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Sposoby na 
„odkrzesłowienie” uczniów
anita Plumińska-Mieloch

sposoby na wyjście uczniów z ławek są nie tylko skuteczną metodą na 
realizację czy sprawdzenie omówionych treści. Uatrakcyjniają zajęcia, 
sprawiają, że nie są one jednostajne i przewidywalne, a angażujące 
uczniów.

c zy warto poprowadzić zajęcia tak, aby ucznio-
wie choć na chwilę opuścili ławki? Zanim odpo-
wiemy sobie na to pytanie, zadajmy kolejne: kto 
z nas prowadzi lekcję, przez 45 minut siedząc za 

biurkiem? Nie znam takiego nauczyciela! Naszym uczniom 
trudno spędzić w koncentracji 45 minut, nie wstając z krze-
seł. Dotyczy to szczególnie licznej grupy uczniów popularnie 
nazywanych kinestetykami, ale także wszystkich innych, 
którzy potrzebują różnego rodzaju bodźców, aby jak najwię-
cej wynieść z lekcji. Stąd warto zaplanować w czasie zajęć 
takie aktywności uczniów, aby z jednej strony umożliwić im 
„odkrzesłowienie”, a drugiej – móc realizować treści przewi-
dziane programem nauczania. Do powszechnie znanych i sto-
sowanych często metod „odkrzesławiających” należy drama, 
inscenizacja. Poniżej zaproponowano także inne rozwiązania, 
wykorzystujące szkolne korytarze, schody, możliwość ruchu 
w klasie. Wybierając metodę, należy pamiętać, że nie każda 
nadaje się do każdego zespołu uczniów. Ważne jest także 
zwrócenie uwagi na zasady związane z bezpieczeństwem  
– spokojne poruszanie się po schodach, zachowanie ciszy itd.

kArtki sAMoPrzylePNe 
Uczniowie otrzymują po jednej kartce samoprzylepnej. Po 
omówieniu nowych treści nauczyciel prosi ich, aby zapisali na 
kartce pytanie ich dotyczące. Na dany sygnał wszyscy wstają 
z ławek i przyklejają je na tablicy. Wracając na miejsce, zabierają 
karteczkę kolegi i odpowiadają na pytanie z niej w zeszycie.

tAśMA zADAń
Nauczyciel przygotowuje 10 kompletów wydrukowanych 
i pociętych na paski poleceń dotyczących nowo poznawa-
nych lub powtarzanych treści. Pośród nich znajdują się także  
1–2 polecenia typu: proszę zrobić 3 przysiady, podskoczcie 
4 razy. Przed lekcją na korytarzu paski z zadaniami zostają 
przyklejone do podłogi taśmą klejącą. Nauczyciel w klasie 
dzieli uczniów na zespoły 2- lub 3-osobowe i przydziela 
im taśmę zadań (dobrze je ponumerować, aby uczniowie 
wiedzieli, która należy do jakiego zespołu), wyznacza czas 
na wykonanie poleceń, określa narzędzia do zdobywania/
powtarzania wiedzy (podręcznik, internet), informuje, że 
obok są lekcje i nie można hałasować. 

wykorzystANie schoDów
Nauczyciel przykleja do stopni wieki / wyniki mnożenia / 
kontynenty / postacie z lektury. Uczniowie losują karteczkę 
z datą/mnożeniem/państwem/wydarzeniem – muszą stanąć 
na dany sygnał na odpowiednim stopniu. Dwóch uczniów pełni 
funkcję eksperta – jeden wchodząc po schodach, drugi schodząc, 
sprawdzają, czy kolega stoi w odpowiednim miejscu. 

szeregowANie
Nauczyciel wyświetla/zapisuje na tablicy wydarzenia, np. 
targowica, Konstytucja 3 maja, II rozbiór Polski, powstanie 
kościuszkowskie. Dzieli uczniów na zespoły czteroosobowe 
i prosi, aby każdy z nich stał się jednym z wydarzeń. Uczniowie 

kartki samoprzylepne / taśma zadań / wykorzystanie schodów / gra terenowa na terenie szkoły
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mają ustawić się na korytarzu w kolejności chronologicznej, 
przy czym wydarzenie najstarsze jest najbardziej z tyłu. Zespoły 
odpowiednio ustawione stają obok siebie, nauczyciel sprawdza 
poprawność ustawień. W ten sam sposób można sprawdzić 
znajomość kolejności wydarzeń z lektury, znajomość tablicz-
ki mnożenia, działanie układu oddechowego itd. Ważne są 
przejście z ławek na korytarz, możliwość rozprostowania nóg.

kto Pierwszy
Nauczyciel zapisuje/przykleja na tablicy daty, pojęcia, wzory, 
wyniki z mnożenia, słówka, losuje dwóch uczniów, którzy 
ustawiają się pod tablicą. Nauczyciel podaje np. praca chłopa 
na polu pana – zadaniem ucznia jest dotknięcie odpowiedniego 
pojęcia na tablicy. Punkt otrzymuje ten, który zrobi to szybciej. 

kArteczki PoD krzesłAMi
Nauczyciel umieszcza pod dwoma–trzema krzesłami kartki 
samoprzylepne. Prosi uczniów, aby wstali z miejsc i sprawdzi-
li, czy pod ich krzesłami znajduje się karteczka. Uczeń, który 

ją znajdzie, zadaje pytanie koledze lub odpowiada na pytanie 
nauczyciela w ramach pytań kontrolnych sprawdzających 
zrozumienie nowych treści.

sPrAwDzANkA-PlAkAt
Nauczyciel (może być także chętny uczeń) przygotowuje 
plakat, który zostaje zawieszony na tablicy. Po omówieniu 
części przewidzianych na lekcji treści uczniowie wylosowa-
ni/chętni podchodzą do tablicy, dotykają zapisanego hasła 
i wyjaśniają je.

„jeDeN z DziesięciU”
Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy (odpowiednie do 
np. rzędów w typowej klasie). Celem zabawy jest powtórze-
nie wiadomości na lekcji przygotowującej do sprawdzianu. 
Pierwszy rząd staje przed nauczycielem, który każdemu 
uczniowi zadaje pytanie. Ten, który zna odpowiedź, idzie 
na koniec kolejki; ten, który nie potrafi odpowiedzieć, siada 
w ławce. Pytania są zadawane tak długo, dopóki z każdego 
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rzędu nie zostanie jeden uczeń. Trzech uczniów staje pod 
tablicą, a koledzy zadają im pytania. Wygrywa ten, który 
jako ostatni usiądzie w ławce.

cztery kąty
Nauczyciel zawiesza w kątach klasy litery A, B, C, D. Zadaje 
uczniom pytanie i prosi, aby stanęli przy tej literze, która oznacza 
poprawne rozwiązanie.

słowo klUcz, czyli AkcjA grANAt
Nauczyciel, prowadząc lekcję, umawia się z uczniami, że 
jeśli padnie słowo klucz (np. trudne pojęcie, które trzeba 
zapamiętać), uczniowie wstaną z miejsc i podniosą obie 
ręce do góry.

grA tereNowA NA tereNie szkoły
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, a ci, poruszając się po 
szkole, rozwiązują kolejne zadania, np.: zsumujcie cyfry z daty 
rewolucji francuskiej, idźcie do sali oznaczonej sumą cyfr. 
Sala ta to biblioteka. Bibliotekarka podaje uczniom kopertę 
z kolejnym zadaniem, np. pod portretem przywódcy powsta-
nia kościuszkowskiego znajduje się kod QR. Przy pomocy 
telefonów komórkowych uczniowie odczytują zapisane w QR 
kodach kolejne polecenia. Wybranie złego portretu skutkuje 
karnym zadaniem! Tworzenie kodów QR jest stosunkowo 
proste. Można wykorzystać generator w języku polskim: 
https://www.qr-online.pl/ lub https://etechnologie.pl/ge-
nerator-qr-kodow/.

PozostAłe:
	� budowanie figur z własnych ciał – matematyka,
	� podskoki – liczenie głosek/liter, podskok, gdy nauczyciel wypowia-

da rzeczownik, przysiad, gdy pada słowo będące czasownikiem,
	� ewaluacja przy pomocy kartki samoprzylepnej – uczniowie 

odpowiadają na pytanie: „Chciałbym, aby mój nauczyciel po 
tej lekcji wiedział, że….” i zawieszają na tablicy karteczki,

	� burza mózgów na karteczkach – uczniowie w parach oma-
wiają problem, zapisują rozwiązania na kartkach przylepnych 
i zawieszają na tablicy.

PoDsUMowANie 
Dobrze dobrana metoda na wyjście z ławek sprawia, że nawet po 
wielu tygodniach uczniowie pamiętają poznane wiadomości, gdyż 
kojarzą je z nietypowym działaniem. Należy jednak pamiętać, że 
częste stosowanie tej samej metody powoduje, że uczniowie się 
do niej przyzwyczajają i choć mają możliwość bycia w ruchu, to 
nie jest ona już dla nich atrakcyjna. Wprowadzając metody zwią-
zane z ruchem, warto poinformować o tym rodziców uczniów, 
którzy z reguły nie rozumieją ich celu i mogą być zaniepokojeni. 
Wprowadzenie ruchu na zajęciach poprawia motywację uczniów, 
atmosferę na lekcjach i wzmaga zaangażowanie.
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anita Plumińska-Mieloch
Dyrektor szkoły podstawowej, współautorka pod-
ręczników do historii, autorka zeszytów ćwiczeń, 
poradników metodycznych, innowacji pedagogicz-
nych, mentor w kursach internetowych

Joanna Obuchowska
pedagog zdolności i kreatywności, terapeuta pedagogiczny, autorka bloga www.educationaleden.pl 

„W ostatnim czasie dużą popularność zdobył film prezentujący jedną z fińskich klas, w której odbywają 
się lekcje matematyki. Stoliki i krzesła stanowią tylko niewielką część wyposażenia. Uczniowie mogą 
uczyć się, siedząc na szafkach, w hamaku, chodząc po bieżni czy siedząc na podłodze. Jako stały element 
umeblowania zainstalowano tam również drążki do ćwiczeń, szarfy do akrobatyki, rowery stacjonarne, 
drabinki i wiele innych. Nauczyciel matematyki, nominowany za swoje nowoczesne podejście i innowa-
cyjne metody do nagrody Global Teacher Prize, Jukka Sinnemäki, w swojej klasie stawia na ruch, wolność 
i swobodę wyboru oraz indywidualne predyspozycje uczniów. Mimo obaw, że sprzęty sportowe będą 
działały na uczniów rozpraszająco i w znaczący sposób wpłyną na obniżenie poziomu nauczania i pracy 
samodzielnej, efekt był wręcz odwrotny. Finowie nie raz już udowadniali, że proces uczenia się nie jest, 
wbrew powszechnej opinii w wielu krajach na świecie, ściśle związany z „ukrzesłowieniem”. Link do na-
grania: www.facebook.com/breathenaava/videos/368215057181849/UzpfSTE2NDE2MDczNzI1MzI3M-
zE6Mjg5NjcyNDI3NzAyMTAyOA/?epa=SEARCH_BOX.

Zamiast prowadzić dyskusje czy rozmowy kierowane z uczniami, gdy dzielą nas rzędy ławek, połóż-
my się na dywanie, usiądźmy w kręgu lub wyjdźmy na świeże powietrze. Odpoczynek od tradycyjnych 
metod nauczania oraz zmiana atmosfery współpracy mogą znacząco wpłynąć na harmonijny rozwój 
uczniów. Holendrom zdarza się prowadzić obserwacje przyrody, a także lekcje z zakresu geografii bądź 
historii w drodze – na wycieczkach rowerowych. Jeśli chodzi o prowadzenie zajęć w salach lekcyjnych 
pełnych stolików i krzeseł, to służą one głównie nauczycielom i ich poczuciu sprawowania kontroli. 
Zastanówmy się sami, czy ucząc się, czytając czy chociażby oglądając programy popularnonaukowe, 
siadamy prosto na drewnianym krześle przy stole? Dlaczego więc sądzimy, że dzieci i młodzież właśnie 
tego potrzebują?”.


