
Metody pracy z dziećmi wykorzystywane  

w grupie ,,Dzieciaki Bystrzaki” 

 

 

- objaśnienie, 

- pokaz, 

- obserwacja, 

- pogadanka, 

- metoda praktycznego działania, 

- ekspresji 

 

Metody czynne 

- metoda samodzielnych doświadczeń 

- metoda kierowania własną działalnością dziecka 

- metoda zadań stawianych dziecku 

Metody oglądowe 

- obserwacja i pokaz 

- osobisty przykład nauczyciela 

- udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne 

 

Metody słowne 

- rozmowy, 

- opowiadania, 

- zagadki, 

- objaśnienia i instrukcje, 

sposoby społecznego porozumiewania się, 

- metody żywego słowa, 

Metody aktywizujące      

- burza mózgów- metoda zabawowa, kształtująca pomysłowość i wyobraźnię. Pomysły mogą być 

oczywiste, banalne, ale z czasem niespodziewane, fantastyczne, innowacyjne. Znana jest też pod 

nazwami „fabryka pomysłów”, „giełda pomysłów”, „jarmark pomysłów”. Celem tej metody jest 

zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu. 



Metodę tę stosuje się: 

- jako rozgrzewkę umysłową na początku zajęć, 

- w celu ustalenia zakresu posiadanej wiedzy, 

- dla utrwalenia wcześniej zdobytej wiedzy, 

- dla znalezienia najlepszego rozwiązania jakiegoś problemu. 

Metody nowatorskie: 

 

Pedagogika zabawy „Klanza” 

Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy opisywaną metodą jest duża, kolorowa chusta, która 

przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o 

strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy. Jest ona wspaniałym środkiem do rozbudzenia 

dziecięcej wyobraźni, kiedy staje się balonem, wiatrem, łodzią, siecią rybacką oraz tym wszystkim, 

o czym tylko można pomarzyć. Możliwości jej zastosowania są nieograniczone, dlatego staje się ona 

dowodem na to, że im prostsze formy i pomoce, tym lepsza zabawa. 

Oraz zabawy integrujące grupę ,,Stare i nowe zabawy podwórkowe”. 

 

 

Metoda twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów” 

 Metoda ta jest szczególnie polecana podczas rozwiązywania problemów. Wszyscy uczestnicy mają 

prawo zgłaszać swoje pomysły, pomysły te nie podlegają ocenie. Ważna jest duża ilość pomysłów, 

nie jest istotne, kto jest autorem pomysłów. Po zakończeniu zgłoszeń można przystąpić do oceny 

pomysłów pod kątem przydatności w pracy. 

 

Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze 

  Naturalną metodą poznawczą stosowaną przez dzieci w wieku przedszkolnym jest aktywność 

badawcza, występuje ona w dwóch postaciach. Pierwsza to samodzielne odkrywanie. Dziecko ma tu 

pełną swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, ale jednocześnie jest to uczenie 

się drogą prób i błędów, w którym narażone jest ono na wiele trudności i porażek. Drugi sposób 

odbywa się pod kierunkiem nauczyciela. Nauczyciel zajmuje tu rolę inicjatora sytuacji, prowokuje 

do stawiania pytań, udostępnia stosowne metody i pomoce badawcze, ukierunkowuje go podczas 

badań i eksperymentowania. 

 



Elementy metody aktywnego słuchania muzyki według  Batii Strauss. 

Dzieci słuchają utwory i wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc albo ruchy taneczne według 

wskazówek nauczyciela. Metoda ta daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, 

przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. 

 

 

 

 

 


