
„JAK UCZYĆ SIĘ Z GŁOWĄ?” 
cz. 3 

 

Każdy człowiek w odmienny sposób odbiera i przekazuje impulsy z otaczającego 

świata. W procesie uczenia się bardzo ważne jest 

dostosowanie sposobu nauczania do indywidualnego 

stylu przyswajania wiedzy. W procesie zapamiętywania 

uczniowie posługują się wszystkimi swoimi zmysłami. 

Najlepsze rezultaty tego działania są jednak wtedy, gdy 

głównie wykorzystują zmysł dominujący. Dzięki temu 

efektywność uczenia się wyraźnie wzrasta. Warto poznać 

więc, jaki sposób uczenia się preferuje nasze dziecko.  

W zależności od preferowanej sensoryczności, wyróżniamy 3 główne style 

uczenia się: 

 wzrokowy 

 słuchowy 

 kinestetyczny 

WZROKOWIEC    
Najlepiej uczy się, gdy... 

� tworzy materiał graficzny, tego, czego się uczy, tworzy wizualizacje; 

� robi notatki używając kolorowych długopisów, mazaków, zakreślaczy czy   

        kredek; 

� informacja jest przekazana wzrokowo i pisemnie, np. za pomocą   

       wykresów, tabelek, diagramów, rysunków, itp. 

� wokół panuje cisza i porządek; 

� zapisuje nowo poznane słowa i przykleja je w różne miejsca                                   

       w swojej przestrzeni, na które często patrzy; 

 

SŁUCHOWIEC  

Najlepiej uczy się, gdy … 

� współpracuje, dyskutuje, wymienia zdanie z innymi; 

� informacja jest przedstawiona werbalnie; 

� czyta na głos swoje notatki; powtarza stosując różną intonację; 

� układa rymowanki, wierszyki, piosenki; 

� tworzy mapy myśli i na głos omawia ich elementy; 

� słucha nagrań nowych słówek, śpiewa zagraniczne piosenki; 

� może zadawać pytania, rozmawiać, dyskutować z innymi; 

KINESTETYK   

Najlepiej uczy się, gdy ... 

� jest fizycznie zaangażowany w ćwiczenie; 

� informacja jest przedstawiona w sposób, który pobudza do aktywności  

       fizycznej; 

� konstruuje przestrzenne modele (wycinanki, lepienie z plasteliny,  

       modelowanie, itp.); 

� pracuje w terenie, na wycieczkach, wyjściach z klasą w różne miejsca; 

� podczas nauki chodzi czytając książkę lub notatki; 

� odgrywa scenki, gestykuluje, demonstruje pojęcia za pomocą pozy ciała,  

       mimiki. 

 
JAK POZNAĆ STYL UCZENIA SIĘ? 
Są odpowiednio przygotowane testy, dzięki którym dowiemy się, który styl 

nauki jest dominujący. Oto przykłady stron internetowych, gdzie znajdziemy 

takie testy.  

 www.centrum.pceippp.pl/images/artykuly/pppbychawa/style.pdf 

 www.quizme.pl/q/pedromatteo/jaki_jest_twoj_styl_uczenia_sie 

 www.ekademia.pl/blog/eiseis/test-na-style-uczenia-si%C4%99-dla-

twojego-dziecka-!- 

 
PAMIĘTAJMY! 

Nie ma ani najgorszego, ani najlepszego stylu! Ważne jest, by znaleźć takie 

sposoby na naukę, które będą się podobały i pomogą zapamiętać jak najwięcej 

nowego materiału. 

Więc jeśli jesteś wzrokowcem – spróbuj czasem zastosować techniki ruchowe, 

scenki czy wykonywanie modeli. Jeśli jesteś słuchowcem –nie poprzestawaj na 

słuchaniu, eksperymentuj, rysuj, odkrywaj! Jeśli jesteś kinestetykiem –poczytaj 

książkę, może zainspiruje Cię do czegoś ciekawego ? Powyższe informacje mają na 

celu zachęcić Państwa do zagłębienia się w daną tematykę, tak aby pomóc 

Państwa pociechom w nauce, by stała się łatwiejsza i szybsza.  


