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Jakie metody i techniki zastosowane na lekcjach 
pozwolą dokonać tego, aby młody człowiek zdobytą 

wiedzę zastosował w życiu codziennym?



Podstawa programowa

• Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu rozwijanie kompetencji takich
jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

• Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu
ma nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca
w grupie, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja
i zarządzanie projektami.

• Zastosowanie metody projektu pomaga umożliwia stosowanie w procesie kształcenia
innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/biologia.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/biologia.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf


„Zaleceniach Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 
(2018/C189/01)”

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: 

• kompetencje w zakresie czytania i pisania; 

• kompetencje językowe; 

• kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii 
i inżynierii; 

• kompetencje cyfrowe; 

• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;

• kompetencje obywatelskie;

• kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 



Metody pracy na lekcji 
propozycje

• lekcja odwrócona,

• praca w grupach („pokoje”),

• gry dydaktyczne (quizizz),

• praca z materiałem źródłowym (analiza wykresów, diagramów, tabel),

• doświadczenia.



https://view.genial.ly/5f87693001a73210ef114e08/presentation-budowa-i-rola-ukladu-pokarmowego

Budowa i funkcje 
układu pokarmowego

https://view.genial.ly/5f87693001a73210ef114e08/presentation-budowa-i-rola-ukladu-pokarmowego


Praca w grupach

• Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,

• Nabycie umiejętności realizacji małych projektów edukacyjnych, naukowych, społecznych, 

• Poznanie własnych ról pełnionych w grupie, 

• Kształtowanie umiejętności metapoznawczych, w tym wzrost świadomości własnych 
zainteresowań i zdolności, 

• Prezentowanie własnych projektów na forum publicznym.



Lekcja odwrócona

Uczeń rozwija kluczowe kompetencje, umiejętności cyfrowe niezbędne do 
funkcjonowania na rynku pracy przyszłości, czyli:

• samodzielność, umiejętność poszukiwania i sortowania informacji,

• krytyczne myślenie,

• współpracę w zespołach zadaniowych,

• kreatywność, interdyscyplinarność,

• myślenie zadaniowe i procesowe,

• znajomość języków obcych.



Quzizz

https://quizizz.com/admin/quiz/5f8eed3077b626001bdca65c

https://quizizz.com/admin/quiz/5f85dd9c2c730f001b081ae7

https://quizizz.com/admin/quiz/5f8eed3077b626001bdca65c
https://quizizz.com/admin/quiz/5f85dd9c2c730f001b081ae7


https://quizizz.com/join

https://quizizz.com/join


Kompetencje matematyczne 

obejmują zdolność i chęć 
wykorzystywania matematycznych 

sposobów myślenia 

http://oblicz-bmi.pl/

http://oblicz-bmi.pl/


Analiza danych

http://oblicz-bmi.pl/

Kompetencje matematyczne

wykorzystywanie matematycznych sposobów
myślenia (myślenie przestrzenne) oraz
prezentacji (wykresy).

http://oblicz-bmi.pl/


Kompetencje matematyczne 

obejmują zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów 
prezentacji (wzory, wykresy).



Zawartość 
białek w 100g 

produktu

Kompetencje naukowe odnoszą się do
zdolności i chęci wykorzystywania
istniejącego zasobu wiedzy i metodologii
do wyjaśniania świata przyrody, w celu
formułowania pytań i wyciągania
wniosków opartych na dowodach.



Motywowanie uczniów do poszukiwania związków 
przyczynowo-skutkowych między faktami oraz wyrażania własnych opinii



Doświadczenia

• Wykrywanie tłuszczu i skrobi w pokarmie, badamy odczyn 
pH roztworów

http://www.edukacja.edux.pl/p-5307-kar-ta-pracy-z-przyrody-wykrywanie-
tlusz-czu.php

• Badanie wpływu substancji zawartych w ślinie na trawienie skrobi

https://prezi.com/p/68g9ii9cptru/doswiadczenie

• „Jak ślina wpływa na trawienie skrobi?
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4c9ce75c962b17bc447ff9
9d97e8643d

http://www.edukacja.edux.pl/p-5307-kar-ta-pracy-z-przyrody-wykrywanie-tlusz-czu.php
https://prezi.com/p/68g9ii9cptru/doswiadczenie
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4c9ce75c962b17bc447ff99d97e8643d


Badanie wpływu substancji zawartych w ślinie na 
trawienie skrobi



Metoda naukowa

Wymaga od ucznia nabycia szeregu umiejętności takich jak:
analizowanie różnorodnych źródeł informacji, planowanie
i przeprowadzanie prostych doświadczeń

Uczeń rozwiązując tego typu zadania doświadczalne:

- przewiduje wystąpienie zjawiska,

- wyjaśnia zjawiska,

- planuje czynności w celu wywołania zjawiska.



Rozwiązywanie zadań doświadczalnych

• sprzyja podwyższeniu aktywności uczniów na lekcji, 

• sprzyja rozwojowi logicznego myślenia, 

• uczy analizować zjawiska, 

• mobilizuje do intensywnego i sprawnego myślenia, 

• wyrabia nawyki aktywnego zdobywania wiedzy, 

• wyrabia nawyki samodzielnego prowadzenia rozumowań, 

• sprzyja pogłębianiu wiedzy i jej rozumienia, 

• sprzyja poznaniu świata i integrowaniu wiedzy o nim poprzez różnorodność 
zawartych treści, 

• sprzyja kształceniu twórczego myślenia, 

• przekonuje ucznia, że jego wiedza ma praktyczne znaczenie i jest potrzebna w 
życiu codziennym.



Podsumowanie 

Reasumując umiejętnie dobrane formy pracy
i metody aktywizujące mogą:

- uatrakcyjnić i urozmaicić lekcję,

- wpłynąć na wzrost efektywności procesu
nauczania i uczenia się,

- zwiększyć satysfakcję nauczycielowi i uczniom,

- rozwinąć kompetencje kluczowe.
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