściwie
wszystko jest dla niego nowe – nie tylko zjawiska i przedmioty, ale także sam język.
Liczba informacji i umiejętności, które przyswajamy w pierwszych latach życia, jest
imponująca. A przecież zdolności umysłowe dziecka dopiero kształtują się i rozwijają.
Jednocześnie wczesne dzieciństwo to bodaj jedyny okres, który nie pozostawia po sobie
wspomnienia wysiłku związanego ze zdobywaniem rozmaitych umiejętności. Wszystko,
czego się wtedy uczymy, przychodzi nam stosunkowo łatwo, wręcz niezauważalnie.
Jednym z najważniejszych czynników odpowiadających za tę dziecięcą łatwość uczenia się
jest właśnie ciekawość. Dla małych dzieci niemal wszystko, z czym się stykają na co dzień,
jest nowe, fascynujące i pełne tajemnic. Z czasem rzeczywistość zaczyna tracić urok
niezwykłości, staje się nużąco znajoma i przewidywalna. Nauka zaczyna się kojarzyć
z wysiłkiem, obowiązkiem, a często także znudzeniem. Tylko nieliczni zachowują
w dorosłym życiu dziecięcą zdolność do dziwienia się temu, co najbardziej zwykłe
i codzienne. Spośród nich wywodzą się najczęściej wybitni artyści i naukowcy [M. Braun, M.
Mach 2012, s. 8].

Jako nauczyciele, rodzice, wychowawcy pamiętajmy, że ciekawość jest istotną częścią
uzdolnień. Umiejętność dziwienia się i wysoki potencjał są ze sobą nierozerwalnie
związane i uzupełniają się wzajemnie.

Inteligencja a zabawa słowem
Litera do litery, słowo do słowa i epopeja gotowa! Nie zawsze jest to takie proste. Żeby
przedszkolak, a później uczeń klas początkowych bez większego kłopotu żonglował słowem,
trzeba nad tym nieco popracować. Warto poświęcić czas na pracę nad inteligencją werbalną
naszych dzieci już w ich pierwszych latach życia, gdy maluch po swojemu nazywa różne
sprzęty, czynności czy zabawy. Dziecko z wykształconą inteligencją werbalną, w kolejnych
latach nauki szybciej nauczy się języków obcych, w krótszym czasie pojmie zasady
gramatyczne, będzie miało bogatszy zasób słownictwa i lepiej będzie rozumiało komunikaty
nadawane przez innych.
Czym jest inteligencja werbalna? W wielkim skrócie, można powiedzieć, że to zdolność
rozumienia komunikatów ustnych i pisemnych, umiejętność formułowania rozbudowanych
wypowiedzi i doboru wyrazów adekwatnych do zasłyszanego przekazu słownego. Człowiek
o wysokiej inteligencji językowej skutecznie porozumiewa się z innymi ludźmi, lubi czytać
książki, szybko przyswaja nowe słowa, jasno artykułuje swoje myśli i sprawnie uzasadnia
własne stanowisko trafnie dobierając argumenty [G. Krasowicz-Kupis, K. Wiejak, Warszawa
2006].
Inteligencja werbalna doczekała się wielu pojęć-substytutów stosowanych zamiennie.
I tak, inteligencję werbalną można rozumieć jako inteligencję językową albo inteligencję
lingwistyczną. Na obecność różnych typów inteligencji zwrócił uwagę psycholog
z Uniwersytetu Harvarda – Howard Gardner. Wyróżnił on kilka zdolności umysłowych,
składających się na inteligencję ogólną. Jego myśl znana jest pod nazwą koncepcji inteligencji
wielorakich. H. Gardner wymienił takie rodzaje inteligencji, jak:
•

inteligencja logiczno-matematyczna – zdolność rozumowania przez analogie, zdolności
arytmetyczne, umiejętność rozwiązywania problemów logicznych;

•

inteligencja przestrzenna – tworzenie umysłowych obrazów przedmiotów i zdolność
rotacji brył w umyśle;

•

inteligencja muzyczna – komponowanie, ocenianie i wykonywanie wzorców muzycznych,
rytmicznych i tonalnych;

•

inteligencja językowa – zdolność czytania ze zrozumieniem i znaczny zasób leksykalny;

•

inteligencja cielesno-kinestetyczna – zdolność do kontrolowania ruchów i koordynacji;

•

inteligencja interpersonalna – rozumienie zamiarów, emocji, motywów i działań innych
oraz skuteczna współpraca z ludźmi;

•

inteligencja intrapersonalna – zdolność do poznawania samego siebie, rozwoju
satysfakcjonującego poczucia tożsamości i regulowania własnego życia [G. KrasowiczKupis, K. Wiejak, Warszawa 2006].

Twórczość literacka
Twórczość literacka, jako swoista dziedzina sztuki dziecięcej rozwija się już
od najmłodszych lat i wynika z wysoko rozwiniętej inteligencji lingwistycznej. Początkowo
jest to proste opowiadanie tego, co dziecko zobaczyło, usłyszało, zrobiło, nauczyło się
w przedszkolu po zabawy zabawkami, gdzie dochodzi do budowania dialogów między
wyimaginowanymi postaciami aż po historie rysowane czy pisane.
Twórczość literacka, nawet najprostsza, powinna być przedmiotem pracy pod
kierunkiem nauczyciela-mistrza. Wybitne osobowości, często nawet w przypadku małych
dzieci, bardziej wrażliwe, głębiej odczuwające sukcesy i porażki, wymagają stałego wsparcia
ze strony rodziców oraz wychowawcy. Historia zna wiele takich przykładów, które
potwierdzają, jak ważnym czynnikiem rozwoju talentu jest rodzina, środowisko kulturowe.
Badania Benjamina Blooma wykazały, że na osiągnięcia wybitnych uczniów znaczący wpływ
mieli ich nauczyciele, pasjonaci swych przedmiotów, autentycznie zainteresowani
osiągnięciami uzdolnionych dzieci. Bloom podkreśla znaczenie osobowości i kompetencji
nauczycieli na poszczególnych etapach nauki dziecka. Pierwszy nauczyciel powinien
nawiązać z dzieckiem bliski kontakt i zachęcać go do pracy poprzez nagrody, pochwały, żywe
zainteresowanie jego twórczością. Kolejny pedagog, to już specjalista w swojej dziedzinie,
rygorystyczny, kształtujący motywację wewnętrzną wychowanka. Pod jego wpływem także
uczeń staje się profesjonalistą. Trzeci nauczyciel to mistrz narzucający duże wymagania,
oczekujący od zdolnego dziecka czasochłonnych ćwiczeń i pełnego zaangażowania się
[D. Czelakowska, Kraków 2007].

Zabawy słowem
Poznawanie nowych zjawisk, rzeczy przez najmłodszych wpływa nie tylko na ich rozwój
poznawczy, ale także na procesy związane z kształceniem umiejętności porozumiewania się

z otoczeniem. Dzieje się to poprzez stałe wzbogacanie słownika małego dziecka. W ten
sposób maluchy utrwalają wiadomości uzyskane na drodze własnych doświadczeń w toku
zabawy, ćwiczą funkcje umysłowe i rozwijają uzdolnienia. Słownictwo młodszego
rodzeństwa może być znakomitą zabawą dla dzieci nieco starszych, uczniów klas 1-3 i 4-6.
Oto kilka propozycji słownych potyczek.

•

Świat słowami najmłodszych, czyli co i jak się nazywa?

(Usłyszane w różnych sytuacjach i miejscach)

babcia - psiaciacia
cielaczek – ćlamaczek
ciężarówka - cialówka
daj - na
dziecko – dzidzi
dziecko – dzidzia
elmo – lemo
głodna - ciamata
głośno - mośno
główka - gówka
gorące - gaga
grzywka - giłka
helikopter – molot dachu nie ma
ja chcę – ciem
jeść - amciu
kapcie i kotek - kaka
kaszka - pakajala
królewna pokochała grajka – kulema
krzyczeć – ciaciaja
kto tu rządzi - to tiu dziądzi
mama – ciciu ciciu
mama jeść - amadać
mamo braciszek zrobił kupkę – mama,
bobo fuj
motor - motot
parasolka - szolka,
pies - psia
pomarańczowy – adziańdziowy
pomidor – idorek
pomidorek - pielolonek
popsuło się - paciuło się
pukanie - kuka
rośliny - pla
samochód - ziuuuuut
samolot – samolot
słyszy – myszy

soczek - gajka
spać – śpić
szczurek – ciulek
tata pojechał - tata babu
torebki foliowe - fojla
ufa - wózek
wąż - mosz
wysoko - koko

Zadania, zabawy i gry:
1. Rozszyfruj historię:
Dzidzia była ciamata i mośno ciaciaja: mamciu, mamciu! Myszy to ciciu ciciu i psiaciacia.
A co ci dzidzi? Amciu, amciu. Ciem pakajala i gajka.
Rozwiązanie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Napisz własną historię lub dialog wykorzystując powyższy zestaw słów.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Zmień pierwszą literę na dowolną w każdym wyrazie wyliczanki wg wzoru:
Raz, dwa, trzy, cztery
Maszerują oficery
A za nimi Pixi – Dixi
Wykąpany w proszku IXI.
Jaz, Jwa, Jrzy, Jztery
Jaszerują Jficery
J Ja Jimi Jixi – Jixi
Jykąpany J Jroszku JXI.
4.

Mówimy niby po cygańsku. Do każdego wyrazu dodajemy dwie literki,
dodatkowo dzielimy wyraz na sylaby, np.:

Dawno, dawno temu za siedmioma górami, za gęstymi lasami w czasach, których nikt już nie
pamięta żył sobie malutki puchaty zajączek imieniem Rudzik. Rudzik był bardzo pięknym
zwierzątkiem miał rude futerko w ciemnobrązowe...

Keda-Kewno, Keda-Kewno Kete-kemu Keza Kesied-Kemio-Kema Kegó-Kera-Kemi, Keza
Kegę-Kesty-Kemi Kela-Kesa-Kemi Kew Kecza-Kesach, Kektó-Kerych … itd.

5. Rysowane historie dla najmłodszych
Rodzic/wychowawca w kilku zdaniach rozpoczyna opowiadanie historii, np. w ten sposób:
Nad rzeką w letni poranek dwa motylki postanowiły poszukać skarbu …
Dziecko ma za zadanie, np.
- narysować znaleziony skarb;
- postaci, które pomagały znaleźć skarb;
- całą historię poszukiwania skarbu lub (jeśli dziecko umie już czytać proste słowa) uzupełnić
historię wg wzoru podanego przez opiekuna. Może to być np. tak:

……………………. szukały …………………. Wtem na ……………. …………… i ….
(miejsce na rysunek dziecka)

szukały

Wtem na

i ……………

Materiały:
Dla małych dzieci, znakomicie w tym ćwiczeniu, sprawdza się tapeta - dziecko widzi ciąg
historii, kartka „się nie kończy”, można ją w dowolnym miejscu odciąć. Do malowania
polecam tzw. „materiały miękkie”: kredę kolorową lub kredki świecowe, pastele, farby.
Uwaga!
Warto rozmawiać z dzieckiem w trakcie jego pracy o tym, co narysowało. Dzięki temu,
będzie czuło, że interesujemy się tym, co robi; poczuje się twórcą; będzie ćwiczyło przy

okazji wypowiadanie się pełnym zdaniem i co najważniejsze będzie rozmawiało z nami.
Dzieciom, co wynika z moich wieloletnich obserwacji, brakuje rozmów z rodzicami,
nauczycielami. Skarżą się, że muszą jedynie wykonywać polecenia.
Pytajmy w takim razie, to ważne!

6. Projektujemy pizzę
Zadanie polega na zaprojektowaniu własnej pizzy. To bardzo twórcze ćwiczenie. Dziecko
poznaje składniki pizzy; dobiera je ze względu na smak czy rodzaj pizzy, np. wegetariańska;
kształtuje wyobraźnię plastyczną (w tym projektowanie) – praca ma być estetyczna;
Można zrealizować je dwustopniowo: młodsze dzieci wybiorą spośród ilustracji (Zał. A),
które wytną i przykleją do szablonu pizzy (Zał. B), starsze nazwą podane składniki i wypełnią
szablon odręcznie rysując ich kształty. Możemy podnieść stopień trudności i poprosić o
wymienione dodatki do pizzy w przekroju (czyli w plasterkach), np.:

Zał. A

PAPRYKA

FASOLA

GRUSZKA

OGÓREK

KUKURYDZA

ANANAS

POMIDOR

SER

SZYNKA

CEBULA

OLIWKI

KURCZAK

TUŃCZYK

WOŁOWINA

BROKUŁY
KIWI
BAZYLIA

GROSZEK
BANAN

Zał. B

Opowiadanie pięcioletniego Grzesia na temat zaprojektowanej pizzy:
Pomidolki pilnują paplyki i fasolki. I pomidolki są oklągłe i mogą tulać się (turlać się) i tak
pilnować tych małych, zeby nie spadły z jedzonka (pizzy). Fasolki się nie boją. Są ładne
i lubią ciepełko (ciepło) i dlatego są tu (na środku – dziecko pokazało paluszkiem). Paplycka
jest celwona i kocha pomidolki i fasolki i musi być blisko. Baldzo lubię takie jedzonko.
Pomidolki są zdlowe, mówi ciocia w peskolu (przedszkolu).
W podobny sposób możemy projektować kanapki, ciasta, dekorować torty, lody ...
Zawsze warto poprosić, by dziecko opowiedziało o tym, co zrobiło, zaprojektowało. W tych
opowieściach mogą pojawić się dialogi, np. rozmowa pomidorków z papryką, czy jak
u Grzesia – to, co warzywa lubią i czują.
Powszechnie wiadomo, że do podstawowych wyznaczników uzdolnień dziecka, na jakie
zwrócić powinien uwagę nauczyciel pracujący z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
i młodszym, należą dobre opanowanie języka, duży zasób słów i wysoki poziom umiejętności
czytania i pisania. Zaproponowane wyżej ćwiczenia, to jedynie niewielka próbka tego, w jaki
sposób możemy rozwijać słownik naszych dzieci.
Na zakończenie
Współczesne teorie uczenia się podkreślają znaczenie języka i jego oddziaływanie
na procesy poznawcze. Można przyjąć, że procesy poznawcze dotyczą wszystkiego, co dzieje
się w ludzkim umyśle i ma związek z przyswajaniem informacji ze świata zewnętrznego:
od postrzegania tej informacji za pomocą narządów zmysłów aż do zachowania jej w pamięci
trwałej wraz z wykorzystaniem informacji wcześniej przyswojonej. Niezależnie od tego,
w jakim kierunku będzie rozwijać się dziecko, język jest dla niego podstawowym narzędziem
komunikacji i instrumentem uczenia się. Każdy człowiek wykazuje wewnętrzną potrzebę
przyswajania informacji, czyli naturalną ciekawość świata oraz potrzebę interakcji
z otoczeniem. Wiadomo też, że ta naturalna potrzeba musi być rozwijana i utrwalana i że
najlepiej służy temu ciągła stymulacja przez bodźce docierające ze świata zewnętrznego.
W takiej sytuacji szybsze i lepsze opanowanie języka warunkuje jednocześnie szybszą
realizację różnych uzdolnień i wpływa na rozwój myślenia twórczego.
Praca z uczniem zdolnym w okresie wczesnoszkolnym jest koniecznym elementem
stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka w różnorodnych dziedzinach i fundamentem
przyszłych sukcesów.

Przydatne szablony:
Lody

Ciastko: serce

Tort
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