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Trenuj mózg, Twoje centrum dowodzenia. 
Scenariusz wykorzystany podczas zajęć z klasą 6 i 7 przez nauczyciela bibliotekarza 

   
Cel główny: uczeń wie, jak może wpływać na jakość swojej nauki 

Cele: 

• doskonalenie koncentracji i spostrzegawczości, 

• uświadomienie uczniowi faktu, iż emocje mają wpływ na jakość nauki, 

• pobudzenie do samodzielnego tworzenia notatek graficznych np. mapy myśli, 

• wdrażanie do czytania literatury popularnonaukowej jako źródła inspiracji  

w poznawaniu świata. 

 

Metody: 

• podająca: prezentacja, 

• problemowa: dyskusja, 

• aktywizująca: mapa myśli. 

 

Formy: 
praca indywidualna, praca w grupach. 

 

Środki: 
książka „Sen Alicji czyli jak działa mózg” J. Vetulaniego, M. Mazurek, M. Wierzchowskiego, 

Wydawnictwo WAM, Warszawa 2017; 

tablica multimedialna; przygotowane przez nauczyciela: prezentacja, mapa myśli do pracy grupowej; 

ćwiczenie na koncentrację; ćwiczenie dot. emocji
1
.
 

 

 

PRZEBIEG LEKCJI 
 
 

Etap lekcji Czynności ucznia Czynności nauczyciela 
 

Czynności organizacyjno-

porządkowe  

 

 

Zajęcie miejsc przy stoliku, 

poznanie celów lekcji.  

 

Sprawdzenie listy obecności, 

zapoznanie uczniów z celami 

lekcji.  

 

Wprowadzenie  
 

 

 

 

Uczniowie zapoznają się  

z tematem lekcji. 

 

Uczniowie rozwiązują zadanie 

na spostrzegawczość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie tematu lekcji.  

 

 

Krótka rozgrzewka:  

ćwiczenie na koncentrację  

i spostrzegawczość. Uczniowie 

otrzymują ćwiczenie wraz z 

poleceniem: Kto najszybciej 

znajdzie 10 błędów, które 

zrobiono przy kopiowaniu? 

(zał. nr 1). 

Nauczyciel do mierzenia czasu 

wykorzystuje stoper z tablicy 

multimedialnej – każdy uczeń 

                                                           
1
 Bożena Solecka, Jak skutecznie się uczyć, aby osiągnąć sukces edukacyjny?, Bank Dobrych Praktyk. ORE, Warszawa 2018, 

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji, [online, dostęp dn. 4.03.2019 r.]. 
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Odczytanie poprawnych 

odpowiedzi przez zwycięzcę. 

widzi upływający czas. 

 

Podsumowanie w którym 

nauczyciel podkreśli fakt,  

że umiejętność dłuższego 

skupianie się na wykonywanym 

zadaniu powoduje, iż łatwiej się 

uczymy.  

 

Rozwinięcie  
 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie poznają książkę, 

oglądając prezentację,  

poznając wybrane zagadnienia  

i wykonując ćwiczenia. 

 

 

 

 

 

Uczniowie odwołują się do 

swojej wiedzy wyjaśniając 

terminy:  

literatura popularnonaukowa, 

neurobiologia. 

 

Uczniowie zapoznają się  

z wybranymi zagadnieniami  

z książki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie wykonują 

indywidualnie polecenie. 

 

 

 

 

 

 

Swobodne wypowiedzi 

uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie poznają fragmenty 

książki dotyczące emocji. 

Nauczyciel prezentuje książkę 

pt. „Sen Alicji czyli jak działa 

mózg”, która jest inspiracją do 

opracowania tej lekcji zarówno 

dzięki treści jak i formie książki. 

 

Nauczyciel omawia prezentację 

dotyczącą książki. 

   

Nauczyciel podsumowuje 

rozważania  uczniów 

przedstawiając slajdy z 

definicjami tych pojęć. 

 

 

Prezentacja wybranych 

zagadnień: funkcja mózgu, 

zadania neuronów, zjawisko 

darwinizmu neuronalnego. 

Nauczyciel podsumowuje tą 

część prezentacji podkreślając, 

iż na funkcjonowanie mózgu  

u dorosłych ma wpływ to, co 

robimy jako dzieci. 

 

 

Nauczyciel prosi aby uczniowie 

zastanowili się, co jest ich 

talentem, w czym są dobrzy 

oraz zapisali swój talent na 

kartce (indywidualnie, nie 

dzieląc się spostrzeżeniami na 

forum klasy). 

 

Nauczyciel pyta: 

Emocje – co to takiego? 

Jakich emocji najczęściej 

doświadczacie? 

Jak sobie radzicie z 

opanowywaniem emocji? 

 

 

 

Nauczyciel prezentuje 

fragmenty dotyczące kontroli 
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Swobodne wypowiedzi 

uczniów. 

 

 

Wspólne wykonywanie 

działania na tablicy 

multimedialnej wraz z 

uzasadnieniem swoich 

wyborów przez uczniów. 

 

 

 

 

 

Uczniowie poznają fragmenty 

książki dotyczące sposobów 

zapamiętywania informacji. 

 

Uczniowie dobierają się w 

grupy.   

Uczniowie mają za zadanie 

dokończenie mapy myśli 

dotyczącej warunków dobrego 

uczenia się. 

 

Uczniowie prezentują prace 

poszczególnych grup. 

myślenia nad emocjami. 

 

Nauczyciel pyta: 

Czy emocje maja wpływ na 

naukę? 

 

Nauczyciel wyświetla na tablicy 

multimedialnej tabelkę do 

uzupełnienia (zał. nr 2) 

 

Podsumowanie działań 

uczniów: nauczyciel zaznacza, 

że uczenie przyjazne mózgowi 

bazuje na pozytywnych 

emocjach. 

 

Nauczyciel prezentuje 

fragmenty dotyczące sposobów 

zapamiętywania informacji. 

 

Nauczyciel prezentuje na 

tablicy multimedialnej mapę 

myśli dotyczącą warunków 

dobrego uczenia się i prosi o jej 

dokończenie na kartkach (zał. 

nr 3). 

 

Po zakończonym działaniu 

następuje prezentacja prac.  

Nauczyciel podsumowuje 

działania uczniów ze 

szczególnym uwzględnieniem 

znaczenia tworzenia notatek 

graficznych, które rozwijają i 

porządkują myślenie, 

stymulując mózg i prowadząc 

do lepszego zapamiętywania. 

 

Posumowanie 
 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi wybranych 

uczniów. 

 

 

 

 

 

Chętni uczniowie są proszeni o 

zrobienie w domu notatki 

graficznej dotyczącej swojego 

talentu. 

 

 

 

Uczniowie poznają narzędzia do 

tworzenia notatki graficznej. 

Nauczyciel w nawiązaniu do 

wykonanej przed chwilą pracy 

pyta: 

Nad którym z warunków 

dobrego uczenia chciałbyś 

więcej popracować? 

 

Nauczyciel podaje temat 

notatki graficznej: 

W jaki sposób mogę rozwijać 

swój talent i jakie pozytywne 

wyniki, sukcesy dzięki temu 

mogę osiągnąć? 

 

Nauczyciel na tablicy 

multimedialnej rysuje lub 
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przedstawia już narysowane  

narzędzia za pomocą których 

tworzy się notatki graficzne. 

Odwołuje się również do szaty 

graficznej prezentowanej 

książki. 

 
 

 

 

 

 


