
1. Indywidualizacja pracy pod kątem 
wielorakim



• W nauczaniu zindywidualizowanym prowadząc zajęcia kieruję swoją
uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich
predyspozycji. W takim trybie każdy uczeń w klasie pracuje w swoim
własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie.

• Zasadę indywidualizacji nauczania prowadzę w zależności od osoby o
dominacji wzrokowej, słuchowej, kinestetycznej ruchowej, kinestetycznej
czuciowej na różne sposoby np.

• Praca grupowa

Staram się, aby każda grupa składa się z uczniów o zróżnicowanych
uzdolnieniach i wiadomościach. Pozwala to mi na lepsze wykorzystanie
możliwości dzieci, większe zaangażowanie ich w pracę i zwiększenie
różnorodności przekazywanej wiedzy. Dodatkowo uczniowie mniej zdolni
współpracując z uczniami zdolniejszymi uczą się także od nich. Na
początku tak prowadzonych zajęć uczniowie słabi często tylko przysłuchują
się wypowiedziom swoich kolegów w zespole i powtarzają ich wnioski, ale
stopniowo rozpoczynają także próbę własnych sił. (Lekcje zaobserwowane
w październiku i listopadzie)Dzięki udanemu udziałowi w pracach i
osiągnięciach grupy uczniowie mniej zdolni nabierają więc wiary we
własne możliwości i uzupełniają brakujące wiadomości. zespołu.
(Ćwiczenia lub lekcja powtórzeniowa)



Praca każdego ucznia w zespole wdraża go do logicznego myślenia i poprawnego
formułowania myśli, wniosków, a to m.in. decyduje o jego powodzeniu i rozwoju w
klasie. Referowanie wyników pracy grupy mogę dzisiaj polecić najsłabszemu uczniowi w
zespole, a jego wypowiedź inni koledzy będą ewentualnie uzupełniać.

Drugi rodzaj pracy grupowej polega na prowadzeniu zajęć z zespołami jednorodnymi,
tzn. każdą grupę tworzą uczniowie o zbliżonym poziomie wiedzy i podobnych
kompetencjach Pozwala mi to na zróżnicowanie zadań stawianych przed poszczególnymi
grupami i taki ich dobór, aby jak najlepiej były one dopasowane do możliwości uczniów
wchodzących w skład danego



• Zróżnicowane zadania domowe

Praca domowa to druga, po zajęciach lekcyjnych, ważna forma pracy dydaktyczno–
wychowawczej. Ma ona rozbudzać i kształtować zainteresowania uczniów.
Indywidualizacja pracy domowej pod względem stopnia trudności oraz nadawanie
jej problemowego charakteru jest bardzo trudne i czasochłonne, ale ma duży
wpływ na stosunek uczniów do przedmiotu (szczególnie tych najzdolniejszych).
Określone zadania domowe, mające różny stopień trudności, mogą zarówno
dotyczyć treści aktualnie opracowanych w danym zespole uczniów, jak i mogą
stanowić ich dalsze pogłębienie i rozszerzenie.

• Wprowadzenie na lekcje gier dydaktycznych, zabaw, krzyżówek

Tą metodę również stosuje najczęściej na lekcjach powtórzeniowych. Gry rozwijają 
wiele umiejętności niezwykle cennych w życiu codziennym, takich jak umiejętność 
negocjacji, kooperacji, współzawodnictwa, podejmowania decyzji, zastosowania 
wiedzy ogólnej o świecie czy po prostu refleksu. Gry pozwalają uczniom używać 
zdobyte wiadomości w praktycznych sytuacjach oraz zdiagnozować stopień swojej 
wiedzy. Ważną funkcją jest zaktywizowanie dużej ilości uczniów, których działania 
są wyznaczone i kontrolowane przez reguły gry. Gry umożliwiają wprowadzenie 
rozmaitych interakcji, w których uczniowie realizują ze sobą, współpracują w 
grupie, konkurują z innymi grupami oraz pracują w parach. Uważam, że jest to 
forma współpracy szczególnie ważna dla uczniów nieśmiałych lub słabszych, które 
są mało aktywne w sytuacjach nauczania frontalnego.









Badanie efektów nauczania
• Porównywanie osiągnięć edukacyjnych z wynikami sprawdzianu zewnętrznego

• Badanie wybranych umiejętności przedmiotowych np. Obliczanie wieków

• Badanie wiedzy i umiejętności wynikających ze specyfiki przedmiotu 

(W pracach klasowych na każdym stopniu znajdują się treści podstawowe, treści 
rozszerzające i treści dopełniające

Kartkówki lub odpowiedź ustna sprawdzenie ciągłości uczenia się danego działu)



Mój warsztat pracy z internetem











Treści wychowawcze i 
profilaktyczne

• Zgodnie z Planem Profilaktycznym na lekcjach historii następuje rozwijanie wśród 
uczniów zainteresowań, motywacja do nauki, ukazywanie pozytywnych stron 
wysiłku w rozwoju poprzez ocenę lub pochwałę od nauczyciela. Dodatkowo na 
lekcjach historii przypominane  są zasady kulturalnego zachowania się wobec 
kolegów i nauczycieli. Szczególnie w klasie czwartej nastąpiło uwrażliwienie 
uczniów wobec wszelkiej inności. 

• Zgodnie z Planem Pracy Wychowawczej Szkoły na lekcjach historii realizowane 
zostały wartości

a) Obowiązkowość 

Systematyczne

przygotowywanie

się do

lekcji, 



• B) Uczciwość, prawdomówność, poszanowanie innych

Zorganizowanie pracy zespołowej na 

lekcjach historii oraz poza lekcjami.



C) Patriotyzm 

Kształtowanie postawy patriotycznej.

Poszanowanie symboli narodowych, tradycji świeckich i kościelnych   (Zrobienie gazetki szkolnej 

na temat powstania styczniowego, )



• D) Przyjaźń miłość 

• Pełnienie dyżurów dla rodziców, Rozpoznanie 

problemów uczniów oraz ich rodzin.


