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W szczególności koncentruje się on na zastosowaniu 
techniki narracji tj. storytelling, techniki narracji 
cyfrowej, wykorzystania sztuki i mediów, a także 
edukacji terenowej do rozwijania twórczych strategii 
potrzebnych do integracji wszystkich dzieci, 
zwłaszcza tych pochodzących z rodzin społecznie 
nieuprzywilejowanych.

Partnerzy Projektu
Projekt wykorzystuje wspólne doświadczenia 5 
organizacji z Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski 

i Hiszpanii.

Language Education and Partnerships (Ltd), UK

 

Bridgewater Primary School, UK

Misiolandia, Poland

 
Foundation Cresci@Mo, Italy

 

CEIP Gloria Fuertes Alzira, in Spain

Wprowadzenie do projektu 
W odpowiedzi na rosnące znaczenie rozwijania umiejętności 

komunikowania  się i wyrażania u dzieci, projekt VITAL ma 

na celu zbadanie i u kazanie innowacyjnych sposobów 

wykorzystania metod wizualnych w nauczaniu we 

wczesnych latach nauki.

Edukacja oparta na metodzie wizualnej rozumiana jest 

jako część kompleksowej edukacji komunikacyjnej (na 

wszystkich poziomach nauczania). Nasz projekt został 

skonstruowany tak, aby poprzez jego realizację i rozwoju 

pracowników osiągnąć poniższe cele: 

• rozwój kompetencji kluczowych dzieci, niezbędnych do 
aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie i rozwoju 
osobistego, planujemy osiągnięcie tego poprzez 
opracowanie solidnej metodologii, która wykorzystuje 
metody i techniki wizualne, które pomagają rozwijać 
podstawowe umiejętności 

• rozwinięcie wśród kadry nauczycielskiej i pracowników 
nie-dydaktycznych umiejętności kluczowych oraz 
zapoznanie z zasadami i  metodologią służącą 
wspieraniu rozwoju komunikacji poprzez stosowanie 
technik i narzędzi wizualnych

• opracowanie zestawu materiałów szkoleniowych i 
przykładów najlepszych praktyk z naszych działań 
dydaktycznych, które będą wspierać inne placówki 
w całej Europie oraz pozwolą na integrację dzieci 
pochodzących z mniej uprzywilejowanych środowisk.

Główne założenia
Głównym celem projektu jest opracowanie i 
zastosowanie umiejętności oraz materiałów 
bazujących na technikach komunikacji wizualnej. 
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Vital - Visuals In Teaching And Learning

Session observed: 

Year group:

Visual prompts and resources used:

Questions to ask following the session:
How did the activity make you feel?

What did you learn?

What helped your learning? Did the visual resources help your learning?

If you could change anything about the lesson what would it be?

Badania 
 
Wstęp

Podczas pierwszego etapu realizacji projektu, 
partnerzy pracowali nad opracowaniem metodologii 
badań w celu wyłonienia 5 studiów przypadku z 
każdego z krajów partnerskich. 

Opracowana strategia uwzględniała wykorzystanie 
ankiet, wywiadów, grupy dyskusyjnych i dyskusje 
prowadzone zarówno z pracownikami, jak i uczniami. 

?
Narzędzia
W ankiecie zastosowano szereg narzędzi i technik:

• Obserwacje; 

• Wywiady;

• Grupy fokusowe z personelem i dziećmi.

• Ankiety dla dzieci (Rys.1) 

Co więcej, w szkole podstawowej Bridgewater, 
w której badanie zostało przeprowadzone przez 
dzieci, dokonano eksperymentu, który polegał na 
przeprowadzeniu zajęć bez wsparcia wizualnego. 
Pozwoliło to dzieciom lepiej zrozumieć wykorzystanie 
efektów wizualnych podczas późniejszej nauki. 

Pod koniec tygodnia, 6 dzieci przeprowadzało 
badanie i tworzyło plakaty z każdą klasą, aby 
pokazać, w jaki sposób korzystali z wizualizacji 
w salach lekcyjnych. Zostało to następnie 
udostępnione całej szkolnej społeczności. 

Rys. 1:
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Analiza badań
 
Kluczowe pytania
Liczba przebadanych uczniów:

Przebadano 573 uczniów w wieku od 3 do 11 lat.

Kto przeprowadził ankietę:

Personel i uczniowie (nauczyciele z Polski, 
nauczyciele z Włoch, nauczyciele z Hiszpanii, 
uczniowie z Wielkiej Brytanii)

Ze względu na specyfikę pracy z bardzo małymi 
dziećmi, w większości krajów, ankieta została 
przeprowadzona przez personel.

Jednak w przypadku szkoły podstawowej Bridgewater 
12 uczniów z całej szkoły utworzyło grupę roboczą. 
Ich wiek wynosił od 6 do 10 lat. Wybrano je do 
zbadania wpływu wykorzystania zasobów wizualnych 
w nauczaniu i uczeniu się w szkole. 

Uczniowie zostali przeszkoleni w obserwowaniu 
lekcji, wypełnianiu ankiety i zadawaniu pytań.  

Jakie aktywności zostały zbadane?

Badanie miało na celu określenie wpływu, jaki 
wywiera wykorzystanie środków wizualnych, na 
proces uczenie się dzieci. W związku z tym, zbadano 
szeroki zakres działań i gier zastosowanych na 
różnych przedmiotach, dotyczyło to czytania i pisania, 
matematyki, wychowania fizycznego, uczenia się na 
świeżym powietrzu, zajęć komputerowych, plastyki i 
techniki oraz nauk przyrodniczych.  
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• Przejrzystość 

• Niezależność w realizacji zadań 

Jakie były główne pomoce dydaktyczne wskazy-
wane przez dzieci? 

Z analizy ankiet współpracujących partnerów wynikało, 

że w czasie zajęć z dziećmi wykorzystano szeroką gamę 

pomocy wizualnych. Należały do nich: książki z obraz-

kami, plakaty, realia, filmy krótkometrażowe, Numicon, 

zestawy narzędzi do pisania, zdjęcia, tablice, interakty-

wne tablice, mapy opowieści, wykorzystanie kamery, 

beboty, sekwencje wizualne, kinestetyka i dramat.

Jakie były główne emocje, które zgłaszały dzieci?

Wszystkie zbadane dzieci z 4 krajów czuły się 
szczęśliwe, entuzjastyczne, wykazywały wysoki 
poziom zaangażowania, podekscytowania i pewności 
siebie, zaangażowania w naukę, motywacji i dumy ze 
swojej pracy.

Dzieci zgłaszały również, że lubią pracować wspólnie, 
dzieląc się pomysłami i pomagając sobie wzajemnie 
w rozwiązywaniu zadań.

Co więcej, wielu z nich pracowało samodzielnie bez 
żadnej pomocy dorosłych. 

Najczęściej używane przez dzieci słowa:

Zabawa; Lubiłam/em; Wspaniały; Już potrafię; Już 
wiem. 

Jakie były główne aspekty uczenia się?

W odniesieniu do głównych elementów uczenia 
się w środowisku stymulowanym przez użycie 
środków wizualnych zostały zgłoszone przez dzieci 
następujące aspekty: 

• Praktyczne, interesujące

• Współpraca

• Szybszy postęp w przypadku użycia wizualizacji 
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Jakie były główne propozycje zmian, które dzieci, 
wprowadziłyby w tych aktywnościach?

Badanie wykazało, że dzieci były ogólnie zadowolone 
i nie chciały zmieniać żadnego z aspektów lekcji. 
Jednak gdy poproszono ich o głębsze zastanowienie 
się, dzieci zgłaszały, że:

• preferowaliby mniej zadań w ramach lekcji, 
ponieważ nie lubią, gdy są pospieszani aby 
dokończyć zadania;

• nie lubią presji czasu podczas wykonywania 
zadań; 

• woleliby dłuższy czas na zbadanie materiałów i 
zasobów;

• nie lubią długich lekcji, ponieważ dekoncentrują 
się i tracą motywację;

• nie lubią jeśli inne dzieci przeszkadzają im w 
pracy i kiedy nauczyciel zajmuje się dziećmi źle 
zachowującymi się.

 

Raport nauczycieli opisujący, w jaki sposób ich 
działania stymulowały rozwój dzieci 

Ogólnie rzecz biorąc, nauczyciele uważali, że 
proponowane przez nich działania, w aktywny 
sposób angażują dzieci. Dzieci były zamotywane i 
zaangażowanie w pracę.

Dzieci wykazały pewność siebie w tym co robią, a 
poziom wyzwań był dla nich odpowiedni.

Dzieci mówiły pozytywnie o zajęciach i swoich 
doświadczeniach. 

Na podstawie informacji zwrotnych od dzieci, 
wyraźnie widać, że środki wizualne użyte podczas 
lekcji były inspirującym, angażującym i skutecznym 
narzędziem, które pomogło dzieciom zrozumieć 
niektóre bardziej złożone aspekty zajęć, a także 
wpłynęło na ich osiągnięcia.

Wykorzystanie środków wizualnych było pomocne 
i wspierało nauczycieli w osiąganiu celów lekcji i 
realizacji wszystkich zaplanowanych umiejętności.

Nauczyciele dodali, że jeśli podczas zajęć nie były 
wykorzystywane techniki wizualne, dzieci miały 
mniejszą szansę na zrozumienie abstrakcyjnych 
pojęć. 

Co więcej, interesującym, dodatkowym 
potwierdzeniem powyższej tezy, był eksperyment 
przeprowadzony w szkole podstawowej Bridgewater. 
Nauczyciele przeprowadzili zajęcia, podczas których 
próbowali wytłumaczyć dzieciom nową koncepcję 
bez użycia środków wizualnych. W normalnych 
warunkach, aby wspierać zrozumienie tematu 
przez dzieci, polegaliby w dużej mierze na efektach 
wizualnych. 
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poszerzaniu doświadczeń edukacyjnych i zaspokajaniu 

różnych potrzeb edukacyjnych. Oczywiste jest, że 

zastosowane środki wizualne zwiększają efektywność 

nauczania, a także czynią lekcje bardziej atrakcyjnymi 

dla dzieci, co jest kluczem do ich motywacji.

Kiedy nauczyciele zostali zapytani o wykorzystanie 
technik wizualnych informowali, że wspierają 
one przekaz i zrozumienie instrukcji i dodatkowo 
wspomagają proces zapamiętywana u dzieci.

Uważali oni także, że środki wizualne dały wsparcie 
dzieciom, które były bardziej wycofane i miały mniejszą 
pewność siebie.  Użycie zdjęć i klipów filmowych 
zostało uznane jako skuteczny i stymulujące środek 
do wykorzystania podczas zajęć.

Kompetencje techniczne związane z dostępem 
do zasobów filmowych wymagały umiejętności 
na wysokim poziomie i umożliwiły dzieciom pracę 
w grupach. Zapewniło to dobrą komunikację i 
wykorzystanie umiejętności językowych w całym 
przedsięwzięciu.

Samoocena nauczycieli i skuteczność wykorzysty-

wanych zasobów

Wszystkie środki wizualne wykorzystane na zajęciach 

okazały się źródłem doświadczeń edukacyjnych dla 

dzieci. Wspierały one interakcję między dziećmi i 

nauczycielami podczas procesu nauczania, a także 

pomagały uczniom w uczeniu się,
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Przykłady dobrych praktyk
(Wielka Brytania) 
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?
Robimy zdjęcia

Wprowadzenie:
Dzieci będą generować i wykorzystywać serię 

wizualnych instrukcji, aby zrobić zdjęcie aktywności 

edukacyjnej.

Z pewnymi siebie i/lub entuzjastycznymi uczniami 

można wprowadzić limit czasowy, aby świadomie 

dodać niewielką presję, która może zachęcić do 

bardzo “odmiennego myślenia”.

Przebieg zajęć
Wyświetl dwa obrazy zrobione przez ciebie jako 
nauczyciela, jedno zdjęcie jest wyraźnym obrazem, a 
drugie zdjęcie, które jest zamazane, niewyraźne lub 
obraz widoczny częściowo.

Poproś dzieci, aby zastanowiły się nad tymi dwoma 
obrazami i podały pomysły na poprawę zniekształconego 
obraz.  

Dzieci generują pomysły i opracowują metody, jak zrobić 
dobre zdjęcie. Każdy etap procesu jest fotografowany 
przez nauczyciela, który następnie pisze instrukcje 
słowne, które posłużą jako podpisy pod każdym 
zdjęciem pokazującym każdy krok. 

Zdjęcia można następnie wydrukować i umieścić obok 
instrukcji. Nauczyciel wywiesza poszczególne fazy, 
etapy do osiągnięcia sukcesu: “Jak zrobić dobre zdjęcie”. 
Pomoże to dzieciom z problemami w czytaniu, a także 
dzieciom, które potrzebują wizualnych wskazówek, aby 
wspierać nabywanie umiejętności. 

Dzieci mogą skorzystać z tych wskazówek podczas 
robienia zdjęć w czasie ich własnego procesu twórczego.

Następnie są one pobierane i drukowane w celu 
umieszczenia w ich zeszytach pracy. 

 
Rozszerzenie
Zamiast nauczyciela spisującego poszczególne kroki, 
dzieci generują własne instrukcje, które posłużą do opisu 
zdjęć. 

Obszar tematyczny Tekst i obraz 

Wiek, czas, wielkość grupy
4-5 lat ,15-20 minutes, 6 

dzieci

Umiejętności i kompetencje

Korzystanie z aparat 
fotograficznego;  “Potrafię zrobić 
zdjęcie”;  Umiejętności mówienia 
i słuchania;  Praca grupowa;  
Podążanie za wskazówkami; 
Sekwencjonowanie

Wymagane zasoby 
Aparat fotograficzny, pióro 
i flipchart, aby zapisać kroki 
do sukcesu
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Liczymy z Numikonem

Wprowadzenie:
Numicon jest środkiem wizualnym, który pomaga 

dzieciom zrozumieć pojęcia matematyczne. Dzieci 

dowiadują się, że cyfry i liczby to symbole, które 

można łączyć. Zauważają również relacje i związki 

pomiędzy liczbami. 

Kolor i kształt Numicon wspiera umiejętności 

układania liczb po kolei.

Przebieg zajęć
Zacznij od rozdania każdemu dziecku zestawu 
Numicon. Poproś ich, aby najpierw znaleźli najmniejszą 
liczbę i umieścili ją na podłodze przed sobą 

Poproś dzieci o znalezienie płytki Numicon, która 
pokazuje liczbę o jeden większą. 

Aby wesprzeć proces układania liczb w kolejności, 
dzieci proszone są o umieszczenie klocka z jednym 
oczkiem na wierzchu klocka z dwoma oczkami. Pomoże 
im to ujrzeć wizualną różnicę między nimi. Później 
zachęcamy dzieci do powtórzenia czynności dla liczby 
3 i tak dalej, aż osiągną10.

Następnie dzieci prezentują swoją pracę – mogą 
wywiesić płytki Numicony w kolejności, przypinając je 
klamerkami do rozciągniętej linki.

Rozszerzenie 
Dzieci kontynuują porządkowania liczb aż do liczby 
dwudziestu.

Obszar tematyczny Tekst i obraz 

Wiek, czas, wielkość grupy
4-5 lat ,15-20 minutes, grupy 

6-8 dzieci

Umiejętności i kompetencje

Rozwijanie umiejętności 

liczenia w ramach 10, przy 

użyciu Numiconów.

Wymagane zasoby Numicon
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Słomki 

Wprowadzenie:
Każdego roku zaczynamy naukę matematyki od 

projektu, który pomaga dzieciom rozwijać umiejętność 

natychmiastowego określania liczby obiektów w 

małej grupie, bez potrzeby ich liczenia. Przykładem 

może być kostka do gry - natychmiast rozpoznajemy 

liczbę kropek bez liczenia każdego układu z osobna. 

Przebieg zajęć
Pokazujemy jedną słomkę, którą kładziemy na 
podłodze. Następnie z kolejnych słomek, tworzymy 
zbiór 10-elementowy i splatamy je gumką.  Kładziemy 
je obok naszej pierwszej słomki, z podpisem 10. 

Następnie budujemy zbiór 100, tworząc dziesięć 
zestawów po 10, splatając każdy zestaw 10 gumką. 
Nie pozwalamy przy tym dzieciom liczyć pojedynczych 
słomek. 

W małych grupach dzieci budują zbiór 1000, tworząc 10 
pęczków po 100 (wciąż składających się z dziesiątek). 
Omawiamy cały proces, wielkość liczb i w jaki sposób 
możemy zrobić zbiór dziesięć razy większy. Czy 
mamy wystarczająco dużo słomek? Jeśli nie, możemy 
narysować. Tworzymy na tablicy/papierze 10 000 
grupując zbiory po 1000. Następnie rozmawiamy o 
wielkości 100 000 i miliona.  

Rozszerzenie
Dzięki temu z łatwością możemy tworzyć różne liczby. 
Korzystając z pęczków liczb, możemy podzielić i 
pomnożyć przez 10, 100 i 1000. Możemy wizualnie 
rozwiązać zadania z dodawania i odejmowania. 
Możemy także pokazywać metodę dzielenia, poprzez 
fizyczne usunięcie słomek. 

Możemy również pracować na liczbach dziesiętnych, 
tworząc dziesiąte części. Prosimy dzieci, aby pocięły 
słomę na dziesięć równych części – pozwalamy im 
zrobić to całkowicie niezależnie. To zabiera trochę 
czasu, gdyż  większość dzieci musi ustalić, w jaki sposób 
mogą uzyskać dziesięć równych części, przy użyciu 
prób i błędów. Inni są w stanie zobaczyć, że będzie to 
dziesięć razy mniejszy kawałek, niż jedna całość, więc 
dzieląprzez dziesięć. Z tego jesteśmy w stanie stworzyć 
setki. Możemy następnie utworzyć dowolną liczbę przy 
użyciu słomek i stworzyć wiele różnych liczb, aby móc 
wizualizować i pomóc dzieciom zrozumieć wartość 
liczby. 

Obszar tematyczny Tekst i obraz 

Wiek, czas, wielkość grupy 
10-11 lat ,15-20 minutes, 

grupy 6-8 dzieci

Umiejętności i kompetencje
Zrozumienie pojęć 

matematycznych

Wymagane zasoby Numicon 
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Programujemy Beeboty

Wprowadzenie:
Beebot to podłogowy robot, który dzięki 4 przyciskom 

ze strzałkami kierunkowymi porusza się trasą 

wyznaczoną przez dzieci. Zabawa robotem stanowi  

wstęp do nauki programowania. Pomagamy dzieciom 

zrozumieć, że za pomocą odpowiedniej sekwencji, 

którą wpisujemy, umożliwiamy robotowi dojście do 

celu. 

Przebieg zajęcia
Prosimy aby dzieci spojrzały na beeboty i przyciski 
strzałek. Do czego służą te przyciski? Dzieci dzielą 
się swoimi pomysłami. Jeśli to konieczne, wytłumacz 
jeszcze raz komendy do przodu, do tyłu i skrętu. Z jakich 
poleceń programowych możemy skorzystać? Co dzięki 
nim osiągniemy? Jak możemy je zapisać wizualnie?

Usiądź z dziećmi w kręgu i zapytaj ich, jak należy 
zaprogramować beebota, aby napisał literę I? Dzieci 
mogą zasugerować pójście do przodu lub do tyłu, 
zaczynając od góry lub od dołu. Obie wersje są 
akceptowalne.

Wyjaśnij, że tylko osoba kodująca - koder może 
korzystać z beebota i muszą czekać na swoją kolej. 
Zapytaj dzieci, co poszło dobrze i co można poprawić

Rozszerzenie 
Jedno dziecko zapisuje na białych tablicach/kartkach, 
sekwencję strzałek, a drugie według tej instrukcji 
programuje beebota. Zadaniem dzieci może być 
zapisanie i zaprogramowanie kroków beebota w taki 
sposób, aby dotarł  od jednej postaci bajkowej do 
drugiej. 

Obszar tematyczny Tekst i obraz 

Wiek, czas, wielkość grupy
4-5 lat ,15-20 minutes, grupy 

6 dzieci

Umiejętności i kompetencje

Rozwijanie umiejętności 
programowania i zrozumienie 
pojęcia algorytm; „Potrafię 
ułożyć algorytm„ Potrafię 
używać beebotów”

Wymagane zasoby
Beeboty, papier, pisaki, 

tablica
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Sałatka owocowa - wyścig

Wprowadzenie:
Dzieci rozwijają swoje umiejętności słuchania, 

rozumienia i sprawności fizycznej w formie zabaw na 

świeżym powietrzu.   

Przebieg zajęć
Podziel dzieci na grupy (6 osobowe) i ustaw je w kole. 
Rozdaj różne karty z obrazkami owoców (po jednym 
dla każdego dziecka). Każde dziecko umieszcza 
swoje zdjęcie na podłodze i staje na nim. Nauczyciel 
wypowiada nazwę owocu. Dziecko (może też być 
więcej dzieci) z odpowiednią kartą graficzną biegnie 
wokół wszystkich okręgów i wraca na miejsce gdzie 
pozostawiło obrazek. 

Cała grupa wraz z nauczycielem odlicza czas od 10 
w dół lub jeśli bawimy się z młodszymi dziećmi to od 
1 wzwyż, aby zobaczyć które dziecko będzie miało 
najlepszy czas. 

Jeśli czas w ramach 30 sekund zostanie prze dziecko 
przekroczony to musi zrobić dodatkowo zadanie (np. 10 
podskoków, przysiadów, itp.) 

Jeśli nauczyciel powie „Sałatka owocowa - wszyscy 
biegają i wracają na swoje miejsce.

Rozszerzenie 
Zintegrowanie z innymi przedmiotami:  karty owoców 
można zmienić na liczby. Nauczyciel wypowiada zdanie 
z liczbą i dziecko stojące na danej liczbie musi okrążyć 
grupę

Ta aktywność może być wykorzystana do pomocy 
dzieciom, które pochodzą  z innych krajów, nieznającym 
dobrze języka polskiego. Karty można zmienić, 
wprowadzając i ćwicząc nowe słownictwo, na przykład 
przedmioty szkolne, zabawki, itp.

Nauczyciele mogą również określić w którą stronę 
dziecko powinno biec, zgodnie lub przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara, w prawo lub w lewo.  

Oprócz używania zwykłych kart, nauczyciele mogą 
korzystaćz realiów.

Dzieci mogą poruszać się po okręgu na różne sposoby 
- skacząc, chodzić do tyłu, galopować, itp.

Obszar tematyczny 
Edukacja terenowa: dźwięki 

i kolory wokół nas

Wiek, czas, wielkość grupy
6-7 lat, 15-20 minutes, grupy 

6 dzieci

Umiejętności i kompetencje
Umiejętności uważnego 

słuchania i dużej motoryki

Wymagane zasoby Karty z obrazkami owoców
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Przykłady dobrych praktyk
Polska

?
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List do Pani Jesień

Wprowadzenie:
Witamy jesień!  Dzieci będą brać udział w 

porównywaniu i kontrastowaniu pór roku, identyfikując 

charakterystyczne cechy jesieni i obserwując różne 

kształty, rozmiary liści oraz odwzorowywały je za 

pomocą palców i farby. W czasie zajęć zastosujemy 

umiejętności matematyczne dzieci, plastyczne oraz 

pojawią się elementy badawcze.

Przebieg zajęć 
1.Nauczyciel czyta dzieciom zagadkę jako 
wprowadzenie do tematu:

“Kim jest ta dama złota, która maluje liście na czerwono, 
żółto i brązowo? 

A kiedy odchodzi, śnieg i śnieżyce podążają za nią. 
(jesień)

Nauczyciel mówi, że otrzymał list od pani Jesień.

Nauczyciel czyta list:

Drogie dzieci,

Na niebie pojawia się coraz więcej ciemnych chmur 
i często pada deszcz. W lesie panuje wielki zamęt. 
Zwierzęta przygotowują się do zimy. Wkrótce będzie 
spokój i cisza. Martwi mnie to, że kiedy się pokazuję, 
wszystkie liście na drzewach zmieniają kolor i opadają, 
drzewa stają  się szare i nagie. Chciałabym, żebyś 
odkrył, dlaczego liście zmieniają kolor i dlaczego 
spadają.

Mam nadzieję, że pomożecie mi, dzieci, zrozumieć, co 
dzieje się w naturze.

Czekam na Waszą odpowiedź. 

Pani Jesień.

2. Nauczyciel pyta dzieci, w jaki sposób możemy 
obserwować drzewa. Po tym, jak dzieci odpowiedzą, 
nauczyciel pokazuje im magiczne pudełko, zawierające 
kilka narzędzi, które można wykorzystać do obserwacji 
natury. Dzieci badają magiczne pudło, aby sprawdzić, 
czy mają rację co do narzędzi, których mogą użyć do 
zbadania natury. W magicznym pudełku znajdują się: 
lupa, aparat fotograficzny, taśma klejąca, oczy, uszy 
(wycięte/wydrukowane), notatnik i ołówek.

3. Nauczyciel prosi dzieci, aby zbadały drzewa w 
ogrodzie przedszkolnym (lub na zdjęciu, jeśli nie można 
wyjść) i prosi o opisanie, jak wygląda drzewo i z jakich 
elementów się ono składa. Nauczyciel przedstawia 
następnie tablicę z prawidłową budową drzewa. 
Wspólnie, dzieci próbują odgadnąć jak nazywają się 
różne części drzewa: korona, gałęzie, liście, pień, kora, 
korzenie.

4. Zabawa ruchowa: gra “Deszcz i mróz” - dzieci są 
kroplami deszczu, gdy słyszą instrument / muzykę 
biegają po sali, gdy instrument / muzyka ucichnie, 
zamierają nieruchomo jak zamarznięte sople

Obszar tematyczny 
Edukacja terenowa: dźwięki i 

kolory wokół nas

Wiek, czas, wielkość 
grupy 

4 lat, pól dnia  Cała klasa i 

grupy 6 dzieci

Umiejętności i kompe-
tencje

Umiejętności krytycznego 

myślenia i rozwiązywania 

problemów; Motoryka mała; 

eksperymentowanie i odkrywanie; 

Umiejętności obserwacji

Wymagane zasoby

Zdjęcie Pani Jesieni w sukni z 

kolorowymi liśćmi; Magiczne 

pudełko z lupą, Aparatem 

fotograficznym, Taśmą klejącą, 

Wyciętymi oczami, uszami 

notatnikiem i ołówkiem; Obraz 

drzewa; Duży plakat (kontur) Pani 

Jesieni w sukience

?
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5. Podczas spaceru na zewnątrz, dzieci zbierają 
liście, które niedawno spadły. Po powrocie do klasy 
dzieci mówią o tym, jak one wyglądają i jakie są one w 
dotyku. Nauczyciel zachęca dzieci do porównania liści 
i podzielenia ich na 3 kategorie: rozmiar, kształt i kolor.

6. Nauczyciel prosi każde dziecko o odnalezienie 
wyboistej (wypukłej) strony liścia z żyłkami.

7. Nauczyciel pokazuje dzieciom, jak mogą palcami 
rozłożyć cienką warstwę farby po wyboistej stronie liści.

8. Nauczyciel prosi dzieci, aby nałożyły farbę na liście i 
odcięli, ja na białej kartce, tak aby otrzymać ich  wydruk. 
Następnie, dzieci porównują fizyczne cechy swoich 
odbitek.

9. Nauczyciel pyta dzieci jak jest zbudowany liść. Dzieci 
obserwują liście pod lupą i porównują je z wydrukami. 
Nauczyciel przedstawia tablicę wskazującą prawidłową 
budowę liścia (ostrze, ogonek, żyły).

10. Nauczyciel prowadzi rozmowę z dziećmi, które 
starają się odpowiedzieć na pytania: “Dlaczego liście 
zmieniają kolor i spadają jesienią?” “Jakie warunki 
pogodowe sprawiają, że liście zmieniają kolory?”

11. Nauczyciel pokazuje 2 plakaty z krajobrazem latem 
i jesienią, następnie pyta dzieci, aby dostrzegły różnice, 
pomagając im wyciągnąć wnioski i odpowiedzieć na 
pytanie “Dlaczego liście zmieniają kolor i spadają 
jesienią?”

12. Dzieci, z pomocą nauczyciela, piszą krótki list do 
Pani Jesieni z odpowiedzią na jej pytanie. 

Rozszerzenie
Działanie można rozszerzyć poprzez wspólną pracę 
plastyczną. Zadaniem dzieci jest dekoracja sukni Pani 
Jesieni, prezentowana na dużym plakacie. Dzieci 
używają zebranych liści do dekoracji sukienki Pani 
Autumn. Przyklejają je do papieru za pomocą kleju.
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Kapsuła Czasu

Wprowadzenie:
Zajęcia te oparte są na metodzie projektu i rozwijają 

świadomość ekologiczną dzieci i uświadamiają z 

jakimi problemami ekologicznymi borykamy się w 

obecnych czasach.

Dzieci wykorzystają umiejętności takie jak: 

obserwacja i pomiar do oszacowania procesu 

dystrybucji śmieci na ziemi. Dzieci będą badać wpływ 

śmieci na środowisko. Główne działania należy 

wykonać jesienią, II etap następuje w kwietniu.

Przebieg zajęć
1. Nauczyciel rozdaje dzieciom duże torby i rękawiczki.

2. Udają się do najbliższego parku / placu zabaw, aby 
zebrać śmieci.

3. Segregują śmieci i umieszczają je w osobnych 
pojemnikach.

4. Nauczyciel pyta, dlaczego zdaniem dzieci musimy 
segregować śmieci i umieszczać je w różnych 
pojemnikach.

5. Razem  przygotowują  drewnianą deskę i 
przymocowują do niej gwoździami różne rodzaje śmieci: 
np. papier, plastikowa butelka, skóra banana, kawałek 
drewna, plastikowa torba.

6. Razem kopiemy dziurę w ziemi i zakopujemy deskę z 
odpadkami, pokrywając ją dokładnie ziemią.

7. Przygotowujemy znak z napisem “Kapsuła Czasu” 
wraz z datą i informacjami na temat śmieci, które zostały 
zakopane w ziemi.

8. Oznaczamy to miejsce wcześniej przygotowanym 
znakiem.

9. 22 kwietnia (Dzień Ziemi) nauczyciel przypomina 
dzieciom o kapsule - rozmawiają o tym, co zakopali i 
jak sądzą, co mogło się stać ze śmieciami.

Dzieci wraz z nauczycielem wykopują kapsułkę. 
Następnie sprawdzają, czy mieli rację. Wyciągają 
wnioski na temat procesu degradacji.

Rozszerzenie
Dzieci tworzą zabawki z materiałów pochodzących z 
recyklingu.

Można to również zrobić w formie konkursu dla rodziców 
i dzieci. Celem konkursu będzie przygotowanie 
“Najbardziej kreatywnej zabawki” wykonanej z 
materiałów pochodzących z recyklingu.

 

Obszar tematyczny 
Edukacja terenowa: dźwięki 

i kolory wokół nas

Wiek, czas, wielkość grupy
5-6 lat, 2 dni: (1 dzień jesienią i 1 

dzień wiosną) Cała klasa

Umiejętności i kompetencje

Umiejętności komunikacyjne; 
Rozumienie zabaw 
badawczych, właściwości 
różnych przedmiotów i 
materiałów; Dostrzeganie różnic 
między naturalnymi i sztucznymi  
materiałami i przedmiotami; 
Zbieranie i interpretowanie 
danych; Zrozumienie procesu 
recyklingu

Wymagane zasoby

Deseczka około 50x25 cm, 
rękawice gumowe, śmieci, 
które mają różny czas rozkładu 
tj. papier, skórka od banana, 
kawałek drewna, butelka 
plastikowa
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Wakacyjne eksperymenty

Wprowadzenie:
Dzieci wspominają swoje wakacje, poznają ciekawe 

miejsca w swoim kraju i szukają różnych krajobrazów 

na mapie. Przeprowadzą również prosty eksperyment 

naukowy z solą i wodą, aby poznać różne zbiorniki 

wodne i ich właściwości. Dzieci poznają również 

termin “gęstość wody” i zrozumieją, co to znaczy.

Przebieg zajęć
1. Co to są wakacje? Nauczyciel pokazuje walizkę, 
torbę podróżną i plecak. Dzieci je nazywają i decydują, 
do czego służą. Próbują odpowiedzieć na pytanie: 
“Czym są wakacje?”

2. POCIĄG: Dzieci udają, że jadą na wakacje i są w 
pociągu. Nauczyciel włącza muzykę i dzieci w rytmie 
chodzą po sali. Po zatrzymaniu muzyki nauczyciel 
pokazuje obrazek z krajobrazem wakacyjnym, takim 
jak: plaża, jeziora, góry, wsie i duże miasta. Dzieci 
rozpoznają, dokąd przybyły i improwizują działania, 
które można wykonać w przedstawionym celu podróży, 
np. - nad morzem: opalanie się, skakanie przez fale, 
zbieranie muszli i tak dalej. Kiedy nauczyciel mówi: 
“Stop” - stoją bez ruchu i na zmianę mówią, co robili.

3. Mapa i globus: Dzieci stoją przed fizyczną mapą 
swojego kraju. Na podstawie własnych doświadczeń 
dzieci mówią, gdzie mogą spędzić wakacje w swoim 
kraju (morze, góry, jeziora, wioski, miasta). Szukają 
tych miejsc na mapie i pokazują je innym dzieciom. 
Potem próbują znaleźć swój kraj na globusie.

4. Kolory na mapie: Nauczyciel odnosi się do kolorów 
na mapie fizycznej (pomarańczowy, żółty, zielony, 
niebieski) i pyta, co mogą oznaczać. Razem poznają 
legendę mapy. Następnie, otrzymują kolorowe paski: 
pomarańczowy,  żółty, zielony, niebieski i muszą 
umieścić je we właściwym miejscu (gdzie są góry, 
wyżyny, niziny, jeziora) na przygotowanym konturze 
Polski. Następnie przyklejają paski za pomocą kleju. 

5. Dzieci patrzą na globus,  nauczyciel pyta ich, jaki jest 
przeważający kolor na kuli ziemskiej - (niebieski). Pyta 
ich również, co oznacza ten kolor. Nauczyciel wyjaśnia, 
że Ziemia składa się głównie z wody.

6. Nauczyciel stara się określić, jakie rodzaje wody 
mamy (słone i słodkie)

7. Aby wyjaśnić dzieciom właściwości słonej wody 
i słodkiej wody, możemy przeprowadzić prosty 
eksperyment. Nauczyciel podaje instrukcje, jak 
przeprowadzić eksperyment (opcjonalnie: ilustruje 
kroki zdjęciami), a po jego zakończeniu nauczyciel 
prosi dzieci o wnioski. Pod koniec lekcji nauczyciel 
podsumowuje swoją pracę i zadaje pytania: 

Czym jest gęstość?

Co robi sól z wodą?

Dlaczego sól zwiększa gęstość wody? 

Obszar tematyczny 
Edukacja terenowa: dźwięki i 

kolory wokół nas

Wiek, czas, wielkość 
grupy 

6 lat, 2 godziny  Cała klasa i 

grupy 4-6 osobow

Umiejętności i kompe-
tencje

Umiejętności krytycznego myślenia 

i rozwiązywania problemów; 

Rozwijanie małej motoryki; 

Umiejętności związane z nauką 

i odkrywaniem; Umiejętności 

obserwacji

Wymagane zasoby 

Sól, 2 miski, łyżki, łyżka do 

mierzenia, kubeczki jednorazowe, 

2 jajka, 4 pocięte w plastry 

ziemniaki, mapa Polski, kolorowe 

paski papieru –które reprezentują 

rzeźbę terenu (pomarańczowy, 

zielony, niebieski), globus
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Eksperymenty do wyboru: 

a. Dzieci mają 2 pojemniki. Do jednego z nich dodają 
sporo soli. Mieszają, aby rozpuścić sól w wodzie. Drugi 
pojemnik zawiera świeżą wodę. 

Każde dziecko wkłada 1 plasterek ziemniaka do 
każdego pojemnika (wody słonej i słodkiej). W słodkiej 
wodzie ziemniak tonie, ale pływa w słonej wodzie.

Zostawiamy ziemniaki na 15 minut w wodzie. Gdy 
usuniemy plasterek  ziemniaka po 15 minutach ze 
słodkiej wody, będzie on twardy, natomiast ziemniak 
w słonej wodzie mięknie i staje się śliski. Jest to 
spowodowane przepływem płynu pomiędzy roztworami 
o różnym stężeniu soli mineralnych. Stężenie soli 
w roztworze jest większe niż zawartość ziemniaka, 
więc ziemniak mięknie. To wyjaśnia, dlaczego ryby 
przystosowane do życia w wodzie słodkiej giną w 
morzu. 

b. Użyj 2 surowych jaj, 2 szklane pojemniki: jeden ze 
słoną wodą, drugi ze świeżą wodą. Kiedy wkładamy 
jajko do świeżej wody, tonie (oczywiście świeże jajo), a 
w słonej wodzie o większej gęstości jajo pływa. 

c. ”Wieża i słona woda. Każde dziecko otrzymuje 
jednorazowe kubki ze słoną wodą i słodką wodą. 
Sprawdzają smak wody, po czym wlewają wodę do 
dwóch dużych plastikowych misek, w zależności 
od smaku (jedna miska ze słodką wodą i druga ze 
słoną wodą). Umieszczają małe przedmioty w każdej 
z mis i obserwują, co się dzieje. Następnie próbują 
odpowiedzieć na pytanie: “Dlaczego mocno osolona 
woda utrzymuje przedmioty na powierzchni?”.

d. Nauczyciel prosi dzieci o umieszczenie obrazków 
różnych zbiorników wodnych: morze, ocean, staw, 
jezioro, rzeka, strumień górski, obok właściwej miski 
(słona lub słodka woda).

Rozszerzenie
Dzieci rysują swoje ulubione miejsce wakacyjne lub ich 
ulubione krajobrazy.
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W galerii sztuki

Wprowadzenie:
Dzieci prezentują reszcie klasy wybrane dzieło 

sztuki. Przyjmują rolę przewodnika i opisują swoje 

obrazy za pomocą poprawnego słownictwa i form 

gramatycznych. Tworzą opowiadania i historie 

powiązane ze zdjęciami. 

Przebieg zajęć
Nauczyciel wprowadza dzieci w temat lekcji. 

1 Nauczyciel wyjaśnia zadanie: dzieci wykonają ramę 
obrazu, w której ich działa sztuki zostaną oprawione i 
zaprezentowane na wystawie (jak w muzeum). Dzieci 
wycinają ramkę z kartonu. Wybierają ozdoby, guziki, 
muszle makaronowe, łuski pistacji, itp. aby udekorować 
swoją ramę. Pozostawiają ramę do wyschnięcia, a 
następnie malują ozdoby czystym lakierem np. do 
paznokci. 

2. Nauczyciel zachęca dzieci do wybrania jednego 
obrazu z zestawu przygotowanego przez nauczyciela. 
Każde dziecko wybiera dzieło sztuki, które najbardziej 
mu się podoba i umieszcza je w przygotowanej przez 
siebie ramce

3. Następnie dzieci wspólnie aranżują wnętrze sali i 
przygotowują wystawę muzealną.

4. Następnie jedno dziecko otrzymuje funkcję 
przewodnika muzealnego (kuratora). Dziecko 
przygotowuje bogaty i kolorowy opis obrazu: myśli o 
tytule, opisuje go (kolor, cechy, emocje pokazane). 
Nauczyciel wskazuje kluczowe zwroty, które należy 
zastosować, gdy witają odwiedzających (resztę klasy) 
na wystawie (Szanowni Państwo, Szanowny Panie, 
proszę pamiętać, itp.).  

5. Następnie każde chętne dziecko po kolei prezentuje 
swój obraz na wystawie i odgrywa rolę przewodnika.  

6. Nauczyciel wybiera obraz i pyta dzieci, co ich zdaniem 
mogło się stać, zanim scena została namalowana przez 
malarza.

Rozszerzenia
Nauczyciel pyta dzieci, jaką ich zdaniem wybrany 
przez dziecko obraz kryje historię. Omawiają różne 
scenariusze. 

Obszar tematyczny Tekst i obraz

Wiek, czas, wielkość grupy 
4-5 lat, tydzień, praca 

indywidualna

Umiejętności i kompetencje

Rozwinięcie zasobu słownictwa 

związanego ze sztuką; użycie 

kulturalnych zwrotów; rozwijanie 

umiejętności komunikacyjnych

Wymagane zasoby  

Ilustracje różnych obrazów, 

pejzaży, portretów, martwej 

natury, etc. Kartki, klej, nożyczki, 

kredki,  Karton, guziki Muszelki, 

kokardki, inne materiały 

plastyczne do dekoracji
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Prezenterzy prognozy 
pogody

Wprowadzenie:
W ramach zajęć wprowadzony temat pogody, w 

formie krótkich prezentacji dzieci.

Dzieci będą wzbogacać swoje słownictwo i 

umiejętności komunikacyjne podczas rozmowy o 

pogodzie.

Nauczą się tworzyć mapy pogody, a także dowiedzą 

się co to są fronty, jakie są rodzaje pogody i prognozy 

pogody. Dzieci również sprawdzą swoich sił w roli 

prezenterów pogody.

Przebieg zajęć
1. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci oglądają 
różne ilustracje, fotografie; książki przywiezione z 
domu,  opisujące zmiany zachodzące jesienią. Dzieci 
opowiadają o ptakach, które odlatują do cieplejszych 
krajów i o przybyciu zimowych ptaków do naszego 
kraju, zmianach koloru liści, pracy na polach, spadkach 
temperatury, częstych opadach deszczu, silnym 
wietrze, zasypaniu roślin przed zimą, itp.

2. Symbole jesienne: Dzieci wynajdują i rysują symbole 
przedstawiające zmiany w przyrodzie, które występują 
jesienią. Następnie, umieszczają te symbole na dużym 
arkuszu papieru z rysunkiem Pani Jesieni.

3. Mapy pogody. Korzystając z map przyniesionych 
przez dzieci z domu, nauczyciel prosi dzieci o 
przedyskutowanie znaczeni symboli na mapach. 
Nauczyciel pomaga im zdefiniować cechy symboli, 
które opisują różne rodzaje pogody.

4. Dzieci oglądają i słuchają telewizyjnej prognozy 
pogody, a także przykładów prognoz pogody w 
Internecie i radiu.

Dzieci próbują powtórzyć to, co usłyszały, używając 
konkretnych słów do opisu pogody, takich jak wiatr, 
temperatura, wilgotność, zachmurzenie itp.

5. Przygotowanie klasowego kalendarza pogody.

Nauczyciel dzieli dzieci na grupy:  grupa 1 - przygotowuje 
planszę, pisze tytuł, dekoruje ją, tworzy wykres tygodnia;  
grupa 2 - na małych kartach pisze dni tygodnia;  grupa 
3 - rysuje symbole pogody. Razem próbują przewidzieć 
pogodę na cały tydzień. Będą korzystać z tej tablicy 
każdego dnia tygodnia, aby śledzić ich przewidywania i 
sprawdzać, czy udało im się przewidzieć właściwą aurę

6. Nauczyciel informuje dzieci, że teraz to dzieci wcielą 
się w prezenterów  pogody. Dzieci przygotowują  symbole 
pogody na kartach / papierze, które przyczepiają do 
dużej mapy kraju. Następnie, przedstawiają prognozę 
pogody. Nauczyciel nagrywa ich prezentacje. Później, 
wspólnie oglądają wszystkie nagrania. 

Obszar tematyczny Tekst i obraz; Storytelling 

Wiek, czas, wielkość 
grupy

6 lat, pół dnia, cała klasa i grupy 

4-6 osobowe

Umiejętności i kompe-
tencje

Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych dzieci; 

Rozwijanie grafomotoryki

Wymagane zasoby

Ilustracje, fotografie, książki 

o jesieni, duży arkusz tektury 

przedstawiający panią Jesień w 

sukience, video- prognoza pogody, 

gazety, kredki, ołówki, papier, 

aparat fotograficzny
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Rozszerzenie
Dzieci mówią o tym, jakie ubrania należy wybrać w 
zależności od pogody. Wyjaśniają, jakie ubrania powinny 
być noszone w różnych warunkach pogodowych.

Pracując w grupach, dzieci stają się projektantami. 
Projektują ubrania na jesień, zimę, lato i wiosnę. 
Następnie próbują stworzyć ubrania w oparciu o ich 
projekt z różnych materiałów (np. papier, gazety, krepa, 
tkaniny, skrawki i inne nietypowe materiały). 

Dzieci prezentują swój projekt na wybiegu.

?
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Przykłady dobrych praktyk
 (Włochy) 

?
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Oglądamy dzieło sztuki 

Wprowadzenie:
Dzięki zdjęciom i artykułom prasowym nauczyciele 

starają się pobudzić dziecięcą ciekawość z zakresu 

dzieł sztuki, które znajdują się w naszym mieście 

(przykładem jest rzeźba konia wykonana przez 

artystę Mimmo Paladino).

Pierwszym krokiem jest wycieczka i obejrzenie 

dzieła sztuki w mieście. Podczas obserwacji dzieci 

są proszone o naszkicowanie rzeźby w swoich 

notatnikach.

Te wizualne szkice są następnie wykorzystywane 

w klasie, jako podstawa do zorganizowania i 

zrealizowania aktywności. Kontynuując pracę nad 

tematem, ich zadaniem będzie przedstawienie dzieła 

sztuki przy użyciu wielu różnych technik, zarówno 

indywidualnie, jak i w małych grupach.

Przebieg zajęć
1. Wzbudzamy zainteresowanie dziełami sztuki, aby 

pobudzić ciekawość poznawczą dzieci.

2. Tworzymy małe notatniki z dziećmi, aby zachęcić je 
do wykorzystania ich podczas wycieczki, i zapisania 
obejrzanego dzieła sztuki.

3. Dzieci obserwują dzieło i szkicują je z różnych 
punktów widzenia

4. Po wycieczce, następnego dnia, dzieci wracają do 
swoich rysunków i omawiają je z uwzględnieniem 
różnych punktów widzenia. 

5. Nauczyciele proponują różne materiały i techniki, 
które można wykorzystać do przedstawienia dzieła, 
zarówno w formie przestrzennej jak i  płaskiej.

6. Nauczyciele wyznaczają przestrzeń wewnątrz sali, 
który staje się swoistym warsztatem, służącym do 
prezentacji dzieł sztuki.

7. Dzieci mogą korzystać z warsztatu, kiedy tylko mają 
na to ochotę, mogą eksperymentować i dodawać 
do swoich dzieł różne techniki artystyczne.

8. Nauczyciele tworzą wystawę sztuki w sali i 
eksponują wszystkie dzieła sztuki dziecięcej. 

Obszar tematyczny Tekst i obraz, storytelling

Wiek, czas, wielkość grupy
5 lat, 4-5 miesięcy, cała klasa 

i grupy 5-6 osobowe

Umiejętności i kompetencje

Rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych dzieci; 
umiejętności obserwacji; 
sprawności grafomotorycznej;  
umiejętności własnej 
interpretacji; użycie i 
zastosowanie różnych form 
plastycznych; planowanie; 
narracja

Wymagane zasoby

Dzieła sztuki, wystawa sztuki, 

materiały plastyczne, miejsce do 

urządzenia wystawy
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Rozszerzenie
Zebranie wszystkich dzieł sztuki w sali, może 
stymulować dalszą kontynuację doświadczenia sztuki: 
w przypadku konia, dzieci zaczęły wymyślać różne 
historie. W opowiadaniach dzieci zastanawiały się nad 
problemami związanymi z budową konia. “W jaki sposób 
artysta może przedstawić konia używając tylko siedmiu 
kawałków?” Ponownie rysując konia, dzieci próbowały 
znaleźć rozwiązania tych problemów, czasem bardzo 
praktyczne, czasem fantastyczne. 

Przykład zaczerpnięty z klasy: 

Mimmo nudził się, dlatego postanowił zbudować posąg 
konia. Zdecydował się to zrobić 7 kawałków, ponieważ 
miał  ich tylko tile: 4 nogi, 1 ciało, 1 szyję i 1 twarz. Ale 
nie odwzorował dokładnie konia, ponieważ brakuje mu 
ogona ... Mimmo chciał zrobić wyjątkowego konia, ale 
nie chciał użyć 8 sztuk ...

Nauczyciel: A co powiesz abyśmy dodali rzeźbie konia 
ogon?

Nie możemy tego zrobić, ponieważ autor nie chce 
używać 8 elementów ... ale może, jeśli głęboko o tym 
pomyślimy i przeszukamy naszą szufladę ... 

Może moglibyśmy narysować razem dolną część konia 
wraz z ogonem, byłby to wtedy tylko jeden element i nie 
potrzebowalibyśmy 8 kawałków ... 
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Poza domem!

Wprowadzenie:
Zaplanuj wyjście z przedszkola i pójdź z dziećmi 

do: parku, na wystawę sztuki, do muzeum, farmy 

lub po prostu pozwiedzaj okolicę lub udaj się do 

innego miejsca, które jest uważane za interesujące 

w zależności od trwających projektów edukacyjnych 

w grupie.

Przebieg zajęć
Przed wycieczką: 

Przygotuj dzieci do wycieczki przewidując, co się 
wydarzy i wzbudzając zainteresowanie i motywację. 
Można to zrobić  poprzez rozmowę za pomocą 
obrazów, na przykład pokazując zdjęcia miejsc, które 
będą odwiedzane.

Podczas wycieczki terenowej: 

Rozdaj dzieciom aparaty, aby mogły robić zdjęcia tego, 
co widzą i lubią. Dzięki temu dzieci utrwalą interesujące 
ich aspekty wycieczki z ich własnego punktu widzenia 
oraz lepiej je zapamiętają. Zdjęcia mogą być również 
użyte w klasie po wycieczce. 

Poproś dzieci, aby zwróciły uwagę na otaczający 
ich świat, a także na poszczególne aspekty: jeśli 
jest to wycieczka w środowisku naturalnym, mogą 
zostać poproszone o obserwowanie małych roślin 
i zwierząt, jeśli jest to wycieczka w mieście, mogą 
zostać poproszone o wzięcie pod uwagę także znaków 
drogowych, itp.

Wycieczki w terenie są doświadczeniami globalnymi: 
należy skupić się nie tylko na dydaktycznej części, 
ale także na chwilach towarzyskich: zdjęcia w porze 
obiadowej lub dzieci w autobusie mogą być bardzo 
reprezentatywne dla wycieczek w terenie (czasami są 
to części wycieczki,  które dzieci pamięta ją najlepiej!). 

Po wycieczce:

Bardzo ważna jest praca nad doświadczeniami 
po wycieczce, aby dzieci lepiej zrozumiały czego 
doświadczyły i nadały jej znaczenie. Korzystanie ze 
zdjęć i rysunków wykonanych przez dzieci podczas 
wycieczki jest bardzo przydatne, aby pomóc im 
zapamiętać, co się wydarzyło i zrozumieć jej sens. 
Innym sposobem jest naproszenie ich następnego dnia 
o narysowanie lub pomalowanie tego, co najbardziej im 
się podobało podczas wycieczki terenowej.

Rozszerzenie
Wycieczki terenowe w okolicy lub w mieście mogąbyć 
wykorzystywane do konkretnych celów edukacyjnych, 
takich jak nauka zasad ruchu drogowego i znaków 
drogowych. 

Obszar tematyczny Tekst i obraz, 

Wiek, czas, wielkość grupy 5 lat, 1-3 godzin, cała klasa

Umiejętności i kompetencje

Dzieci rozwijają umiejętności 
orientowania się w terenie w 
pobliżu szkoły;  Kształtowanie 
reguł związanych z bezpiecznym 
poruszaniem się po ulicach; 
Duża motoryka; Umiejętności 
społeczne (pomaganie sobie, 
przezwyciężanie trudności, 
wspólna zabawa); Rozwijanie 
umiejętności emocjonalnych 
(pobudzanie pewności siebie i 
umiejętności radzenia sobie z 
emocjami)

Wymagane zasoby  

Zgodnie z regulaminem 

wycieczek (odpowiednia ilość 

wychowawców, transport, 

apteczka, itp..)
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Kelnerzy

Wprowadzenie:
Pierwszym zadaniem, które muszą wykonać 
kelnerzy, jest podzielenie i przydzielenie wszystkich 
dzieci z klasy na 4 lub 5 stołów obiadowych z 
wykorzystaniem wizualnych map stołów. Aby sobie 
pomóc mogą użyć dostępnych narzędzi, takich jak 
liczydło. Poprzez te działania zastanawiają się nad 
koncepcjami logiczno-matematycznymi, takimi jak 
podział, dystrybucja i relacja przestrzenna między 
mapą wizualną, a prawdziwymi stołami. Ponadto 
działania te wymagają wykorzystania wiele innych 
umiejętności, ważnych dla rozwoju autonomii i 
podejmowania odpowiedzialności (dzieci są proszone 
o wybór kolegów z klasy, którzy będą siedzieć przy 
jednym stole, muszą nakryć stół, pomóc przynieść 
jedzenie dla swoich kolegów, a na końcu posprzątać 
stół). 

Śniadanie/Podwieczorek: Grupa kelnerów pomaga 
rozdzielać  naczynia oraz przekąski dla reszty dzieci. 

Obiad: zapewniają wszystkim swoim kolegom z 
klasy serwetki, szklanki i jedzenie. Kiedy wszyscy 
skończyli jeść, kelnerzy pomagają personelowi 
znieść naczynia i oczyścić stoły.

Przebieg zajęć
1. Każdego dnia, podczas porannych czynności 

porządkowych wybieramy kelnerów dnia. Ich imiona 
i zdjęcia są umieszczane na panelu ściennym 
przeznaczonym specjalnie dla kelnerów.

2. Kelnerzy organizują podział swoich kolegów z 
grupy na stoły lunchowe (Ile dzieci przypada na 
stół? Kto będzie siedział przy którym stole?). Robią 
to, rysując lub wypełniając mapy wizualne, które 
wykorzystają do ustawienia stołu.

3. Następnie w stołówce, rozdają przygotowane na 
śniadanie jedzenie swoim kolegom z grupy.

4. Przed obiadem kelnerzy mogą założyć specjalne  
fartuszki, które pomagają innym w identyfikacji 
kelnerów. Kelnerzy mogą wybrać asystentów. 
Następnie nakrywają stół, umieszczając na stole, 
we właściwym miejscu talerze, miski, serwetki i 
sztućce.

5. Podczas obiadu kelnerzy pilnują aby na stołach była 
woda, pomagają kolegom z klasy w przestrzeganiu 
zasad, zapraszają do jedzenia, życzą smacznego 
na początku posiłku. Pod koniec obiadu pomagają 
sprzątnąć stół.

6. Również w czasie podwieczorku, kelnerzy rozdają 
przygotowane jedzenie swoim kolegom z grupy.

Obszar tematyczny Tekst i obraz

Wiek, czas, wielkość grupy
3-5 lat, codzienna aktywność, 

grupy 4-5 osobowe

Umiejętności i kompetencje

Umiejętności praktyczne; 

nakrywanie do stołu; sprzątanie 

po posiłku; współpraca; 

zespołowość;  nauka 

samodzielności; umiejętności 

matematyczne

Wymagane zasoby

Konieczne jest posiadanie 

planu dnia (dziennych rytuałów 

grupy), który zawiera posiłki i 

przedszkolny rozkład aktywności
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Rozszerzenie
Rola kelnera jest bardzo doceniana przez dzieci: 
lubią robić rzeczy użyteczne dla grupy, są dzięki 
temu doceniane, muszą również sprostać wyzwaniom 
logiczno-matematycznym. 

Działania te wzmacniają autonomię dziecka i sprawiają, 
że dzieci cenią sobie czas posiłków. Pobudzają 
również do ciekawość do zainteresowania posiłkami 
i kontrolowania swoich zachowań w czasie posiłku 
(unikając marnotrawstwa, hałasu, mierząc swoje 
potrzeby).

W grupie 3-latków można wprowadzić zasadę, że dzieci 
zaczynają od liczenia talerzy, serwetek.

W grupie 4-latków można poprosić dzieci, aby wykonały 
niektóre z zadań dla kelnerów, na przykład sporządzenie 
mapy wizualnej stołu i podzielenie uczniów na stoły przy 
użyciu liczydła.

W przypadku grupy 5-latków możemy dodać kolejne 
elementy z listy zadań kelnerów. 

Kolejnym działaniem związanym z obiadem jest projekt 
“Goście na obiad!”, w którym rodzic jednego z dzieci 
zostaje zaproszony na obiad. W takim przypadku jego / 
jej syn / córka będzie jednym z kelnerów.
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Budowa i współpraca

Wprowadzenie:
Dzieci są aktywnymi konstruktorami i wymyślają 

historie oraz ścieżki ruchowe, wykorzystując swoją 

wiedzę. Materiały, z których korzystają, zyskują 

kształt w zależności od ich fantazji i kreatywności.

Przebieg zajęć
Nierozłączni koledzy/koleżanki: co tydzień grupa 
jest dzielona na pary, które powinny współpracować, 
pomagać sobie nawzajem. 

W takiej interakcji zachodzi potrzeba wypracowania 
pewnych zasad, które są niezbędne do rozwijania 
pomysłów i postaw współpracy i stosunków społecznych.

Gry konstrukcyjne: w sali zgromadzony zostaje materiał 
pochodzący z recyklingu, który dzieci wykorzystują do 
tworzenia różnorodnych form . 

Rozszerzenie
Budowa i narracja: dzieci używają stworzonych 
przez siebie budowli z materiałów recyklingowych do 
tworzenia opowieści.

Budowa i ruch / ścieżki ruchu: dzieci wymyślają ścieżki 
ruchowe, które prezentują innym dzieciom i zachęcają 
je do ich naśladowania.

Obszar tematyczny Storytelling  

Wiek, czas, wielkość grupy
3-5 lat, pół dnia 4-5 osobowe 

grupy 

Umiejętności i kompetencje

Umiejętności komunikacyjne;  
debaty, dyskusje; umiejętności 
tworzenia i opowiadania historii; 
planowanie działań; formułowanie 
zasad; motoryka; umiejętności 
emocjonalne – wspólna 
konstruktywna  zabawa

Wymagane zasoby 
Materiały recyklingowe , różnej 

wielkości
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Przepisy

Wprowadzenie:
Matematyka i komunikacja

Ta aktywność pozwoli dzieciom przygotować wybrane 

przez siebie przepisy, wykonując następujące 

czynności:

• Przygotowanie listy składników

• Zakupy w supermarkecie

• Stworzenie książki z przepisami, prezentując je z 

sekwencjami wizualnymi.

Przebieg zajęć
Na początku, wybierz przepis. Jeśli przepis jest 
powiązany z osobistymi doświadczeniami dzieci (w 
szkole lub w domu), staje się bardziej motywujący, 
ponieważ pobudza ich emocje. 

Po wybraniu przepisu dzieci i nauczyciel przygotowują 
listę zakupów za pomocą słów i obrazów.

Grupa dzieci wraz z nauczycielem idzie do 
supermarketu. Tam uczą  się znajdować potrzebne im 
składniki i kupują to, czego potrzebują.

Po powrocie do szkoły dzieci postępują zgodnie z 
instrukcją, odmierzając każdy artykuł spożywczy, 
porównując ilości i odmierzając właściwe proporcje 
składników.

Po etapie mierzenia i ważenia, przechodzimy do 
praktycznej części: dzieci uczą się mieszania, 
zagniatania, cięcia itp. 

Dzieci zaczynają zastanawiać się, ile czasu potrzeba, 
aby ugotować różnego rodzaje potrawy.

Na koniec, dzieci proszone są o rekonstrukcję kroków 
przepisu poprzez umieszczenie różnych sekwencji 
wizualnych we właściwej kolejności. W ten sposób 
przypominają swoje przeżycia w logiczny sposób i 
zachowują je w swojej pamięci

Rozszerzenie
Ponieważ przepisy są powiązane z osobistymi 
doświadczeniami dzieci, mogą stymulować tworzenie 
opowiadań.

Na przykład, w naszym przypadku, wybraliśmy 
przepis “Bensone”, ponieważ podczas szkolnej 
imprezy karnawałowej dzieci obejrzały przedstawienie 
o lokalnych, karnawałowych postaciach, które 
opowiedziały historię o “Bensone”, który jest typowym 
tortem, pochodzącym z naszego miasta.

Każdy przepis ma w sobie historię i od każdego przepisu 
może zacząć się nowa historia. 

Obszar tematyczny Tekst i obraz 

Wiek, czas, wielkość grupy
5 lat, przez okres 1-3 miesięcy 

4-5 osobowe grupy

Umiejętności i kompetencje

Umiejętności komunikacyjne;  

czytanie, pisanie; rozwijanie 

pamięci; umiejętność 

negocjowania i przedstawiania 

problemu pod różnym kątem; 

porównywanie ilości i jakości; 

debaty; umiejętności oceniania i 

stawiania hipotez

Wymagane zasoby 

Produkty spożywcze, sprzęt 

kuchenny, karty obrazkowe, 

notesy
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Przykłady Dobrych Praktyk 
(Hiszpania) 

?
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?
Nasza ścieżka dźwiękowa

Wprowadzenie:
Aktywność polega na stworzeniu ścieżki dźwiękowej 

do krótkiego filmu / klipu, który nie zawiera żadnych 

dialogów ani słów w oryginalnej wersji.

Uczniowie, bazując na swoich doświadczeniach, 

wiedzy i kreatywność, wymyślą scenariusz i 

tworzą wypowiadaną ścieżkę dźwiękową do filmu 

krótkometrażowego.

Nasi uczniowie, klasy piątej, w scenariuszu umieścili 

własne refleksji nad różnymi, ważnymi wartościami, 

które są istotne w ich życiu. 

Ćwiczenie może być również wykorzystane na 

innych przedmiotach, takich jak: nauki przyrodnicze 

lub społeczne, (tworzenie ścieżek audio / nagrań 

głosowych dla różnych filmów dokumentalnych).

Przebieg zajęcia
Ta aktywność obejmuje trzy etapy:

1. Dzielimy dzieci na pary lub trójki, następnie wszyscy 
oglądają krótki film / teledysk (zaproponowany przez 
nauczyciela / wybrany przez nich), który zawiera tylko 
podkład muzyczny. Kiedy uczniowie po raz pierwszy 
oglądają film, nie powinni rozmawiać ze sobą ani o nim 
dyskutować. Po oglądaniu rozpoczną burzę mózgów i 
omówienie fabuły / scenariusza filmu.

2. Oglądają film jeszcze raz (lub więcej jeśli jest taka 
potrzeba),  a następnie uczniowie piszą scenariusz. 
Otrzymują dodatkowy czas na sprawdzenie gramatyki 
i pisowni swojego skryptu. Gdy uczniowie ukończą ten 
etap zadania, nauczyciel sprawdza skrypt.

Po sprawdzeniu skryptów przez uczniów i nauczyciela 
przechodzimy do nagrania audio.

3. Po pierwsze, uczniowie muszą włączyć nagrywarkę 
(używamy rejestratora, który jest podłączony do 
wszystkich szkolnych komputerów). W tym samym 
czasie wyświetlamy krótki film / klip (na YouTube lub 
innej stronie internetowej). Następnie uczniowie czytają 
swój scenariusz, oglądając film i korelując to co dzieje 
się w krótkim filmie z ich skryptem).

Po nagraniu scenariusza, film i nagrana ścieżka 
dźwiękowa są  odtwarzane w tym samym czasie. 

Na koniec nadchodzi upragniony czas, kiedy 
pokazujemy pracę całej klasie i wspólnie cieszyć się 
wynikami!

Rozszerzenie
Mogą wykonywać podobną aktywność w domu z 
pomocą  rodziców, przyjaciół.

Obszar tematyczny Tekst i obraz, Storytelling 

Wiek, czas, wielkość 
grupy

10-11 lat, 2 sesje 45 min,  

Grupy 2-3 osobowe

Umiejętności i kompe-
tencje

Rozwijanie  umiejętności myślenia; 
Umiejętności rozumienia; 
zapamiętywania; analizowania; 
oceniania umiejętności twórcze; 
umiejętności komunikacyjne; 
społeczno-kulturowe i 
technologiczne

Wymagane zasoby  

Komputer z podłączeniem 

do Internetu, słuchawki i 

mikrofon, soft do nagrywania 

dźwięku
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Co wiemy o zwierzętach?

Wprowadzenie:
„Co wiemy o zwierzętach” to projekt opracowywany 

przez dzieci indywidualnie. Nauczyciel podaje 

ogólne informacje o zwierzętach, a uczniowie 

wypełniają arkusze. Te arkusze nakierowują dzieci 

na to czego mają szukać, o czym muszą pisać 

i mówić. Każdy uczeń tworzy atrakcyjny plakat, 

który jest prezentowany reszcie klasy, wraz z 

ustną prezentacją, omawiającą kręgowca i zwierzę 

bezkręgowe wybrane przez studenta.

Przebieg zajęć
Przebieg projektu „Co wiemy o zwierzętach: 

W ciągu dwóch tygodni studenci wykonują następujące 
czynności:

1. Słuchają wprowadzenia nauczyciela i ogólnych 
informacji o zwierzętach;

2. Omawiają i poznaj różne kryteria oceny;

3. Wybierają  kręgowca i bezkręgowca;

4. Poszukują informacji w książkach i Internecie o 
zwierzętach, które wybrały;

5. Wypełniają dwa arkusze robocze (kręgowiec i 
bezkręgowiec) odnosząc się do takich aspektów 
jak: opis, odżywianie, rozmnażanie, oddychanie, 
ciekawe fakty i zawierają zdjęcie każdego z nich. 

6. Przygotowują plakat i prezentację ustną;

7. Przedstawiają fakty dotyczące zwierząt klasie.

Rozszerzenie
Uczniowie mogą porównywać swoją pracę z innymi 
klasami. Plakaty zawieszono w szkole, aby dać 
pozostałym uczniom możliwość zapoznania się z 50 
różnymi zwierzętami. 

Obszar tematyczny Tekst i obraz 

Age, timing, group size 

10-11 lat, 2 3-tygodniowy 

projekt, 12 sesji, 8 sesji 

na pracę nad projektem 

(zbieranie obrazków, 

informacji, tworzenie plakatu) 

ostatni tydzień–indywidualne 

prezentacje Cała klasa 

Umiejętności i kompe-
tencje

Umiejętności słuchania; 
mówienia; czytania; umiejętności; 
umiejętności z różnych zakresów: 
komunikacyjne matematyczne, 
współpracy, fizyczne, artystyczne, 
społeczne

Wymagane zasoby 
Plakat, notatnik, komputer, 

Internet, materiały papiernicze 
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Moja ulubiona planeta

Wprowadzenie:
Celem tego działania jest umożliwienie dzieciom 

ćwiczenia umiejętności mówienia, słuchania, czyta-

nia i pisania. Dzieci przygotowują prezentację dla 

innej klasy o swojej ulubionej planecie.

Przebieg zajęć
W grupach dzieci badają układ słoneczny, zbierają 
informacje i wyjaśniają kluczowe słownictwo dotyczące 
różnych planet. Decydują która planeta będzie ich 
ulubioną. 

Każda grupa tłumaczy pozostałym dzieciom w klasie, 
która planeta jest ich ulubioną i dlaczego. Na tablicy 
napisane są  trudne słowa, aby dzieci mogły je 
skopiować i zapamiętać.

W grupach dzieci piszą zdania na temat swoich planet. 

Następnie rysują i kolorują swoją ulubioną planet. 

W grupach dzieci prezentują swoją ulubioną planetę 
dzieciom w młodszej klasie. Czytają to, co napisali i 
pokazują im swoją pracę plastyczną.

Po prezentacji dzieci otrzymują dyplom ukończenia, za 
swoje wysiłki w czytaniu i pisaniu. Zajęcie może też być 
przeprowadzone w drugim języku, którego dzieci się 
uczą. 

Rozszerzenie
Korytarze szkoły można przekształcić w muzeum, w 
którym dzieci pełnią rolę przewodników muzealnych i 
prezentują swoją  pracę innym dzieciom w szkole.  

Obszar tematyczny Tekst i obraz 

Wiek, czas, wielkość grupy
9-10 lat, 1-2 godziny Cała 

klasa 

Umiejętności i kompetencje
Umiejętności słuchania; 

mówienia; czytania; i pisania

Wymagane zasoby  

notatnik, materiały 

papiernicze, Kretki, pisaki, 

internet
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Nasze wspólne opowiadanie

Wprowadzenie:
Dzieci tworzą własną historię grupową, odpowiadając 

na kluczowe pytania nauczyciela. 

Przebieg zajęć
Dzieci siedzą na krzesłach lub na dywanie, a 
nauczyciel prosi, aby stworzyli historię odpowiadając na 
następujące pytania: KTO, KIEDY, GDZIE, JAK.  

W tym samym czasie gdy dzieci podają pomysły do 
każdej części opowiadania, nauczyciel rysuje na tablicy, 
co mówią uczniowie.  

Nauczyciel rozpoczyna opowiadanie, mówiąc ... Dawno, 
dawno temu było ..... (poproś dzieci, aby wypowiedziały 
słowo zawierające np. określony dźwięk ...) Na końcu 
powstanie na tablicy mapa z rysunkami słów, które 
dzieci użyły.  

Nauczyciel może zachować mapę w celu utrwalenia 
nowego poznanego słownictwa. Można także 
codziennie wracać do historii i pomagać dzieciom w jej 
zapamiętaniu.

Rozszerzenie
Ze starszymi uczniami: możemy poprosić ich o 
skopiowanie lub stworzenie nowej historii w swoich 
notatnikach, a także zapisanie jej słowami.

Obszar tematyczny Storytelling 

Wiek, czas, wielkość 
grupy

3,4,5 lat, 20-30 minut Cała 

klasa 

Umiejętności i kompe-
tencje

Umiejętności słuchania; mówienia; 

czytania i pisania;

Wymagane zasoby Kreda, tablica 
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Wizulana ankieta

Wprowadzenie:
Dzieci tworzą dużą mapę wyników zapisywanych 
kreskami (tzw. Tally Chart)  i wykres słupkowy 
obrazujący zestawienie liczbowe odpowiedzi na 
konkretne pytanie: “Jaki jest twój ulubiony dzień 
tygodnia?” Dzieciom poznają te dwie różne metody 
przedstawiania danych, w celu uświadomienia 
sobie, że istnieją różne sposoby przedstawiania tych 
samych wyników

Przebieg zajęć
Nauczyciel mówi dzieciom, że zrobimy ankietę 
dotyczącą ich ulubionego dnia tygodnia. 

Nauczyciel pisze tytuł tematu na papierze dekoracyjnym.

Wymienia dni tygodnia (używając kart obrazkowych) i 
pyta dzieci “Jaki jest twój ulubiony dzień tygodnia? “

Zapisuje odpowiedzi, używając pionowych kresek 
przy każdym dniu tygodnia, zgodnie z odpowiedziami 
podanymi przez dzieci. 

Nauczyciel zadaje dzieciom różne pytania związane 
z liczbą znaków, aby nauczyć je umiejętności 
odczytywania i rozumienia danych. 

Następnie, nauczyciel  przedstawia drugi sposób /
obrazowania rejestracji/ danych: wykres słupkowy 

Nauczyciel rysuje wykres słupkowy na papierze 
ozdobnym obok tabeli wyników i wyjaśnia, jak to działa: 
co umieścić w pionie, co ułożyć w linii poziomej, linie 
podziału, ... 

Daje każdemu dziecku naklejkę, aby przykleiło ją do 
kolumny należącej do ich ulubionego dnia. Bardzo 
ważne jest, aby umieścić naklejkę obok dnia tygodnia, 
który pierwotnie wybrał jako swój ulubiony, podczas 
robienia rejestru kreskowego. 

Zadaje dzieciom różne pytania związane z wykresem 
słupkowym, aby nauczyć dzieci odczytywać i rozumieć 
dane.

Rozszerzenie
Nauczyciel podaje nowe tematy, które mogąbyć użyte 
do wizualnego zobrazowania ankiety.

Pomaga uświadomić dzieciom, że nie wszystko można 
zarejestrować i że czasami trzeba pogrupować rzeczy, 
np. grupy żywności zamiast poszczególnych artykułów 
spożywczych. 

Nauczyciel przedstawia inne sposoby rejestrowania 
wyników badań, takie jak poziome wykresy słupkowe 
i piktogramy.

Obszar tematyczny ekst i obraz

Wiek, czas, wielkość 
grupy 6-7 lat, 2-4 lekcji Cała klasa

Umiejętności i kompe-
tencje

Umiejętność słuchania, mówienia, 

czytania i pisania; Umiejętności 

matematyczne; interpretacja 

danych liczbowych; umiejętności 

obserwacji;

Wymagane zasoby 

Papier dużego formatu, Pisaki, 

klej, kredki, karty obrazkowe z 

nazwami dni tygodnia, papier 

kolorowy, naklejki 
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Wnioski
Ankieta miała na celu zaangażowanie próby dzieci we 
wszystkich partnerskich szkołach. Zaangażowanie 
dzieci miało miejsce poprzez przeprowadzanie 
rozmów z personelem i obserwowanie dzieci lub 
przez dzieci będące samymi badaczami. 

Łącznie w badaniu wzięło udział 573 dzieci w wieku 
od 3 do 11 lat.

Badanie wykazało, że zarówno pracownicy, jak i 
uczniowie zauważyli, że wykorzystanie środków 
wizualnych jest niezbędne w codziennym nauczaniu 
i uczeniu się oraz, że zwiększa to zrozumienie 
konkretnych i abstrakcyjnych pojęć. 

Zauważyli również, że środki wizualne 
odgrywająważną rolę  w edukacji dzieci ze 
specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnością.

Badanie wykazało również wysoki poziom 
zaangażowania dzieci w lekcje, dzięki urozmaiceniu 
ich środkami wizualnymi, szczególnie kiedy dzieci 
mogły dotykać i czuć różne przedmioty.

Wizualizacje wspierały samodzielność, autonomię 
młodszych dzieci, zwłaszcza gdy nie były jeszcze w 
stanie czytać.

Dzieci były szczęśliwe, gdy ich nauka była wspierana 
przez szeroki wachlarz narzędzi i wyrażały chęć 
wspólnej pracy. 

Badanie wykazało również, że dzieci niewiele 
zmieniłyby w przebiegu zajęć. W rzeczywistości były 
zadowolone z użytych narzędzi i podobały im się 
wyzwania przed nimi stawiane.

Badanie doprowadziło do wyboru przez uczniów 20 
działań, które uznali za najlepsze. 
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