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Materiały ze szkolenia w ramach wsparcia metodycznego dla nauczycieli wychowania 

przedszkolnego 12.12.2018 r. 

Temat:  "Metody pracy w przedszkolu - wskazówki ułatwiające nauczycielom planowanie i    

organizację pracy" prowadzenie i opracowanie mgr Ewa Klima 

Metody pracy w przedszkolu - wskazówki ułatwiające nauczycielom organizację pracy 

Dziecko w wieku przedszkolnym wymaga szczególnej troski, należy, więc dbać o jego rozwój i w ten sposób budować 

fundament do późniejszej nauki szkolnej.  

Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem w życiu każdego dziecka. Jest to czas: 

1. konstruowania własnego „Ja”,  

2. czas tworzenia kontaktów z innymi ludźmi,  

3. czas budzenia się uczuć do innych ludzi.  

Dzieci w tym wieku stosunkowo łatwo poddają się działaniom wspomagającym ich rozwój. Każde dziecko rodzi się 

wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną inteligencją, zadatkami na 

rozwijanie twórczości, oraz dużym talentem społecznym. Trzeba, zatem stworzyć mu możliwość maksymalnego rozwoju.  

To my dorośli, rodzice i nauczyciele powinniśmy odgrywać znaczą rolę w zapewnieniu im pełnej samorealizacji. Pomagając 

dziecku w drodze do wspaniałej przyszłości wzbogacamy nie tylko świat dziecka, ale także swój własny.  

Współczesna edukacja przedszkolna kładzie nacisk na nowy styl pracy z dzieckiem. Nauczyciel traktuje dziecko jako 

partnera, pomaga mu w indywidualnym rozwoju. Wskazuje, w jakim kierunku rozwój ten może i powinien zmierzać. W tym 

celu działania edukacyjne nauczyciela powinny być skierowane na stosowanie różnorodnych metod w pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. Skierowane są one na dziecko, jego wychowanie, oraz prawidłowy i wszechstronny rozwój. Wychodzą one 

naprzeciw ogólnym potrzebom życia społecznego i gospodarczego oraz związanej z tym sytuacji rodziny. Stosowane w 

przedszkolu metody prowadzenia zajęć odnoszą się do sposobów pracy nauczyciela z dziećmi i służą realizacji 

wyznaczonych celów zajęć. Są one odmienne od metod szkolnych. 

Można wyodrębnić trzy grupy metod:  
1. oglądowe,  
2. słowne,  
3. oraz praktycznego działania.  

Przenikają się one wzajemnie i rzadko występują w swojej czystej postaci. Jednak niektóre z nich są dominujące w 

konkretnych rodzajach zajęć.  

Metoda oglądowa – oparta na obserwacji i pokazie pojawia się podczas spacerów, wycieczek, czy oglądania różnego 

rodzaju ilustracji.  

Metoda słowna - wykorzystywana jest w czasie słuchania różnego rodzaju utworów literackich: wierszy, opowiadań, bajek 

itp.  

Obok metod odnoszących się do organizacji pracy nauczyciela można wyodrębnić metody odnoszące się do 

działań dziecka związanych z procesem uczenia się. Przedstawiają one możliwości wielostronnego uczenia 

polegającego na: 

 przyswajaniu (podanego, gotowego materiału),  

 odkrywaniu (nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów, oraz samodzielnego 
poszukiwania),  

 przeżywaniu (różnorodnych treści i wartości),  

 działaniu (polegającym na zmienianiu rzeczywistości i samego siebie poprzez sprawdzanie wiadomości w 

praktyce)  
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Wielostronne uczenie się przeciwstawia się jednostronnemu uczeniu się, czyli nauczaniu opartemu głównie na 

przyswajaniu gotowej wiedzy podanej przez nauczyciela. Takiemu wielostronnemu uczeniu odpowiadają metody 

nauczania, takie jak: 

 metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, 
praca z tekstem,  

 metody problemowe (odkrywanie): gry dydaktyczne, „burza mózgów”, inscenizacja,  

 metody aktywizujące (przeżywanie): drama, wystawa, pokaz,  

 metody praktyczne (działanie): ćwiczenia. 
Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie umiejętności zaplanowaliśmy kształcić w danej 

chwili. Zatem najlepszymi metodami są te, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie 

zdobytej wiedzy. Zarówno wszystkie metody, jak i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka 

rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając 

wiarę we własne siły i możliwości.  

Aktywność dzieci w edukacji przedszkolnej jest w centrum zainteresowania nauczycieli, którzy dążą do stworzenia takich 

sytuacji edukacyjnych by ich wychowankowie odgrywali czynną rolę w realizacji określonych zadań. Służą ku temu metody 

aktywizujące. 

1. Burza mózgów:  

Jest to najprostsza metoda aktywizująca. Pozwala na zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na rozwiązanie 

jakiegoś problemu. Plusem tego sposobu jest możliwość modyfikowania cudzych pomysłów lub na zasadzie skojarzenia, 

podawanie innych. W czasie burzy mózgów pracuje się indywidualnie, ale na rzecz całego zespołu, którego zadaniem jest 

zgromadzenie jak największej liczby pomysłów czy faktów do danego problemu.  

Burzę mózgów stosuje się jako:  

 rozgrzewkę umysłową, 

 dla ustalenia zakresu posiadanej wiedzy, 

 dla utrwalenia wcześniej zdobytej wiedzy, 

 dla znalezienia najlepszego rozwiązania jakiegoś problemu  
Zastosowanie podczas pracy z dziećmi burzy mózgów pozwala na:  

1. włączenie wszystkich dzieci do pracy,  
2. szybkie zgromadzenie dużej ilości pomysłów,  
3. przeprowadzenie rozgrywki umysłowej,  
4. naukę zwięzłego wyrażania myśli, 
5. sprawdzenie posiadanej wiedzy. 

2. Mapa pojęciowa  

To metoda wizualnego przedstawienia problemu z wykorzystaniem schematów, zwrotów, rysunków, symboli. Celem 

stosowania tej metody jest usystematyzowanie zdobytej wiedzy lub wizualizacja posiadanych wiadomości.  

W trakcie pracy tą metodą dzieci doskonalą umiejętności techniczne takie jak:  

 czytanie,  

 pisanie,  

 rysowanie  

 i umiejętności umysłowe min. planowanie, klasyfikowanie.  
Muszą również współdziałać ze sobą przekonywać o swoich racjach, ale także rezygnować ze swoich pomysłów na rzecz 

dochodzenia do porozumienia.  

Efekty pracy z mapą pojęciową:  

1. uczy samodzielnego zdobywania wiedzy, 
2. uczy posługiwania się poznanymi pojęciami, 
3. daje okazję doskonalenia czytania ze zrozumieniem, 
4. ułatwia zapamiętanie poznanych faktów poprzez poszukiwanie, segregowanie wiadomości, przedstawienie w 

postaci rysunku, 

5. uczy uważnego słuchania, 
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6. uczy oceny i samooceny, 
7. daje szansę wykazania się dzieciom różnych zdolnościach, 
8. stwarza możliwość współpracy, 
9. uczy zadawania pytań i udzielenia odpowiedzi. 

3. Metoda projektu.  

Jedną z kluczowych umiejętności, w jakie przedszkole wyposażyć ma dziecko to twórcze myślenie. Taką możliwość daje 

metoda projektów. 

 Polega ona na wykonaniu przez dzieci zadań poprzez samodzielne poszukiwania pod opieką nauczyciela.  

Dzieci w trakcie pracy nad projektem uczą się:  

1. przeprowadzania rozmów, 

2. samodzielnego poszukiwania materiałów, 

3. współdziałania w grupie, 

4. odpowiedzialności. 

4. Symulacje  

Symulacje to naśladowanie rzeczywistości, ćwiczenie najbardziej efektywnych zachowań w bezpiecznych warunkach. Ideą 

stymulacji jest doskonalenie konkretnych umiejętności oraz uczenie się na błędach popełnionych w bezpiecznej stymulacji 

ćwiczeniowej.  

Stymulacje mogą obejmować takie proste umiejętności jak:  

 nadawanie paczki na poczcie, 

 zabawę dzieci w sklep - czy lekarza  

Symulacja ma wpływ na:  

1. kształtowanie się systemu wartości, 

2. kształtowanie się umiejętności poznawczych, 

3. rozwijanie umiejętności społecznych, 

4. poprzez utożsamienie się z własnymi przeżyciami głęboko zapada w pamięć i łatwo daje się odtworzyć. 

5. Drama  

Drama polega na wczuwaniu się w role, na improwizacji, która angażuje ruch, gest, mowę, myśli i uczucia.  

Drama uczy rozumienia siebie i innych na poziomie emocji i uczuć. Głównym sposobem pracy w dramie jest bycie w roli. 

Polega ona na tym, że dziecko jest sobą w nowej roli, nieznanej sytuacji.  

Drama jest:  

1. doskonałym ćwiczeniem językowym, 

2. rozwija myślenie i wyobraźnię, 

3. uczy komunikatywności, 

4. ćwiczy koncentracje i spontaniczność, 

5. ułatwia zapamiętywanie odgrywanych ról, 

6. pozwala zrozumieć przeżycia i zachowani innych ludzi. 

6. Gry planszowe  

Gry i zabawy są znanym elementem zajęć w przedszkolu. Oprócz dobrej zabawy niosą ze sobą treści dydaktyczne i 

wychowawcze. Uczą ścisłego przestrzegania reguł.  

Gry planszowe wpływają na:  

1. na twórcze myślenie, 

2. rozwijają wyobraźnie, 

3. zmuszają do współdziałania, 

4. wymuszają precyzyjne redagowanie poleceń, 

5. są niekonwencjonalnym sposobem uczenia się, 

6. dają satysfakcję z wykonanej pracy, 
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7. dają doświadczenia w pokonywaniu trudności, 

8. treści ujęte w grach głęboko zapadają w pamięć. 

Obok głównych metod aktywizujących stosowanych w pracy z dzieckiem nauczyciele stosują także inne metody i techniki 

aktywizujące wszechstronny rozwój dzieci opisane jako modele edukacyjne; 

Ruch rozwijający W. Sherborne  

Weronika Sherborne wypracowała system ćwiczeń ruchowych pod nazwą Ruch Rozwijający. Jest to program nastawiony na 

rozwijanie – przez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe- takich cech, jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, 

poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą.  

Ruch Rozwijający zgodnie z rolą jaką przypisuje autorka, wyraża główną ideę metody: posługiwanie się ruchem jako 

narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. System ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka 

zaspokajających w kontakcie z druga osobą. 

Metoda Carla Orffa  

Twórca tej metody wyszedł z założenia, iż ćwiczenie gimnastyczne należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno – 

muzyczną, oraz kulturą słowa. Jego zdaniem muzyka rodzi się z mowy, ruchu i gestu. Oznacza to w praktyce, że 

wykorzystane i przetworzone na język muzyczny powinno być to, co dziecku najbliższe: słowo, gest, ruch, otoczenie. 

Zaspokojenie potrzeby ruchu w formie dobranej przez samo dziecko, daje okazję do rozładowania napięć emocjonalnych, 

do ich odreagowania. 

Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana  

Metoda ta, nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Ważną rolę odgrywa tu inwencja twórcza ćwiczącego, jego 

pomysłowość, fantazja, oraz doświadczenie ruchowe. 

Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss  

Metoda Batii Strauss pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Dzieci aktywnie słuchają tzn. słuchając, wykonują 

proste ruchy rytmiczne siedząc, lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych 

są to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym. Poprzez „aktywne słuchanie” 

dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego. 

Metoda Kniessów 

Jest to rodzaj gimnastyki rytmicznej (twórczej utanecznionej) polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i 

rodzajów ruchu. Elementami dominującymi w tej metodzie są ruch, rytm, muzyka oraz nietypowe przybory tj.: bijaki, szarfy, 

wstążki na patykach, połówki kokosów, grzechotki, bębenki i dzwoneczki. 

METODY AKTYWNE OŻYWIAJĄCE DZIAŁANIA PEDAGOGICZNE 

Pedagogika zabawy - metoda  Klanzy 

Nazwa tej metody nasuwa skojarzenia: „coś jest przyjemne, coś wyzwala spontaniczność, coś wyzwala radość”. Pedagogika 

ta włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię, z przełożeniem 

ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony.  

Proponuje zabawy i gry, które:  

 zapewniają dobrowolność uczestnictwa,  

 wykluczają rywalizację, 

 dają możliwość komunikowania się poprzez ruch, słowo, plastykę oraz inne środki wyrazu.  

Doświadczenie zaś własnej twórczości służy akceptacji własnych możliwości i ograniczeń (także fizycznych). 

Czynnościowo-zadaniowe formułowanie tematu 

na podstawie „Przedszkole pełne ciekawych zdarzeń” pod red. Zofii Bojanowskiej. WOM Poznań. 
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Przykłady sformułowań: 

1. Oddziaływania indywidualne: 

 „Kolorowe domino” - zabawa percepcyjna. Układanie klocków wg kolorów. Rozpoznawanie, wskazywanie i 
nazywanie kolorów. 

 „Włóczęga po górach” - zabawa matematyczna. Konstruowanie i rozgrywanie gry-opowiadania. Przeliczanie ze 
wskazywaniem. 

 „Czyje to ślady” - zabawa percepcyjna. Łączenie w pary śladów dinozaurów, rozpoznawanie tych samych znaków 
ikonograficznych. 

 „Gdzie mieszkają zwierzęta” - zabawa percepcyjno - logiczna. Układanie loteryjki obrazkowej. Systematyzowanie 
wiadomości na temat bytowania zwierząt. 

2. Zabawy dowolne inspirowane przez nauczyciela: 

 „Autostrada” - zabawa konstrukcyjna. Konstruowanie zabawki przestrzennej. Zabawa tematyczna z jej 
wykorzystaniem. 

 „Bajka” - zabawy parateatralne. Zorganizowanie teatrzyku stolikowego. Animowanie lalkami. Dialogowanie. 

 „Zamki” - zabawy konstrukcyjne. Konstruowanie budowli z różnych klocków. Piętrzenie i szeregowanie. 
3. Zajęcia organizowane przez nauczyciela dla całej grupy: 

 „W krainie Brontozaura” - obejrzenie teatru sylwetowego. Poznanie środowiska i warunków życia dinozaurów. 

 „Nakrywamy stół” - słuchanie opowiadania nauczyciela (ilustrowanego sylwetami). Poznawanie tradycji 
bożonarodzeniowej. 

 „Jesień w parku” - rozwiązywanie zagadek wzrokowych i słuchowych dotyczących „darów parku”. Komponowanie 
dekoracji jesiennej z wykorzystaniem naturalnych okazów przyrody. 

 „Marysia w ogrodzie” - układanie historyjki obrazkowej wg kolejności zdarzeń. Wyciąganie wniosków co do 
postępowanie bohaterów. 

 „Co zagraża ludziom i przyrodzie?” - słuchanie opowiadania opartego o dwie przeciwstawne treściowo ilustracje. 
Wyciąganie wniosków co do postaw ekologicznych. 

4. Zestawy zabaw ruchowych: 

 „W sadzie” - zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej. Prawidłowa reakcja na sygnały dźwiękowe i 
muzyczne. 

 „Kto pierwszy?” - zestaw zabaw ruchowych z elementami współzawodnictwa. Wdrażanie do czekania na swoją 
kolej. 

 „Tor przeszkód” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Przejście przez ławeczkę do zeskoku podpartego. 

 „Spartakiada” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą stacyjną. Kształtowanie równowagi w różnych pozycjach 
wyjściowych. 

5. Zestawy muzyczne: 

 „Dary sadu” - zestaw zabaw muzyczno-ruchowych. Osłuchanie z piosenką Pac gruszka. Ilustrowanie ruchem treści 
piosenki. 

 „Grusza” - zestaw zabaw rytmiczno-ruchowych. Rozpoznawanie tempa i dynamiki w muzyce  - dostosowanie form 
ruchu do zmian w tych elementach muzycznych. 

 „Wiosenne zmiany” - zestaw zabaw muzycznych z aktywnym słuchaniem muzyki – fragmenty „Czterech pór roku – 
Wiosna” A. Vivaldiego. Nauka pląsu Tęcza. 

6. Ogród: 

 "Jesień w sadzie" - pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zbieranie, segregowanie i nazywanie owoców w sadzie. 

 "Jesienne zabawy" - wyjście do ogrodu przedszkolnego – korzystanie z drewnianych urządzeń z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. Przestrzeganie zawartych umów. 

 "Mali konstruktorzy" - pobyt w ogrodzie przedszkolnym – zabawy konstrukcyjne w piaskownicy z wykorzystaniem 
materiału przyrodniczego zebranego przez dzieci. 

 „Sad jesienią” - pobyt w przedszkolnym sadzie. Grabienie liści. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami 
ogrodniczymi. 

7. Spacer: 

 „Idziemy do parku” - wyjście na spacer. Zbieranie „darów parku”, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie 
jesienią. 

 „Śniegowa górka” - wyjście na śniegową górkę. Zawieranie i przestrzeganie umów dotyczących bezpiecznego 
korzystania z sanek. Wdrażanie do samodzielności w szatni przedszkolnej. 
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Zasady pracy, które sprzyjają harmonijnemu rozwojowi dziecka:  

 zasada logicznego ciągu oprócz wymiaru merytorycznego, tzn.:  

 od łatwego do trudnego,  

 od znanego do nieznanego,  

 od bliskiego do odległego, 

ma również aspekt fabularny. Oznacza to, że każda kolejna sytuacja edukacyjna powinna nawiązywać do 
poprzedniej, a jedne zajęcia inspirować do następnych.  

 zasada tempa – umiejętne posługiwanie się nią polega na rozpoznaniu takiego momentu, kiedy najkorzystniej 

wprowadzać kolejny element zajęć, nową grę, zadanie, zabawę.  

Tempo powinno być na tyle szybkie, aby dzieci nie zdążyły się znudzić, i na tyle wolne, aby nie przerwać wzmożonej 

aktywności. Aktywność danego typu powinna trwać tak długo, jak długo zauważalne jest zainteresowanie dzieci. 

Kiedy fala aktywności zaczyna maleć, jest to sygnał, aby przejść do następnego elementu – kolejnej formy zajęć. Ta zasada 

wymaga przede wszystkim znajomości psychofizycznej wychowanków oraz właściwego wyczucia pedagogicznego. 

 zasada przemienności elementów dotyczy takiej organizacji zajęć, w trakcie których proponuje się: 

 ciszę po głośnych zabawach,  

 relaks po intensywnym wysiłku intelektualnym,  

 ruch po dłuższym siedzeniu,  

 pracę indywidualną po zespołowej itp. 

 zasada „coś nowego” na każdych zajęciach ma odniesienie do założonych celów oraz osiągnięć. Organizując zajęcia, 

nauczyciel musi postawić sobie konkretne pytanie: czego chce nauczyć dzieci i dlaczego właśnie tego? Świadomość, jakich 

wiadomości dostarczy, jakie umiejętności chce kształtować, na jakie postawy będzie zwracał uwagę, to połowa sukcesu – 

druga połowa to warsztat, który pomoże doprowadzić do sytuacji, kiedy cele przestaną być celami, a staną się 

rzeczywistością. 

• zasada samodzielności i inicjatywy dziecka odnosi się do jednej z najstarszych dróg uczenia się – drogi przez próby i błędy. 

Organizowane zajęcia muszą stwarzać dzieciom okazję do własnej aktywności. Dzięki niej wiedza i umiejętności utrwalają 

się, dzieci wchodzą w coraz bardziej odpowiedzialne role społeczne, stają się mądrzejsze i bardziej rozważne. 

• zasada „nauczyciel uczy się, pracuje i bawi razem z dziećmi” wskazuje na styl pracy, będący w opozycji do nauczania 

opartego na stawianiu zadań i pytań, a następnie sprawdzaniu efektów. Dlatego też ważną umiejętnością nauczyciela jest 

wejście w role, które proponuje on dzieciom. Naśladowanie, podpatrywanie jest bardzo cennym narzędziem w uczeniu się 

(M. Kędra, M. Zatorska1). 

                                                           
1 Kędra M., Zatorska M., Jak sprawdzać i oceniać? [w:] Razem z dzieckiem, red. M. Kędra, M. Zatorska, ORE, Warszawa 
2014. 


