Konspekt lekcji z godziny wychowawczej w klasie I A i I B
Temat: Być coraz lepszym w nauce - techniki uczenia się.
Cele:
- zwiększenie wiedzy na temat technik efektywnego uczenia się
- poznanie i doskonalenie technik skutecznego zapamiętywania
- poznanie preferowanych stylów uczenia się – wzrokowy, słuchowy, ruchowy
(kinestetyczny).
- rozwijanie potrzeby dążenia do pogłębiania wiedzy
Metody:
-

słowna,
pokazowa
ćwiczeniowa.
burza mózgu
mnemotechnika

Materiały dydaktyczne:
- kwestionariusz dotyczący stylów uczenia się.
- kartka – za co odpowiadają półkule mózgu.
- karteczki z hasłem.
Forma:
-

zbiorowa.
grupowa

Przebieg lekcji:
1. Zapisanie tematu i zapoznanie z celami lekcji
2. Na początku w grupach wypisujemy skojarzenia związane z pamięcią.
Następnie za pomocą burzy mózgu zapisujemy je na tablicy

koncentracja

rejestrowanie informacji

zdolność

długa

zmysł

krótka

nauka
dobra

PAMIĘĆ

pytania

zła
sukces
zrozumienie

ćwiczenia
skojarzenia

3. Aby poznać swój styl uczenia przygotowałam wam kwestionariusz stylów
uczenia się, który uzupełniacie odpowiadając na pytania. (zał.1)
4. Omówienia stylów i odczytanie głośno wskazówek dotyczących
wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. Zwrócenie uwagi aby
uczniowie podczas uczenia się wykorzystali te wskazówki.
5. Test na dominująca półkulę mózgu.
Na polecenie nauczyciela uczniowie składają ręce:
- jeżeli lewy kciuk jest na górze – dominuje prawa półkula mózgu,
- jeżeli prawy kciuk jest na górze – dominuje lewa półkula mózgu.
Omówienie zał. 2 – Za co odpowiadają półkule mózgu.
6. Tytuł kolejnego ćwiczenia brzmi – „Czy pamiętasz?”. Wykorzystamy tu
tzw. mnemotechnikę, która polega na sposobie ułatwiającym
zapamiętywanie nowych wiadomości i faktów.
Nauczyciel gromadzi 15 różnych przedmiotów . Wystawia ławkę na
środek i wszyscy obserwują te rzeczy w czasie 20s. Następnie przykrywa,
a uczniowie wypisują nazwy zaobserwowanych przedmiotów. Później
odczytują co zapisali.
7. Podsumowanie.
• Co należy zrobić, aby ćwiczyć różne sposoby zapamiętywania?
• Co powinni zrobić wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy.
• Z rozsypanych kartek uczniowie układają hasło
„Nie możesz
zmienić jutro
dzisiaj”.

zmienić przeszłości,
dzięki działaniom,

ale możesz
które podejmiesz

„Nie możesz zmienić przeszłości, ale możesz zmienić jutro dzięki
działaniom, które podejmujesz dzisiaj”.
8. Ewaluacja .
9. Uczniowie odpowiadają na pytania znajdujące się na karteczkach.
• Co ci się w tej lekcji najbardziej podobało?
• Czy byleś raczej zainteresowany lekcją, czy raczej znudzony?
(podkreśl)
• Jak myślisz, czy odniosłeś jakąś korzyść z lekcji? Jeśli tak, to jaką?
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Załącznik 1.

Załącznik 2.

Za co odpowiadają półkule mózgu

Lewa – nasz policjant i cenzor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poczucie czasu
porządek, kolejność
zdolności matematyczno-techniczne
myślenie logiczne,
mowa, czytanie i pisanie, układanie zdań
przetwarzanie informacji po kolei
analizowanie
postrzeganie szczegółów
krytykowanie, osądzanie
nakazy i zakazy

Prawa – nasz błazen i artysta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poczucie rytmu i przestrzeni (wymiarów, proporcji)
zdolności kreatywne i artystyczne
wyobraźnia i intuicja
poczucie humoru
myślenie obrazami
operowanie symbolami i kolorami
widzenie "całościowe"
skłonność do syntetyzowania
zachowania spontaniczne
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