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1. OPIS MODUŁU 

1.1. Czego dotyczy moduł 

W tym module przedstawione zostaną praktyczne zalecenia dotyczące osobistego rozwoju 
umiejętności rozumienia. Zrozumienie to umiejętność pojmowania języka mówionego i 
pisanego. Aby zrozumieć, czytelnik musi posiadać szeroki zakres zdolności i umiejętności, 
które obejmują: podsumowywanie; sekwencjonowanie; wyciąganie wniosków; 
porównywanie i kontrastowanie; samokrytykowanie; rozwiązywanie problemów; 
nawiązywanie do wiedzy podstawowej; rozróżnianie między faktem a opinią; znajdowanie 
głównej idei, ważnych faktów i szczegółów pomocniczych; znajomość konkretnych strategii 
rozumienia. 

Dorośli, którym moduł może przynieść korzyści, to osoby, które napotykają na niektóre z tych 
problemów: 

• Czytanie i trudności z pamiętaniem 
• Zasypianie podczas czytania 
• Zdezorientowanie po przeczytaniu kilku stron 
• Trudnści w wyjaśnieniu pewnych rzeczy 
• Trudności w zapamiętaniu, co ludzie im powiedzieli 
• Odpowiadanie na niewłaściwe pytania podczas testów 
• Trudności w utrzymaniu relacji, z powodu braku rozumienia lub dobrej komunikacji 
• Niemożność zaliczenia testów kwalifikacyjnych ze względu części dotyczące czytania 

ze zrozumieniem. Można dobrze radzić sobie z matematyką, nauką lub finansami. 
• Trudnści w wykonywaniu prezentacji w pracy 
• Kłopoty z nadążaniem za literaturą dla swojej branży 
• Trudności i słabsze wyniki z powodu słabej pamięci lub umiejętności 

komunikacyjnych 
• Poczucie bezczynności w rozmowach ekspresyjnych 
• Trudności w uczestniczeniu w swobodnych rozmowach, z powodu niemożności 

odczytania i zapamiętania artykułów z gazet i czasopism 
• Konieczność walki o uzyskanie wyższych stopni z powodu problemu z czytaniem 
• Trudności z pisaniem jasnych raportów 
• Trudności z przygotowaniem prezentacji złożonego materiału 
• Poczucie frustracji, z powodu niemożności "przebicia się" bez względu na wielość 

prób. 

Tymczasem, jako że rozwój osobisty jest ciągłym procesem rozumienia i rozwijania się w 
celu osiągnięcia pełnego potencjału, moduł dotyczył będzie także tego tematu. Rozwój 
osobisty jest istotną częścią wzrostu, dojrzałości, sukcesu i szczęścia osoby. Jest podstawą 
zdrowia emocjonalnego, fizycznego, intelektualnego i duchowego. 
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1.2 Analiza potrzeb osób uczących się / testy wstępne 

W celu określenia poziomu wiedzy grupy, osoby uczące się otrzymują test wstępny. 
Czterdzieści pięć minut powinno wystarczyć uczestnikom do zaliczenia testu. Test i arkusz 
odpowiedzi podano w pliku "Moduł 2 - Aneks 1. Test wstępny". 

 

1.3 Efekty uczenia się 

Pod koniec tego modułu uczniowie powinni być w stanie: 

1. Rozumieć potrzebę rozwoju umiejętności czytania ze zrozumieniem 
2. Używać  różnych strategii czytania ze zrozumieniem 

 

2. PODŁOŻE TEORETYCZNE 
 

2.1. Informacje ogólne 

Zrozumienie jest jednym z pięciu kluczowych elementów niezbędnej instrukcji czytania 
(Źródło:http://www.readingrockets.org/article):  

• Świadomość fonemiczna - Fonemy to najmniejsze jednostki tworzące język 
mówiony. Fonemy łączą się, tworząc sylaby i słowa. 

• Akustyka - Akustyka to zrozumienie, że istnieje przewidywalny związek między 
fonemami (dźwiękami języka mówionego) a grafemami (literami i wymową, 
które reprezentują te dźwięki w języku pisanym). Czytelnicy wykorzystują te 
relacje, aby rozpoznawać znane słowa i dekodować nieznane. 

• Rozwój słownictwa - Rozwój słownictwa odnosi się do znajomości 
przechowywanych informacji o znaczeniach i wymowie słów koniecznych do 
komunikacji. Rozwój słownictwa jest również podstawowym wyznacznikiem 
rozumienia tekstu czytanego. Czytelnicy nie mogą zrozumieć treści tego, co 
czytają, chyba że rozumieją znaczenie większości słów w tekście. 

• Płynność czytania, w tym umiejętność czytania ustnego - Płynność to zdolność 
do dokładnego i szybkiego czytania słów. Biegli czytelnicy rozpoznają słowa i 
pojmują je jednocześnie. Płynność czytania jest kluczowym czynnikiem 
niezbędnym do czytania ze zrozumieniem. 

• Strategie czytania ze zrozumieniem - czytanie ze zrozumieniem jest 
zwieńczeniem wszystkich umiejętności czytania i ostatecznym celem nauki 
czytania. Celem opanowania każdej z czterech poprzednich umiejętności jest 
umożliwienie zrozumienia. Podobnie czytanie ze zrozumieniem ułatwia 
opanowanie pozostałych czterech umiejętności. Zrozumienie jest aktywnym 
procesem, który wymaga intencjonalnej i przemyślanej interakcji między 

http://www.readingrockets.org/article
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czytelnikiem a tekstem, którą można wyraźnie przekazać za pomocą instrukcji 
rozumienia tekstu. 

Wiele osób może nawet być w stanie zidentyfikować strategie używane przez dobrych 
czytelników do zrozumienia tego, co czytają. Ale zrozumienie idzie dalej. Zrozumienie polega 
na konstruowaniu znaczenia: 

• od czytania tradycyjnego tekstu w formie drukowanej (książki, gazety, 
czasopisma), 

• od słuchania innych czytających lub 
• od przeglądania tekstu w jednym z wielu mediów dostępnych dziś w naszym 

świecie. 

Zrozumienie jest zasadniczą częścią udanego rozwoju literatury XXI wieku. Jest to istotne 
narzędzie do czytania w naszym współczesnym świecie, przez które można: 

• zyskać znaczenie ze słów, które ktoś zbudował, 
• nauczyć się czegoś nowego, aby potwierdzić coś, co myślimy, 
• zrozumieć punkt widzenia, 
• zrelaksować się, 
• nawet uciec od codziennej presji życia. 

Jest wiele powodow czytania, ale każdy wiąże się z poznaniem, myśleniem. Bez "myślenia, 
zastanawiania się i rozważania" czytanie staje się po prostu słowem. Ten rodzaj "czytania" ma 
niewielką lub żadną korzyść dla czytelnika lub tych, którzy mogą go słuchać. 

Czytanie słów na głos, właściwe ich wymawianie nie stanowi esencji czytania. Nie ma też 
znaczenia czytanie w określonym tempie ani prędkości, mimo że wszystkie te umiejętności są 
ważne. Osoba może robić te wszystkie rzeczy dobrze i nadal nie rozumieć, co oznaczają słowa. 

Zrozumienie jest ostatecznym celem czytania. Zrozumienie jest procesem jednoczesnego 
wydobywania i konstruowania znaczenia poprzez interakcję i zaangażowanie w języku 
pisanym. Ważne są słowa wyodrębniające i konstruujące. Wyodrębniając znaczenie, czytelnik 
próbuje zrozumieć, co autor chciał przekazać. Budując sens, czytelnik tworzy mentalną 
reprezentację opartą częściowo na uprzedniej wiedzy i doświadczeniu. Konstruktywny 
element zrozumienia gwarantuje, że każdy czytelnik otrzyma unikalny pomysł na to, co 
przekazuje dany tekst. 

Uznając, że istnieją różne poziomy myślenia, ważne dla nauki, Bloom, Engelhard, Furst, Hill i 
Krathwohl (1956), opracowali klasyfikację poziomów zachowań intelektualnych, zwaną 
taksonomią Blooma. Ta taksonomia zawiera trzy domeny: poznawczą, psychomotoryczną i 
afektywną. Domena poznawcza ma sześć poziomów: Wiedza (odkrywanie), Zrozumienie 
(rozumienie), Stosowanie (wykorzystanie wiedzy), Analiza (dekonstruowanie tego co jest 
znane), Synteza (łączenie w inny sposób) i Ocena (osądzanie wyników). "Moduł 2 - Aneks 2. 
Taksonomia Blooma" przedstawia niektóre cechy Zrozumienia. 

Trudności z czytaniem mogą pojawić się w wielu różnych formach i wahają się od 
niedostatecznego budowania słownictwa do stanów medycznych, takich jak dysleksja i zespół 
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nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). 
(Źródło:https://www.universalclass.com/articles) 

Dysleksja, szeroko zdefiniowana, jest niemożnością lub trudnością w nauce czytania i pisania 
przez inteligentne dzieci i dorosłych, którzy są zaangażowani w uczenie się lub mieli 
odpowiednie wykształcenie. Nie jest znana bezpośrednia przyczyna lub przyczyny dysleksji, 
ale powszechnie wiadomo, że jednym z najbardziej rozpoznawalnych objawów dysleksji 
wydaje się być odwrócenie liter lub cyfr. Ponadto dysleksja powoduje również niezdolność 
jednostki do łamania słów na poszczególne dźwięki lub niezdolność jednostki do 
zapamiętania, jak słowa brzmią. 

W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, dysleksja nie jest problemem wzroku. 
Dodatkowymi objawami, które często towarzyszą dysleksji, są słaba pamięć krótkoterminowa 
lub problemy z przetwarzaniem języka mówionego. Zasadniczo dysleksja to stan, którego nie 
można odwrócić. Jednak wiele osób z powodzeniem opracowuje strategie, które pomagają 
zrekompensować trudności z czytaniem dzięki instrukcjom wyrównawczym. 

Niestety, wielu nauczycieli i rodziców uważa, że każdy student, który jest powolnym 
czytelnikiem, lub który wydaje się nie rozwijać tak szybko, jak jego rówieśnicy, ma dysleksję, 
co z pewnością nie jest prawdą. Podobnie jak w przypadku trudności z czytaniem, 
eksperymentowanie z różnymi metodami czytania może pomóc poprawić szybkość i 
płynność. "Moduł 2 - Aneks 2. Znani Dyslektycy" przedstawia inspirującą próbkę 
samokompensowanych sławnych i odnoszących sukcesy dyslektyków. Ale pamiętajcie – poza 
słynnymi lub dobrze znanymi dyslektykami, są tysiące innych, którzy radzą sobie pomimo 
swojego problemu. Niestety, są też miliony, które mogłyby sobie radzić, a tego nie robią. 

ADHD, znany również jako zespół zaburzeń nadpobudliwości psychoruchowej, jest bardzo 
znanym terminem w okręgach szkolnych na całym świecie. Podczas gdy zespół zaburzeń 
nadpobudliwości psychoruchowej występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt, ADHD 
często winnym złego zachowania dzieci lub słabe stopnie w szkole. 

Dzieci, a także osoby dorosłe, u których zdiagnozowano zaburzenia niedosłyszące, często 
mają trudności z zrozumieniem instrukcji wydanych w szkole lub miejscu pracy. Trudności w 
koncentrowaniu się i utrzymywaniu uwagi na określonych czynnościach i zadaniach są dużym 
wyzwaniem, a nieudane wykonywanie zadań lub czynności jest bardzo powszechne. 

ADD, zaburzenie deficytu uwagi, jest podobne do ADHD, bez problemów z nadpobudliwością. 
U niektórych osób nadaktywność może być obecna bez jakichkolwiek deficytów poziomów 
uwagi. 

UWAGA: Pamiętaj, że każde zaburzenie lub trudność w czytaniu musi zostać należycie 
zbadane i ocenione przez profesjonalistę! Tylko dlatego, że uczeń ma trudności z 
zapamiętywaniem słownictwa lub może mieć trudności ze zrozumieniem i pojęciami 
związanymi z czytaniem lub pisaniem, nie oznacza, że jest niepełnosprawny.  

Dorośli powinni dążyć do rozwijania umiejętności czytania, pisania i liczenia, a także 
zachowania intelektualnego w celu uzyskania dostępu do informacji, wyrażania opinii i idei, 

https://www.universalclass.com/articles
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podejmowania działań w celu rozwiązania problemów i tworzenia przyszłych możliwości w 
postaci dalszych kwalifikacji. Osiągnięcie celów, które sobie wyznaczyli, pozwala dorosłym 
skutecznie wypełniać swoją rolę w społeczeństwie jako pracownicy, członkowie rodziny i 
członkowie społeczności. 

2.2.  Ogólne strategie czytania ze zrozumieniem 

Proces zrozumienia tekstu rozpoczyna się, zanim dzieci są w stanie czytać, gdy ktoś czyta im 
książkę z obrazkami. Słuchają słów, widzą obrazki w książce i mogą zacząć kojarzyć słowa na 
stronie ze słowami, które słyszą i pomysłami, które te słowa reprezentują. 

Aby nauczyć się strategii rozumienia, dorośli potrzebują modelowania, ćwiczeń i informacji 
zwrotnych. Nauczyciele używają różnych metod, aby pomóc dorosłym w lepszym 
zrozumieniu tekstu, który czytają lub słuchają. Niektóre strategie rozumienia są opisane 
poniżej (Źródło:https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-
reading/comprehension#programs). 

• Przewidywanie 

Kiedy dorośli przedstawiają przewidywania dotyczące tekstu, który zamierzają przeczytać, 
określa on oczekiwania w oparciu o ich wcześniejszą wiedzę na podobne tematy. Czytając, 
mogą oni mentalnie zrewidować swoje przewidywania, gdy zdobędą więcej informacji. 
Możesz użyć drugiej kolumny "Wykresu K-W-L" przedstawionej w rozdziale 2.4. do 
wyjaśnienia tej strategii. 

• Wizualizacja 

Badania wykazały, że dorośli, którzy wizualizują podczas lektury, lepiej pamiętają niż ci, 
którzy tego nie robią (Pressley, 1977). Czytelnicy mogą korzystać z ilustracji osadzonych w 
tekście lub tworzyć własne obrazy mentalne lub rysunki podczas czytania tekstu bez 
ilustracji. 

Zrozumienie oznacza rozumienie tego, co czytasz. Niektórzy ludzie potrafią czytać słowa 
szybciej, niż mogą budować znaczenie. Zrozumienie wypływa z przeczytanych słów i obrazów 
mentalnych stworzonych lub pobudzonych przez słowa. Słabe obrazy mentalne są związane 
ze słabym zrozumieniem, niskim słownictwem, słabym sekwencjonowaniem, brakiem 
głównej idei, małą zdolnością wyciągania wniosków i słabymi umiejętnościami krytycznego 
myślenia. 

Możesz wyraźnie słyszeć, gdy ktoś głośno ale byle jak czyta na głos. Niestety, nic nie słyszysz i 
nic nie widzisz, gdy osoba ma problemy z generowaniem obrazów mentalnych, aby tworzyć 
znaczenie w trakcie czytania. "Moduł 2 - Aneks 4 - Wizualizacja", pokazuje proste ćwiczenie, 
które można zrobić mówiąc o wizualizacji. 

Obrazy mentalne budują znaczenie i organizują myśli. Pomyśl o znaczeniu zaskoczenia, 
gniewu lub radości. Tak, możesz zdefiniować te pojęcia w słowach, ale również ZOBACZYĆ 
wyrażenia i język ciała, które są kluczowe dla zrozumienia. "Moduł 2 - Załącznik 4 - 

https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/comprehension#programs
https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/comprehension#programs
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Wizualizacja", pokazuje proste ćwiczenie, które można wykorzystać podczas dyskusji na 
temat wyrazów twarzy. 

• Łączenie 

Podejście kognitywne, określane również jako "czytanie poza liniami", polega na znalezieniu 
osobistego związku z czytaniem, takiego jak osobiste doświadczenie, wcześniej przeczytane 
teksty itp., aby pomóc w głębszym zrozumieniu kontekstu tekstu. 

• Zadawanie pytań 

Zadawanie i odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu to kolejna strategia, która pomaga 
dorosłym skupić się na znaczeniu tekstu. Nauczyciele mogą pomóc, modelując zarówno 
proces zadawania dobrych pytań, jak i strategii znajdowania odpowiedzi w tekście. 

Uczący się muszą pamiętać, że dobrzy czytelnicy ZAWSZE myślą i zastanawiają się. Poprzez 
aktywne czytanie osoby uczące się rozwiną lepsze zrozumienie tekstu. Ludzie powinni być 
świadomi różnicy między pytaniami "cienkimi" i "grubymi". Definicja cienkich pytań jest taka, 
że odpowiedź na nie znajduje się bezpośrednio w tekście (można ją wskazać). Przykładem 
cienkiego pytania jest "Kto jest głównym bohaterem?" Definicja grubych pytań polega na tym, 
że odpowiedź jest poparta tekstem. Przykładem grubego pytania jest "Czego można nauczyć 
się z tej historii?" 

Pytania, nad którymi uczniowie mogą się zastanowić, czytając tekst: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? 
Dlaczego? W jaki sposób? 

• Wyjaśnianie 

Określenie głównej idei i podsumowania wymaga, aby dorośli ustalili, co jest ważne, a 
następnie umieścili to w swoich własnych słowach. Niejawna w tym procesie jest próba 
zrozumienia celu autora w pisaniu tekstu. Możesz użyć trzeciej kolumny wykresu "K-W-L" 
przedstawionej w rozdziale 2.4. do wyjaśnienia tej strategii. 

• Ewaluacja 

Uczączy się oceniają styl pisania autora. Kiedy stwierdzają dokładnie, co im się w tekście 
podobało, a co nie, są zachęcani do krytycznego myślenia i analizy technik pisarskich autora. 

Pytania, nad którymi uczniowie mogą się zastanowić, zauważając twórczość autora: 

• Jaką część tekstu lubisz najbardziej? Najmniej? 
• Czy autor posługiwał się figuratywnym językiem, humorem lub napięciem? 
• Czy chciałbyś przeczytać więcej książek tego autora? 

 
 

2.3. Strategie czytania ze zrozumieniem: tekst narracyjny 

Tekst narracyjny opowiada historię, prawdziwą lub fikcyjną. Istnieje wiele strategii, które 
pomogą dorosłym zrozumieć tekst narracyjny. 
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• Mapy historii 

 
 

Tutor może wyjaśnić schemat gramatyki tekstu, aby podnieść świadomość uczniów na temat 
elementów, których autor używa do skonstruowania opowieści. Gramatyka historii obejmuje: 

o Tło: Kiedy i gdzie odbywa się historia (która może się zmienić w trakcie 
opowiadania). 

o Postacie: Ludzie lub zwierzęta w historii, w tym protagonista (główny 
bohater), którego motywacje i działania napędzają fabułę. 

Tło: 
Kiedy i gdzie ma miejsce 

historia (które może się 

zmienić w trakcie historii). 

Mapa histori  Tytuł:________________________________ 

              Postacie: 

Bohaterowie opowieści, w tym 
protagonista(główny 

bohater),którego motywacje i 

działania napędzają historię. 

Problem: 

Co spowodowało ruch wydarzeń? Jaki problem pojawił się 
lub kim zostali główni bohaterowie? 

Ważne wydarzenia: 
Kluczowe kroki lub zdarzenia, które          

odzwierciedlają postęp sytuacji. 

Rezultat 
 

Jak rozwiązano problem? Czy cel został osiągnięty? 

Motyw: 

Większe znaczenie lub istota sprawy, morał, „co z tego 
wynika?”. 
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o Problem: Linia fabularna, która zwykle obejmuje jeden lub więcej problemów 
lub konfliktów, które protagonista musi ostatecznie rozwiązać. Można ją 
podzielić na trzy pola: problem, ważne wydarzenia, rezultat. 

o Temat: Nadrzędna lekcja lub główny morał, który autor chce, aby czytelnicy 
czerpali z historii. Może być wyraźnie określony jak w Bajkach Ezopa lub 
wywnioskowany przez czytelnika (częściej). 

Zobacz "Moduł 2 - Aneks 4 - Przykład mapy opowieści" ukazujący bardzo prosty przykład 
mapy opowieści, przykład uogólnionego diagramu i diagram do wypełnienia przez uczących 
się. 

• Ponowne opowiadanie 

Poproszenie uczących się, aby opowiedzieli historię własnymi słowami, zmusza ich do 
przeanalizowania treści w celu ustalenia, co jest ważne. Nauczyciele mogą zachęcić uczących 
się do wyjścia poza dosłowne opowiadanie historii i wyciągnięcie własnych wniosków na jej 
temat. 

•Prognozowanie 

Nauczyciele mogą poprosić uczących się, aby przepowiedzieli historię opartą na tytule i 
wszelkich innych dostępnych wskazówkach, takich jak ilustracje. Nauczyciele mogą później 
poprosić o znalezienie tekstu, który wspiera lub zaprzecza ich przewidywaniom. 

• Odpowiadanie na pytania ze zrozumieniem 

Zadawanie uczącym się różnych rodzajów pytań wymaga od nich znalezienia odpowiedzi na 
różne sposoby, na przykład poprzez znalezienie dosłownych odpowiedzi w samym tekście lub 
poprzez wykorzystanie wcześniejszej wiedzy, a następnie wnioskowanie na podstawie 
wskazówek w tekście. 

2.4. Strategie czytania ze zrozumieniem: tekst ekspozycyjny 

Tekst ekspozycyjny wyjaśnia fakty i pojęcia w celu informowania, przekonywania lub 
wyjaśniania. 

• Struktura tekstu ekspozycyjnego 

Tekst ekspozycyjny jest zazwyczaj zbudowany z wizualnych wskazówek, takich jak nagłówki i 
podpozycje, które zapewniają jasne instrukcje co do struktury informacji. Pierwsze zdanie w 
akapicie jest również zwykle zdaniem tematu, które jasno określa, o czym jest akapit. 

Tekst często wykorzystuje jedną z pięciu typowych struktur tekstowych jako regułę 
organizacyjną: 

o Przyczyna i efekt - patrz "Moduł 2 - Aneks 5. Przykłady przyczynowości". 
o Problem i rozwiązanie 
o Porównanie i kontrastowanie 
o Opis 
o Kolejność czasu (kolejność zdarzeń, działań lub kroków) 
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Nauczanie tych struktur może pomóc ucząym się w rozpoznaniu relacji między pomysłami a 
ogólną intencją tekstu. 

• Główna idea / podsumowanie 

Podsumowanie zawiera w skrócie główną ideę tekstu i kluczowe szczegóły, które wspierają 
główną ideę. Uczący się muszą zrozumieć tekst, aby napisać dobre streszczenie, które jest 
czymś więcej niż powtórzeniem samego tekstu. 

 Formularz K-W-L   Tytuł: Stonehenge 

 

 
 
W formularz K-W-L istnieją trzy etapy (Ogle, 1986): 

1. Co Wiem (Know): Zanim uczący się przeczytają tekst, poproś ich jako grupę o 

zidentyfikowanie tego, co już wiedzą na dany temat. Uczący się piszą tę listę w 

kolumnie "K" swoich formularzy K-W-L. 

2. Co chcę Wiedzieć (Want): Poproś uczących się, aby napisali pytania na temat tego, 

czego chcą się nauczyć, czytając tekst w kolumnie "W" swoich formularzy K-W-L. Na 

przykład mogą się zastanawiać, czy niektóre "fakty" podane w kolumnie "K" są 

prawdziwe. 

K 
Co wiem 
 

Stonehenge  jest duży. 
To pomnik z kamienia. 

Kamienie są ułożone w 

okrąg. 

Kamienie pokrywają się z 

czymś 
Niektóre kamienie są 
zakrzywione 

               W 

Co chcę wiedzieć 
 
Gdzie jest Stonehenge? 
Kto zbudował 
Stonehenge? 
Kiedy zbudowano 
Stonehenge? 
Dlaczego zbudowano 
Stonehenge? 

Z czym łączą się 
kamienie? 

L 
Czego się nauczyłem 
 
Stonehenge jest w 
południowej Anglii. 
Nikt nie jest pewien, kto 
go zbudował. 
Stonehenge został 

zbudowany tysiące lat 
temu. 

Stonehenge mógł być 
miejscem leczenia chorych 
i rannych lub 
sanktuarium zmarłych. 

Stonehenge łączy się ze 

ścieżką słońca w 

najdłuższe i najkrótsze 
dni w roku Kategorie informacji, których oczekuję 

 
Cel Stonehenge 
Historia Stonehenge 
Struktura Stonehenge 
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CEO 

Zespół 
finansowy 

Menedżer 
finansowy 

Asystent 
menedżera 

Personel 

Zespół 
techniczny 

Menedżer 
techniczny 

Asystent 
menedżera 

Personel 

Zespół HR 

HR 
Manager 

Asystent 
menedżera 

Personel 

3. Czego się Nauczyłem (Learn): czytając tekst, uczący się powinni szukać odpowiedzi na 

pytania wymienione w kolumnie "W" i wpisać swoje odpowiedzi w kolumnie "L" wraz 

z wszystkim, czego się dowiedzą. 

Po tym, jak wszyscy przeczytali tekst, nauczyciel prowadzi dyskusję na temat pytań i 
odpowiedzi. 

 

• Organizatory graficzne 

Organizatory graficzne zapewniają wizualne reprezentacje pojęć w tekście ekspozytorskim. 
Reprezentowanie pomysłów i relacji graficznie może pomóc uczącym się zrozumieć je i 
zapamiętać. Przykładami organizatorów graficznych są: 

o Diagramy reprezentujące kategorie i hierarchie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Tabele porównujące dane 

Kategoria planu Jaka firma 
ubezpieczeniowa 

płaci 

Co płacisz 

Brązowy 60% 40% 

Srebrny 70% 30% 

Złoty 80% 20% 

Platynowy 90% 10% 
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o Diagramy sterowane czasowo, które przedstawiają kolejność zdarzeń

 
o  Schematy blokowe reprezentujące etapy procesu  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nauczenie dorosłych, jak tworzyć i konstruować organizatory graficzne, będzie wymagało 
pewnego modelowania, wskazówek i informacji zwrotnych. Nauczyciele powinni 
zademonstrować proces z przykładami najpierw, zanim uczący się będą ćwiczyć z pomocą 
nauczyciela i ostatecznie pracować samodzielnie. 

3. ĆWICZENIA I QUIZY 
 
"Moduł 2-Aneks 5-Dodatkowe testy" przedstawia trzy kolejne testy, które można wykorzystać 
podczas programu rozwijania umiejętności rozumienia uczniów. 
 
Jako ćwiczenie przełamywania lodu na początku szkolenia nauczyciel może skorzystać z 
następującej aktywności lub jakiegokolwiek innego ćwiczenia, w którym czuje się pewnie: 
 
• Świetny sposób na poznanie imion innych uczniów, idealny dla grupy ludzi, którzy 

spotykają się po raz pierwszy, dobrze "rozgrzewa mózg", ponieważ wymaga pewnych 
umiejętności koncentracji i mnemoniki: uczący się i nauczyciel powinni stać w koło 
naprzeciw siebie. Nauczyciel powinien rozpocząć od wymówienia na głos swojego imienia 
i skojarzenia go z prostym gestem ciała (podnosząc rękę, poruszając stopą, potrząsając 
głową itp.). Teraz, w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara, wszyscy członkowie 
koła powinni próbować powtarzać imiona i gesty ludzi znajdujących się przed nimi, jak 

Jajka 

Kijanka Żabka 

Dorosła 
żaba 

Cykl 

życiowy 

żaby 

Spójrz na 
menu   Sałatka w 

cenie? 
Naprawdę 
głodny? 

Zamów 
przystawkę 

Nie Nie 

Zamów 
przystawkę 

Wybierz sos 
sałatkowy 

Tak Tak 
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również własne imię i własny gest dla następnej osoby, która ma zostać dodana do listy. I 
tak dalej, aż koło się zamknie. Po zakończeniu rundy uczący się mogą wrócić na swoje 
miejsca. 

4. ZARYS PROGRAMU 

 

Zalecany 
czas 

Działania edukacyjne / porady dla 
trenera Materiały Zasób 

45 min. •  Powitanie uczniów 
•  Ćwiczenie pomagające przełamać lody 
•  Zasady sesji szkoleniowej - uzgodnij 

zasady, których wszyscy powinni 
przestrzegać podczas szkolenia 
(wyłączenie dźwięku w telefonach, 
zadawanie pytań, żadne pytanie nie jest 
głupie, potrzeba bycia konstruktywnym, 
można się nie zgodzić z innymi, spór nie 
może być odbierany personalnie lub jako 
atak, dobra zabawa itd.), zapisz je na 
papierze Flipchart i poproś wszystkich o 
podpisanie. 

Powitanie 
na 
Flipcharcie 
Markery 

Ćwiczenie 
pomagające 
przełamać lody 
opisane w 
rozdziale 3 

45 min • Test wstępny Kopie 
testów 
wstępnych 
dla 
wszystkich 
uczących się  
(bez arkusza 
odpowiedzi) 

Moduł 2 - 
Załącznik 1 - 
Test wstępny 

30 min • Znaczenie czytania ze zrozumieniem Rzutnik Moduł 2 - Anex 
9 - Prezentacja 
Power Point 
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Zalecany 
czas 

Działania edukacyjne / porady dla 
trenera Materiały Zasób 

240 min • Strategie czytania ze zrozumieniem:  

Mapy opowieści: 
o Przedstaw schemat mapy opowieści 

poprzez prosty przykład historii 
o Uogólniony schemat w rozdziale 2.3. 

jest analizowany razem z uczącymi 
się 

o Uczący się tworzą własną mapę 
opowieści: grupa jest podzielona na 
małe grupy składające się z 3 
uczestników. Powszechnie znana 
historia jest opowiedziana przez 
nauczyciela, a uczący się proszeni są 
o opracowanie "Mapy opowieści" na 
dużym papierze Flipchart. Referaty 
są wyświetlane na ścianie, a 
dyskusja prowadzona jest przez 
nauczyciela. 

o W zależności od poziomu grupy 
opcją dla ćwiczenia w małej grupie 
może być wybranie własnej historii 
przez każdą grupę. 

Moduł 2-
Aneks 6 dla 
wszystkich  
Dokumenty 
Flipchart 
Markery 

Moduł 2 - 
Aneks 6 - 
Przykład mapy 
opowieści 

60 min • Zasada organizowania przyczyny i efektu: 
o Przedstaw zasadę organizowania 

przyczyny i efektu 
o  Wykonaj ćwiczenia w module 2 - 

aneks 5 

Moduł 2-
Załącznik 5-
egzemplarze 
 dla 
wszystkich 
(bez arkusza 
odpowiedzi) 

Moduł 2 - 
Aneks 5 – 
Przykłady 
przyczyn-
efektów 

120 min • Wykres KWL: Przedstaw zasadę 
przyczynowo-skutkową 

o W zależności od poziomu grupy, 
nauczyciel dostarcza odpowiedni 
tekst, który zostanie 
rozdystrybuowany dla każdego 
uczestnika. Grupa jest podzielona na 
małe grupy 2-3 osób i opracowuje 
tabelę KWL. Papierowe plansze są 
umieszczane na ścianie i dyskusja 
jest ułatwiona przez tutora. 

Kopie 
wybranego 
tekstu dla 
wszystkich  

Przykład 
wykresu KWL 
w rozdziale 2.4. 
Odpowiedni 
tekst do 
wykresu KWL 
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Zalecany 
czas 

Działania edukacyjne / porady dla 
trenera Materiały Zasób 

120 min • Inne organizery graficzne: 
o Przedstaw innych organizatorów 

graficznych 
o W zależności od poziomu grupy, 

przypisuje różne zadania do 
wykonania różnych organizatorów 
graficznych. Wyniki są 
prezentowane przez każdą grupę. 

Kopie  
Wybranych 
tekstów, 
które będą 
używane 
podczas 
ćwiczenia w 
małej grupie 

Organizery 
graficzne w 
rozdziale 
2.4.Przykłady 
do 
wykorzystania 
podczas 
ćwiczeń w 
małej grupie 

120 min • Wizualizacja: 
o Omów znaczenie wizualizacji 
o Wykonaj ćwiczenie w Aneksie 4 
o W zależności od poziomu grupy, 

nauczyciel wybiera tekst, który 
będzie używany do osobistego 
ćwiczenia wizualizacji. Każdy 
uczestnik otrzymuje tekst i jest 
poproszony o przeczytanie go oraz 
opisanie (krótki opis w formie listy 
wypunktowanej) sposobu w jaki on 
/ ona wizualizuje dany tekst.  
Tworzone są pary, a uczący się 
dzielą się swoim opisem z 
partnerem. Dyskusję ułatwia 
prowadzący. 

Kopie 
tekstu, który 
ma być 
użyty 
podczas 
ćwiczenia 
wizualizacji 
dla 
wszystkich  

Moduł 2-Aneks 
4 – 
Wizualizacja 
 
Teksty do 
wizualizacji 
ćwiczeń 

60 min • Ogólne strategie czytania ze 
zrozumieniem:  

o Przedstaw różne strategie z 
rozdziału 2.2. i przegląd wszystkich 
tematów omawianych podczas 
kursu 

Kopie ppt 
dla 
wszystkich  

PPT z ogólnymi 
strategiami 
czytania ze 
zrozumieniem 

Ocena (w celu weryfikacji 
wzrostu wiedzy) 

Przeprowadź ocenę przy użyciu "Modułu 2 - Aneks 8 - Test 
oceny modułu" 

Informacje zwrotne od 
uczestników 

Poproś uczestników o wypełnienie kwestionariusza opinii 

5. DALSZA LEKTURA 
 

• European Declaration of the Right to Literacy (Full Version in English) - 
http://www.eli-
net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right
_to_Literacy2.pdf 

http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
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• European Declaration of the Right to Literacy (Short version in 
English)  http://www.eli-
net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.
pdf 

• European Declaration of the Right to Literacy (Short version in EU member state 
languages) http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/ 

 
• http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/ 
• http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-

language-learners 
 

6. ANEKSY 
 
• Moduł 2-Aneks 1-Test wstępny 
• Moduł 2-Aneks 2-Taksonomia Bloom’a 
• Moduł 2-Aneks 3-Znani dyslektycy 
• Moduł 2-Aneks 4-Wizualizacja 
• Moduł 2-Aneks 5-Przykłady Przyczyny-Efektu 
• Moduł 2-Aneks 6-Przykład Mapy Opowieści 
• Moduł 2-Aneks 7-Dodatkowe teksty 
• Moduł 2-Aneks 8-Test oceny modułu 
• Moduł 2-Aneks 9-Prezentacja Power Point  

 

http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/
http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-language-learners
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-language-learners
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MODUŁ 2 – ANEKS 1. TEST WSTĘPNY 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst i rozwiąż ćwiczenia. 

 

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII: WIATR, ENERGIA SŁONECZNA, GEOTERMALNA 

ORAZ WODNA  
Źródło: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets 

Istnieje wiele powodów, aby korzystać z alternatywnych źródeł 
energii. Jednym z nich jest redukcja zanieczyszczeń i gazów 
cieplarnianych. Alternatywne lub odnawialne źródła energii 
pomagają zmniejszyć ilość toksyn, które są skutkiem tradycyjnego 
zużycia energii. Te alternatywne źródła energii pomagają chronić 
przed szkodliwymi produktami ubocznymi i pomagają zachować 
wiele zasobów naturalnych, których obecnie używamy jako źródeł 
energii. 

 Istnieje wiele alternatywnych źródeł energii: energia wiatru, energia słoneczna, energia 
geotermalna i energia wodna to tylko niektóre przykłady. 

Energia wiatru. Energia wiatru to zdolność do wychwytywania 
wiatru w sposób napędzający łopaty turbin wiatrowych. Ostrza 
obracają się a ich ruch jest przekształcany na prąd elektryczny za 
pomocą generatora elektrycznego. W starszych wiatrakach energia 
wiatrowa napędzała maszynę mechaniczną, aby ta wykonywała pracę 
fizyczną, taką jak np. kruszenie ziarna, aby przygotować chleb lub 
pompowanie wody, aby dostarczyć wodę. Turbiny wiatrowe 
budowane są na farmach wiatrowych i zazwyczaj zbudowanych jest 
kilka wież koło siebie. W 2005 r. światowe zastosowanie generatorów napędzanych wiatrem 
stanowiło mniej niż 1% łącznego zużycia energii elektrycznej. Źródło energii ma kilka zalet: 
nie ma zanieczyszczeń, nigdy się nie kończy, rolnictwo i wypas mogą nadal odbywać się na tej 
samej ziemi, co turbiny wiatrowe, a farmy wiatrowe można budować w dowolnym miejscu. 
Jedną z wad jest to, że potrzeba stałego źródła wiatru, aby uzyskać wystarczającą moc. Jeśli 
prędkość wiatru spada, wytwarzana jest mniejsza ilość energii 
elektrycznej. Duże farmy wiatrowe mogą mieć również 
negatywny efekt wizualny dla osób mieszkających w pobliżu. 

Energia słoneczna. Energia słoneczna jest wykorzystywana 
do ogrzewania, gotowania, wytwarzania energii elektrycznej, 
a nawet  do odsalania wody, tak aby była zdatna do spożycia 
oraz mogła zostać użyta do dodatkowych celów. Energia 

https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets
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słoneczna wykorzystuje światło słoneczne, które pada na panele fotowoltaiczne. Jedną z zalet 
energii słonecznej jest jej odnawialność. Dopóki jest światło słoneczne, dopóty będziesz 
w stanie wykorzystać z niego moc. Nie produkuje też zanieczyszczeń i może być skutecznie 
wykorzystywane do ogrzewania i oświetlania przedmiotów. Można zobaczyć korzyści 
z używania energii słonecznej np. w ogrzewaniu basenów, w spa i zbiornikach wodnych 
w wielu miastach w całym kraju. 

Energia geotermalna. Geotermia oznacza 
„ciepło ziemi”. Ta energia jest kumulowana pod 
ziemią. Gorące skały pod ziemią pomagają 
podgrzać wodę, aby wytworzyć parę. Jeśli w tym 
obszarze ziemi zostaną wykopane dziury, para 
wyleci w górę i zostanie oczyszczona 
i wykorzystana do napędzania turbin, które 
z kolei przekażą prąd generatorom 
elektrycznym. Zaletami tego rodzaju energii jest brak szkodliwych produktów ubocznych, 
samowystarczalność po wybudowaniu elektrowni geotermalnej, a elektrownie są generalnie 
małe, więc nie ma negatywnego efektu wizualnego na obszarze otaczającym roślinę.  

Energia wodna. Moc pochodzi z wykorzystania potencjału 
spiętrzonej wody, która dostarcza energię do turbiny wodnej i 
generatora. Innym przykładem tej energii jest wykorzystanie 
energii pływów. Obecnie generatory elektryczne mogą być 
zasilane energią wodną, która może pracować wstecz jako silnik 
do pompowania wody do późniejszego wykorzystania. Zaletą jest 
to, że możesz kontrolować wykorzystanie energii, kontrolując 
wodę. Możesz również generować wodę przez cały czas, ponieważ nie ma sił zewnętrznych, 
które mogłyby temu zapobiec. Co więcej, nie ma zanieczyszczenia przy użyciu tego rodzaju 
energii. W rzeczywistości można ponownie wykorzystać wodę już wykorzystywaną do 
wytwarzania energii wodnej. Wady są takie, że budowa i utrzymanie zapór jest kosztowne. 
Musi również istnieć wystarczająca ilość wody na tym obszarze, aby produkować energię. 

Na zakończenie. W trakcie twojego życia, zauważysz postęp w dziedzinie energii. Twoje 
pokolenie będzie musiało docenić zasoby naturalne, których potrzebuje ludzkie życie na tej 
planecie. Będziesz musiał uczestniczyć w trwającym teraz stosowaniu alternatywnych źródeł 
energii, tak aby Ziemia pozostała zdrowa, a nasze zasoby naturalne pozostały odnowione. 
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Ćwiczenie 1. Ułóż zdanie z każdym z podanych słów. Podkreśl użyte słowo. 

odnawialne ______________________________________________________________________________________________ 

napędzać ________________________________________________________________________________________________ 

zgodny ___________________________________________________________________________________________________ 

wydajny _________________________________________________________________________________________________ 
 

Ćwiczenie 2. Szukanie słowa. Znajdź alternatywne źródła energii: energia wiatru, słoneczna, 
geotermalna oraz wodna. 

J C Y G R E N E A T 
W I J E X N B O X T 
E R D S X E T Y E G 
R T Y F S R J G K E 
W C V Z B G A W U O 
O E T T X I A L D T 
D L X C E A Z R O E 
N E V W K W X J J R 
A O I C D I O W Z M 
Z R A G H A K G G A 
D D Z P R T K N G L 
B Y A V U R N Z K N 
G H H K Y U A S U A 
S ł O N E C Z N A L 
H U D R L N S R K T 

 
 
 
 

Źródło: 
http://theearthproject.com/
renewable-energy-sources-
101/ 
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Ćwiczenie 3. Pytania wielokrotnego wyboru (umieść X przed właściwą odpowiedzią.) 

1. Alternatywnym źródłem energii jest? 

 a. energia wiatru 

 b. energia słoneczna 

 c. energia geotermalna 

 d. energia wodna 

 e. wszystkie z powyższych 

 
2. Jaki rodzaj energii oznacza “ciepło ziemi”? 

 a. węgiel 

 b. minerały 

 c. geotermia 

 d. woda 

 

Ćwiczenie 4. Definicje (Wpisz znaczenie każdego słowa.) 

1. toksyny _______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. turbina wiatrowa ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. zapora _________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ćwiczenie 5. Rozszerzona odpowiedź (odpowiedź w pełnych zdaniach). 

1. Jaki powód przytoczono w tekście, aby korzystać z alternatywnych źródeł energii? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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2. Przeczytaj ostatni akapit tekstu. Jak autor zachęca czytelników do działania na rzecz 
zdrowej ziemi i odnawiania zasobów? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Wypełnij wykres co najmniej jedną zaletą i jedną wadą dla każdego alternatywnego źródła 
energii: 

Zalety Wady 

Energia wiatru 

 

 

 

 

 

Energia słoneczna 

 

 

 

 

 

Energia geotermalna 

 

 

 

 

 

Energia wodna 
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ARKUSZ ODPOWIEDZI 

Ćwiczenie 3.  

1. e 

2. c 

Ćwiczenie 5. Odpowiedź rozszerzona (Zaakceptuj rozsądne odpowiedzi). 

1. Korzystanie z alternatywnych źródeł energii pomaga zredukować zanieczyszczenia i gazy 
cieplarniane. (Wymień przynajmniej jeden powód.) 

2. Autor mówi czytelnikom, że muszą doceniać zasoby naturalne, których potrzebujemy na 
Ziemi. Muszą korzystać z alternatywnych źródeł energii, aby zasoby Ziemi były chronione. 

Ćwiczenie 6. Znajdź w tekście fragmenty przedstawiające zalety i wady każdego źródła 
energii, aby można było dokładnie wypełnić wykres. 
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MODUŁ 2 – ANEKS 2. TAKSONOMIA BLOOMA 

Według Chaffee (2003) krytyczne myślenie, to: „Rozumienie świata poprzez uważne badanie 
procesu myślenia, a także wyjaśnianie i poprawę naszego zrozumienia”. Krytyczne myślenie 
wykracza poza uczenie się na pamięć i pytania wielokrotnego wyboru, zachęcając do tego, ale 
także, do myślenia – „dlaczego?”. 

Taksonomia Blooma została stworzona w 1956 r. pod kierownictwem psychologa 
edukacyjnego dr Benjamina Blooma w celu promowania wyższych form myślenia w edukacji, 
takich jak analiza i ocena pojęć, procesów, procedur i zasad, a nie tylko zapamiętywanie 
faktów (uczenie się na pamięć). 

Uznając, że istnieją różne poziomy zachowań myślowych ważnych dla uczenia się, Bloom, 
Englehart, Furst, Hill i Krathwohl (1956) opracowali klasyfikację poziomów zachowań 
intelektualnych. Ta taksonomia (klasyfikacja) zawiera trzy dziedziny: poznawczą, 
psychomotoryczną i afektywną. Domena poznawcza miała sześć poziomów: wiedzę, 
zrozumienie, zastosowanie, analizę, syntezę i ocenę. 

Oryginalne domeny poznawcze (które mają rzeczowniki wymienione jako ich tytuły) 
odnotowano na rys. 1. Pod koniec lat 90. nowa grupa psychologów poznawczych, kierowana 
przez Andersona i Sosniaka (1994), zaktualizowała taksonomię odzwierciedlającą znaczenie 
dla XXI wieku. Grafika porównawcza (rys. 2) przedstawia nowy język związany z taksonomią 
Blooma. Główne modyfikacje polegały na zmianie przedmiotów z ich oryginalnej formy 
rzeczownikowej na formy czasownika. 

   
 

 

Ocena 

Synteza 

Analiza 

Zastosowanie 

Zrozumienie 

Wiedza 

Tworzenie 

Ocenianie 

Analizowanie 

Zastosowanie 

Rozumienie 

Pamiętanie 

Rys. 1 Rys. 2 
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Drugą domeną jest Zrozumienie [Rozumienie]. Ta domena polega na uświadomieniu sobie 
dosłownego przesłania zawartego w komunikacji i umiejętności zrozumienia związków 
między każdym z tych elementów w twoim przedmiocie. Składniki zrozumienia obejmują 
samoregulację, interpretację i ekstrapolację.  

Może to obejmować stosowanie samoregulacji, której najlepszym przykładem jest 
powtórzenie problemu we własnych słowach uczniów, uczynienie informacji osobistymi lub 
zmodyfikowanie informacji na coś, co jest bardziej wymowne, tak jak zmiana procesu krok po 
kroku na diagram przepływu. 

Dobrze to ujął Gluck, kiedy powiedział, że uczeń XXI wieku musi rozwijać nowe umiejętności, 
a trzy R – reading (czytanie). 'riting (pisanie) i 'rithmetic (arytmetyka) – już nie wystarczają. 
Musimy dodać trzy C – computing (prowadzenie obliczeń), critical thinking (krytyczne 
myślenie) and capacity for change (zdolność do zmian). (Gluck 1992 w Peters 1994 str. 259). 

Syntetyczna prezentacja taksonomii Blooma znajduje się poniżej:
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 Wiedza 
(przywołanie i 
pamiętanie 
faktów) 
 

Zrozumienie 
(rozumienie i 
interpretacja 
wyuczonych 
informacji) 
 

Zastosowanie 
(wykorzystanie 
nabytych 
informacji) 

Analiza 
(rozbicie 
informacji na 
element 
składowe) 
 

Synteza 
(scalanie 
informacji) 
 

Ocena 
(formułowanie 
sądów) 

Definicja 
Blooma 

Zapamiętanie 
wcześniej 
nauczonych 
informacji 

Zademonstrowanie 
i zrozumienie 
faktów 

Zastosowanie 
wiedzy do 
rzeczywistych 
sytuacji 

Podzielenie 
obiektów lub 
pomysłów na 
prostsze części i 
znalezienie 
dowodów na 
poparcie uogólnień 

Scalenie pomysłów 
w nowe elementy 
lub zaproponować 
alternatywne 
rozwiązania 

Dokonanie i 
obronienie 
przedstawionych 
osądy bazując na 
wewnętrznych lub 
zewnętrznych 
kryteriach 

Umiejętności Obserwacja i 
przywoływanie 
informacji, 
faktów, 
Znajomość dat, 
miejsc, 
wydarzeń, 
głównych idei, 
koncepcji, 
terminów, zasad. 
Opanowanie 
przedmiotu, 
metod i 
procedur. 

Zrozumienie 
informacji, zasad, 
sensu; 
Tłumaczenie 
wiedzy na nowy 
kontekst; 
Interpretowanie 
wykresów, faktów; 
Porównywanie; 
Porządek; 
grupowanie; 
Wnioskowanie; 
Przewidywanie 
konsekwencji.  

Używanie / 
zastosowanie 
informacji 
używanie metod, 
koncepcji i teorii w 
nowych sytuacjach, 
rozwiązywanie 
problemów przy 
użyciu 
wymaganych 
umiejętności lub 
wiedzy; 
Konstruowanie 
wykresów i grafów. 

Zauważanie 
wzorów; 
Organizacja i 
identyfikacja 
komponentów i 
części; 
Rozpoznawanie 
ukrytych znaczeń; 
Rozróżnianie 
faktów od 
wniosków; 
Ocena trafności; 
Analizowanie 
struktury. 

Przedstawianie 
ponownie starych 
koncepcji, aby 
tworzyć nowe; 
Powiązywanie / 
zintegrowanie 
wiedzy z wielu 
obszarów; 
Przewidywanie, 
tworzenie, 
wyciąganie 
wniosków; 
Proponowanie, 
tworzenie 
oryginalnych prac. 

Porównywanie i 
rozróżnianie 
pomysłów; 
Ocenianie wartości 
teorii, prezentacji; 
Dokonywanie 
wyborów na 
podstawie 
uzasadnionego 
argumentu; 
Zweryfikowanie, 
ocenienie wartości 
dowodów/pracy; 
Rozpoznawanie 
subiektywności 

Przydatne 
zwroty 

Nazwij, wymień, 
zdefiniuj, 
opowiedz, opisz, 
opowiedz, 
wybierz, 
zidentyfikuj, 

Przetłumacz, 
wyjaśnij, podaj 
przykłady, 
przewidywać, 
przepisywać, 
opisywać,  

Konstruuj, 
uzupełniaj, 
rozwiązuj, pokazuj, 
wykorzystuj, 
ilustruj, stosuj 
kalkuluj, sprawdzaj, 

Porównaj, zbieraj, 
wybieraj, wyjaśniaj, 
wnioskuj, analizuj, 
rozróżniaj, 
oddzielaj, badaj, 
kontrastuj, łącz, 

Projektuj, 
wyobrażaj, 
ulepszaj, twórz, 
planuj wymyślaj, 
formułuj, 
odtwarzaj, generuj, 

Oceniaj, interpretuj, 
kończ, uzasadniaj, 
debatuj, dyskutuj, 
ustalaj, weryfikuj, 
rekomenduj, 
osądzaj, wybieraj, 
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 Wiedza 
(przywołanie i 
pamiętanie 
faktów) 
 

Zrozumienie 
(rozumienie i 
interpretacja 
wyuczonych 
informacji) 
 

Zastosowanie 
(wykorzystanie 
nabytych 
informacji) 

Analiza 
(rozbicie 
informacji na 
element 
składowe) 
 

Synteza 
(scalanie 
informacji) 
 

Ocena 
(formułowanie 
sądów) 

oznacz, pokaż, 
zacytuj, nazwij, 
znajdź, napisz, 
podaj, dopasuj. 

przetwórz, 
podsumuj, 
interpretuj, 
przedyskutuj, 
przewiduj, 
odróżniaj, 
przekształć, 
rozszerz, oszacuj, 
rozróżnij. 

demonstruj, 
modyfikuj, łącz, 
przewiduj, 
wytwarzaj, obliczaj, 
klasyfikuj, 
odkrywaj, 
manipuluj, operuj. 

układaj, 
kategoryzuj, 
reklamuj, 
klasyfikuj, 
rozkładaj, planuj, 
różnicuj. 

modyfikuj, 
przeglądaj, łącz, 
integruj, komponuj, 
formułuj, 
reorganizuj, 
zastępuj, co jeśli? 

dyskryminuj, 
wspieraj, ustalaj 
priorytety, 
porównuj, kończ, 
krytykuj, klasyfikuj 

Możliwe 
działania i 
produkty 

Uzupełnij oś 
czasu; 
Ponownie 
opowiedz 
historię; 
Stwórz 
akrostych; 
 
Profil historii; 
Lista informacji; 
Wykres faktów 

Opowiadaj 
własnymi słowami; 
Zilustruj główną 
ideę; 
 
Raport 
podsumowujący; 
Komiks; 
Kolaż; 
Mapa schematów / 
myśli 

Zrób notatnik; 
Zbuduj model; 
 
Mapa; 
Zestaw instrukcji; 
Puzzle 

Zaprojektuj 
kwestionariusz; 
Zbuduj wykres; 
Utwórz grę; 
 
Układanka; 
Wykres 
macierzowy; 
Raport; 

Utwórz nowy 
produkt; 
Sprzedaj pomysł / 
koncepcję; 
Zaprojektuj lepiej…; 
 
Kompozycja; 
Telewizor; 
Reklama; 
Unikalny pomysł / 
koncepcja 

Opracuj kryteria; 
Przygotuj sprawę; 
Poleć zmianę; 
Debata; 
Krytyczny przegląd; 
Propozycja 

Wykorzystaj  Książki, 
diagramy, film, 
płyty CD, modele, 
wydarzenia, 
media 

Kreskówki, trendy, 
tabele, 
konsekwencje, 
wykresy 

Ilustracje, rzeźby, 
modele, pamiętnik, 
zdjęcia, kolekcje 

Raporty, ankiety, 
grafy, diagramy, 
wykresy, 
kwestionariusze 

Krótkie historie, 
poezje, wynalazki, 
show kukiełkowy, 
artykuły, program 
radiowy / 
telewizyjny 

Samoocenę, listy, 
ankiete, aluzje, 
proces sądowy, 
panele dyskusyjne 

Stworzono na podstawie: Hawker Brownlow Education. (____). Teaching thinking skills in the primary years. Hawker Brownlow: Australia. 
Bloom, B. (1956, 1964). Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longmans Green. 
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Poniżej przedstawiono przykłady pytań dla każdej z domen. Nauczyciele mogą włączyć te 
pytania do swojego przysłowiowego zestawu narzędzi, aby zwiększyć wzrost poznawczy i 
krytyczne myślenie. 

Pamiętanie 

Pytania, które nauczyciel może zadać w celu zwiększenia umiejętności krytycznego myślenia, 
obejmują:  

Zdefiniuj __________________; Jakie informacje podano?; O znalezienie czego cię poproszono?; 
Znajdź gdzie ______________jest; Kiedy miało miejsce wydarzenie?; Zrób listę _____________; i 
nazwij __________________. 

Rozumienie 

Pytania, które nauczyciel może zadać w celu zwiększenia umiejętności krytycznego myślenia, 
obejmują:  

Wyjaśnij koncepcję ________________; Daj mi przykład______________; Opisz własnymi słowami co 
oznacza _________; I co doprowadziło do ________________? 

Zastosowanie 

Pytania, które nauczyciel może zadać w celu zwiększenia umiejętności krytycznego myślenia, 
obejmują:  

Co by się z tobą stało?; Czy istnieje związek pomiędzy ________ i _________?; Co byś zrobił gdyby 
doszło do _______________________?; a gdybyś tam był, co byś zrobił? 

Analizowanie 

Pytania, które nauczyciel może zadać w celu zwiększenia umiejętności krytycznego myślenia, 
obejmują:  

Porównaj i zestaw ______ z _____; Co jest ważne w ________?; Jakie informacje popierają twoje 
wytłumaczenie?; oraz Na jakie inny sposoby _____ może być interpretowany? 

Ocenianie 

Pytania, które nauczyciel może zadać w celu zwiększenia umiejętności krytycznego myślenia, 
obejmują:  

Jakie zmiany wprowadzisz, aby poprawić __________________?; Czy możesz podać szczegóły 
dotyczące _____________________?; Czy możesz zapewnić alternatywę dla ___________? 

Tworzenie 

Pytania, które nauczyciel może zadać w celu zwiększenia umiejętności krytycznego myślenia, 
obejmują:  
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Czy zgadzasz się z  _______________________?; Jaka jest twoja opinia na temat __________?; Jak 
udowodnisz lub obalisz, że ______________?; Jakie dane wykorzystano do wyciągnięcia wniosków 
na temat ____________________? 
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MODUŁ 2 – ANEKS 3. Znani dyslektycy 

Ponieważ dysleksja jest często zaburzeniem samokompensującym, które często można 
przezwyciężyć z czasem, dzięki włożonemu wysiłku - a zwłaszcza leczeniu, kluczowe jest 
zapewnienie osobom z dysleksją historii sukcesu znanych osób, aby nie poddawały się – 
i rzeczywiście wytrwały. I tak na przykład wiele osób z dysleksją wniosło ogromny wkład 
w rozwój ludzkości. Są wśród nich znani artyści, projektanci, architekci, pisarze, sportowcy, 
prawnicy, lekarze, naukowcy, przywódcy polityczni i biznesowi. 

Dyslektycy, którzy odnieśli sukces nauczyli się przezwyciężać lub ukrywać swoje frustrujące 
bariery, skupiając się na realizacji własnych marzeń i pragnień. W rzeczywistości ich 
zaburzenia często uznawano za katalizator sukcesu - zmuszając ich do rozwijania 
i wykorzystywania ukrytych talentów. Często ich najważniejszymi cechami „ratującymi życie” 
były determinacja, wytrwałość oraz rozpaczliwa potrzeba udowodnienia, że są w równym 
stopniu inteligentni jak ich rówieśnicy. W rezultacie nigdy się nie poddali bez względu na to, 
jak trudne było przed nimi zadanie. Ich udane życie, pomimo dysleksji, pokazuje nam, że 
„cuda kompensacyjne” można osiągnąć, dopóki dyslektyków zachęcać będą kochający rodzice, 
troskliwi nauczyciele i „uzdrowiciele”, aby uwierzyli w siebie. 

Przykłady osób z dysleksją, którzy osiągnęli sukces: 

Albert Einstein - urodzony w Niemczech fizyk teoretyczny. Opracował ogólną teorię 
względności, jeden z dwóch filarów współczesnej fizyki (obok mechaniki kwantowej). Praca 
Einsteina jest również znana z wpływu na filozofię nauki. Einstein jest najlepiej znany w 
kulturze popularnej ze swojej formuły równoważności masy i energii E = mc2 (która została 
nazwana „najsłynniejszym równaniem na świecie”). Otrzymał w 1921 r. Nagrodę Nobla w 
dziedzinie fizyki za swoje „zasługi dla fizyki teoretycznej”. 

Leonardo da Vinci – Znany przede wszystkim jako autor słynnej Mona Lisy, jednak Da Vinci 
był wykwalifikowany w wielu dziedzinach, w  tym w matematyce czy rzeźbiarstwie. Zasłynął 
jako utalentowany wynalazca. 

Pablo Picasso – Jeden z najbardziej znanych artystów wszechczasów z umiejętnością 
tworzenia niezwykłej sztuki abstrakcyjnej. Wiele osób uważa, że to jego dysleksja była 
inspiracją dla jego niezwykłych pomysłów. 

John F Kennedy, George Washington & George W Bush - Uważa się, że wszyscy ci prezydenci 
Stanów Zjednoczonych byli dyslektykami. 

Orlando Bloom – aktor hollywoodzki znany między innymi z roli w takich filmach jak Piraci 
z Karaibów czy Władca Pierścieni. Kiedy odkrył, że jest dyslektykiem, jego matka zachęciła go 
do zajęć plastycznych i teatralnych.  

Tom Cruise – aktor kina akcji u którego dysleksję zdiagnozowano w wieku 7 lat, ale to go nie 
powstrzymało. „Próbowałem się koncentrować na tym, co czytałem, a potem dochodziłem do 
końca strony i niewiele pamiętałem z tego co właśnie przeczytałem”. Tom Cruise dorastał i 
odnosił sukcesy pomimo ubóstwa, częstych przesiedleń, nieodpowiedniej edukacji i dysleksji. 
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Bez wątpienia uratował go jego talent aktorski, jak również jego upartość i determinacja. 
Ostatecznie przyjął unikalne techniki, aby nauczyć się swoich kwestii i został wielokrotnie 
nagradzaną gwiazdą Hollywood!  

Jim Carrey - Dwukrotny zdobywca Złotego Globu zyskał sławę dzięki rolom w filmach Ace 
Ventura, Głupi i Głupszy oraz Maska. Głównie znany jako aktor komediowy. 

Whoopi Goldberg - Komik, aktywistka, ale ostatnio również gospodarz talk-show. Whoopi jest 
jedną z niewielu osób, które zdobyły Oscara, Grammy, Tony'ego i Emmy. 

Steven Spielberg - Jeden z najbardziej wpływowych osobowości filmowych w historii kina, 
Steven Spielberg jest prawdopodobnie najbardziej znanym reżyserem w Hollywood i jednym 
z najbogatszych twórców filmów na świecie. Zwycięzca 3 nagród Akademii, 3 Złotych Globów, 
4 nagród Emmy, a lista jest długa! 

Walt Disney - Amerykańska ikona, która zbudowała Imperium Disneya ze swoim bratem i jest 
odpowiedzialna za wzrost produkcji animowanych.  

John Lennon - Główny wokalista The Beatles w latach 60. oraz autor tekstów. 

Jamie Oliver – szef kuchni, autor książek i osobowość telewizyjna. Początkowo opuścił szkołę 
w wieku 16 lat bez żadnych kwalifikacji, jednak dzięki wytrwałości wywalczył sobie pozycję 
na szczycie.  

Richard Branson - Założyciel i prezes Virgin Group, kilkukrotnie wyrzucany ze szkoły. W 
rzeczywistości szkoła była dla niego czymś w rodzaju koszmaru. Jego wyniki w 
standardowych testach były ponure, początkowo wskazując na podobną przyszłość. Pomimo 
trudności i wyzwań związanych z jego uznaną dysleksją, jego utalentowane talenty 
interpersonalne i biznesowe doprowadziły go do sukcesu. 

Wielu innych dyrektorów generalnych przyznało również, że mają dysleksję, w tym Bill Gates, 
Charles Schwab, Ted Turner, Henry Ford itp. 

Istnieje wiele innych osobowości, które nie pozwoliły dysleksji stanąć na drodze do sukcesu, 
między innymi: 

• Sport: Mohammad Ali, Magic Johnson 
• Projektanci: Tommy Hilfiger 
• Wynalazcy: Thomas Edison 
• Przywódcy polityczni i wojskowi: George Patton, King Carl XVI Gustaf 
• Aktorzy i piosenkarze: Keanu Reeves, Kiera Knightley, Vince Vaughn, Cher, Harry 

Belafonte, Nigel Kennedy 
• Naukowcy: Michael Faraday, Pierre Curie 
• Pisarze: Agatha Christie, F. Scott Fitzgerald, Gustave Flaubert, Hans Christian 

Andersen, William Butler Yeats 

Źródła: 
• https://www.helenarkell.org.uk/about-dyslexia/famous-dyslexics.php  
• https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/dyslexic-achievers/all-achievers/   

https://www.dyslexia.com/famous/mohammad-ali/
https://www.dyslexia.com/famous/cher/
https://www.dyslexia.com/famous/agatha-christie/
https://www.dyslexia.com/famous/f-scott-fitzgerald/
https://www.dyslexia.com/famous/gustave-flaubert/
https://www.dyslexia.com/famous/hans-christian-andersen/
https://www.dyslexia.com/famous/hans-christian-andersen/
https://www.dyslexia.com/famous/william-butler-yeats/
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• http://www.dyslexiaonline.com/basics/famous_dyslexics.html  
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MODUŁ 2 – ANEKS 4. Wizualizacja 
 
Proszę przeczytać słowo w polu:  
 
 
Teraz spójrz w swój umysł i zobaczysz, że masz w myślach obraz „żaby”. Jak wygląda twoja 
„żaba”? Zatrzymaj się na chwilę i opisz ją sobie. 
 
Być może wyobrażałeś sobie zieloną żabę na lilii … 
 
… lub brązową ropuchę na trawie, 
 
… lub żabę - zabawkę, 
 
… lub żabę na Ulicy Sezamkowej … 
 
Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób wykorzystujesz obrazy tworzone w myślach do 
zrozumienia pomysłów … 
 
Proszę przeczytać następne zdanie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Czy widziałeś ruch żaby, kiedy czytałeś słowo „wskoczyła”? 
Czy ustawienie zmieniło się, gdy wprowadzono pomysł budynku? 
Czy widziałeś drzwi?  



                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

2 

 
 
Nazwij ekspresję na poniższych obrazkach: 
 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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ANSWER SHEET 
1. Złość 
2. Obrzydzenie 
3. Strach 
4. Radość 
5. Smutek 
6. Zaskoczenie 
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Przyczyna: 
Otwarte 

okno 

Efekt: 
Zimne 

powietrze 
wpadło do 

domu 

MODUŁ 2 – ANEKS 5. PRZYKŁADY PRZYCZYNOWOŚCI 

Przykład 

 

 

 

 

Ćwiczenie 1. Dopasuj przyczynę do efektu 

Przyczyna Efekt 

1. Samochód przejechał na czerwonym świetle. 
_______ 

A. Konie były spragnione. 

2. Ben został do późna. _______ B. Upadła. 

3. Uczniowie byli cicho w klasie. _______ C. Podczas lunchu była głodna. 

4. Padało. _______ D. Następnego dnia był senny. 

5. Lydia opuściła śniadanie. _______ E. Wikipiała. 

6. Na zewnątrz było bardzo gorąco. _______ F. Każdy się śmiał. 

7. Buty Lucy nie były związane. _______ G. Zatonęła. 

8. Łódź miała przeciek. _______ H. Chris zmoknął. 

9. Szczeniak gonił za swoim ogonem. _______ I. Nauczyciel dał im nagrodę. 

10. W garnku było za dużo wody. _______ J. Kolejny samochód go uderzył. 

 

Ćwiczenie 2. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i rozwiąż ćwiczenie. 

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, co powoduje wybuch wulkanu lub co 
dzieje się później? Książka „Danger! Volcanoes” Seymoura Simona 
opisuje wiele związków przyczynowo-skutkowych. Gdy temperatura 
wzrośnie głęboko pod skorupą Ziemi, staje się wystarczająco gorąca, 
aby stopić skałę i przekształcić ją w magmę. Czasami ta stopiona skała 
wybucha pod powierzchnią Ziemi, co powoduje, że skały, popiół i 
śmiertelne gazy wylatują w powietrze. Lawa wypływająca z wulkanu może powalić drzewa i 
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zniszczyć domy, a nawet całe miasta. Chociaż wulkany mogą powodować wiele zniszczeń, 
erupcja wulkanu tworzy także nową ziemię. Wiele razy tworzy ona wyspę na oceanie. Możesz 
nawet mieszkać na ziemi stworzonej przez wulkan! 

Wypełnij inne efekty erupcji wulkanu. 

Przyczyna Efekt 

Erupcja wulkanu 

Skała i popiół są wysadzane w 
powietrze 

Wypływa gorąca, stopiona lawa 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 3. Przeczytaj każde zdanie poniżej. Napisz jakie przyczyny według ciebie 
powodują efekty z drugiej linii. 

1. Przyczyna: ____________________________________________________________________________ 

Efekt: Jane spadła ze schodów. 

2. Przyczyna: ____________________________________________________________________________ 

Efekt: Rodzina kupiła nowy samochód. 

3. Przyczyna: ____________________________________________________________________________ 

Efekt: Kot podrapał Mitcha. 

4. Przyczyna: ____________________________________________________________________________ 

Efekt: Światła zgasły. 

5. Przyczyna: ____________________________________________________________________________ 

Efekt: Pociąg przybył spóźniony. 

6. Przyczyna: ____________________________________________________________________________ 

Efekt: Josh wygrał zawody. 

7. Przyczyna: ____________________________________________________________________________ 

Efekt: Krzesło przewróciło się. 

8. Przyczyna: ____________________________________________________________________________ 
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Effect: Clara głośno się zaśmiała. 
 

ANSWER SHEET 

Ćwiczenie 1.  

Przyczyna Efekt 

1. Samochód przejechał na czerwonym świetle. 
___J____ 

A. Konie były spragnione. 

2. Ben został do późna. ___D____ B. Upadła. 

3. Uczniowie byli cicho w klasie. ___I____ C. Podczas lunchu była głodna. 

4. Padało. ___H____ D. Następnego dnia był senny. 

5. Lydia opuściła śniadanie. ___C____ E. Wikipiała. 

6. Na zewnątrz było bardzo gorąco. ___A____ F. Każdy się śmiał. 

7. Buty Lucy nie były związane. ___B____ G. Zatonęła. 

8. Łódź miała przeciek. ____G___ H. Chris zmoknął. 

9. Szczeniak gonił za swoim ogonem. ___F____ I. Nauczyciel dał im nagrodę. 

10. W garnku było za dużo wody. ___E____ J. Kolejny samochód go uderzył. 

 

Ćwiczenie 2.  

Przyczyna Efekt 

Erupcja wulkanu 

Skała i popiół są wysadzane w 
powietrze 

Wypływa gorąca, stopiona lawa 

Domy są zniszczone 

Drogi mogą zostać zniszczone 

Drzewa są powalone 

Utwardzona lawa tworzy nową 
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ziemię 

 
 
 

 

Ćwiczenie 3. 
Odpowiedzi uczniów będą się różnić. Przykłady poprawnych odpowiedzi 

1. Przyczyna: ________Siostra Jane zostawiła piłkę na schodach______________________________________ 

Efekt: Jane spadła ze schodów. 

2. Przyczyna: ______Pan Johnson miał wrak samochodu______________________________________________ 

Efekt: Rodzina kupiła nowy samochód. 

3. Przyczyna: ____________Pan Johnson miał wrak 
samochodu________________________________________________________ 

Efekt: Kot podrapał Mitcha. 

4. Przyczyna: _________________Wczoraj była burza_____________________________________________________ 

Efekt: Światła zgasły. 

5. Przyczyna: __________________Śnieg zablokował tor kolejowy_______________________________________ 

Efekt: Pociąg przybył spóźniony. 

6. Przyczyna: ________Josh uważnie przestudiował słowa pisowni__________________________________ 

Efekt: Josh wygrał zawody. 

7. Przyczyna: _________________Zerwał się ze stołu.__________________________________________________ __ 

Efekt: Krzesło przewróciło się. 

8. Przyczyna: _______Siostra Clary powiedziała żart___________________________________________________ 

Effect: Clara głośno się zaśmiała. 
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MODUŁ 2 – ANEKS 6. PRZYKŁADY MAP HISTORII 
 
 

 
 
  

Tło 
 

Dawno temu w domu w lesie 

Mapa historii  Tytuł: Złotowłosa i trzy niedźwiadki 

Postacie 
 

Złotowłosa 

Tata niedźwiedź 
Mama niedźwiedzia 

Niedźwiadek 

Problem 
Podczas gdy niedźwiedzie są daleko, Złotowłosa idzie do 

ich domu 

Ważne wydarzenia 
1. Złotowłosa zjadła miskę owsianki 

2. Złotowłosa usiadła na krześle i je złamała 

3. Złotowłosa położyła się na łóżku i zasnęła 

4. Niedźwiedzie wróciły do domu i znalazły pustą 

miskę, połamane krzesło i Złotowłosą w łóżku 

Rezultat 
 

Złotowłosa ucieka i nigdy nie wraca. 

Motyw 
 

Powinieneś szanować własność innych osób. 
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Tło 
Kiedy i gdzie ma miejsce 

historia (która może się 
zmienić w trakcie historii). 

Mapa historii   Tytuł: 
________________________________ 

Postacie 
Bohaterowie opowieści, w tym 

patagonista (główny bohater), 
którego motywacje i działania 

napędzają historię. 

Problem 
Co spowodowało ruch wydarzeń? Jaki problem pojawił się 

lub po co byli główni gracze? 

Ważne wydarzenia 
Co spowodowało ruch wydarzeń ? Jaki problem pojawił 

się  lub po co byli główni gracze? 

. 

Rezultat. 
Jak rozwiązano problem? Czy cel został osiągnięty? 

Motyw 
Większe znaczenie lub znaczenie, moralne, „co z tego?”. 
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Tło 

Mapa historii   Tytuł: ________________________________ 

Postacie 
 

Problem 

Ważne wydarzenia 
 

Rezultat 
 

Motyw 
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MODUŁ 2 – ANEKS 7. DODATKOWE BADANIA 

1. W DÓŁ KRÓLICZEJ NORY – TEST PRZYCZYNOWOŚCI 
Źródło: https://www.k12reader.com/ 

Lewis Carroll napisał „Przygody Alicji w krainie czarów” w 1865 roku. To historia dziewczyny, 
która podąża za królikiem i ma niesamowite przygody. Poniżej znajduje się fragment książki. 
Alice siedzi z siostrą w pobliżu rzeki. 

“Zaczęła więc rozważać w myśli (to znaczy, próbowała rozważać, bo upalny dzień sprawił, że 
stała się bardzo senna i niemądra), czy przyjemność uplecenia wianka ze 
stokrotek będzie większa niż wysiłek związany z wstawaniem i zrywaniem 
tych stokrotek, gdy niespodziewanie przebiegł obok niej Biały Królik o 
różowych oczach. Nie było w tym niczego, aż tak bardzo godnego uwagi, ani 
też Alicja nie pomyślała, że to coś bardzo niezwykłego usłyszeć Królika 
mówiącego do siebie: — Och, mili moi! Och, mili moi! Spóźnię się! — (kiedy 
rozmyślała nad tym później, przyszło jej do głowy, że powinno było ją to zdziwić, lecz w owej 
chwili wszystko wydawało się zupełnie naturalne); ale kiedy Królik naprawdę wyjął z 
kieszonki kamizelki zegarek i spojrzawszy nań pobiegł dalej, Alicja zerwała się, bo błysnęła jej 
myśl, że nigdy jeszcze nie widziała Królika mającego kieszonkę kamizelki i zegarek, który 
mógłby z niej wyjąć; więc płonąc z ciekawości przebiegła łąkę w pościgu za nim, w sam czas, 
żeby zauważyć, że wskoczył do wielkiej nory króliczej na skraju żywopłotu. Już w następnej 
chwileczce Alicja wpadła tam za nim, nie zastanawiając się w ogóle, jakim cudem uda jej się 
stamtąd wydostać.” 
 

1. Nazwij przyczynę: Alicja nie była pewna, czy chce wstać, żeby zebrać stokrotki. Dlaczego tak 
się czuła?  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Nazwij przyczynę: Biały królik miał zegarek i nosił kamizelkę. Jaki wpływ miało to na Alicję?
  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Nazwij przyczynę: Alicja podąża za Białym Królikiem. Co poczuła, że postanowiła podążać 
za królikiem?   

____________________________________________________________________________________________________________ 

  



                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

2 

ARKUSZ ODPOWIEDZI 
Odpowiedzi uczniów będą się różnić. Przykłady poprawnych odpowiedzi. 

1. Nazwij przyczynę: Alicja czuła się śpiąca. 

2. Nazwij przyczynę: Zaczęła wstawać. 

3. Nazwij przyczynę: „Płonęła z ciekawości”. 
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2. ABIGAIL ADAMS: PRZEKONYWANIE MĘŻA 
Źródło: https://www.k12reader.com/ 

Abigail Adams (1744-1818) była żoną ojca założyciela Stanów Zjednoczonych - Johna Adamsa. 
Podczas gdy uczestniczył on w Kongresie Kontynentalnym w Filadelfii w 1776 roku, Abigail 
często pisała do męża. Poniżej znajduje się część jej listu z 31 marca 1776 roku. 

“Długi czas minął odkąd ogłosiłeś niepodległość. A tak przy okazji, w nowym kodeksie praw, 
który, jak przypuszczam, będziecie musieli zrobić, pragnę, abyście pamiętali o kobietach i byli 
dla nich hojniejsi i przychylniejsi niż przodkowie. Nie wkładajcie takiej nieograniczonej 
władzy w ręce mężów. Pamiętajcie, wszyscy ludzie byliby tyranami, gdyby mogli. Jeśli 
szczególnej troski i uwagi nie poświęca się kobietom, jesteśmy zdeterminowane, aby wszcząć 
bunt i nie będziemy się trzymać żadnych praw, w których nie mamy głosu ani reprezentacji. 

To, że ludzie są z natury tyranami, jest prawdą tak dogłębnie ustaloną, że nie dopuszcza się 
w niej żadnych sporów; ale ci z was, którzy chcą być szczęśliwi, chętnie zrezygnują 
z surowego tytułu pana dla bardziej czułego i ujmującego przyjaciela. Dlaczego więc nie 
wyrzucać tego z mocy bezbożnych i bezprawnych, którzy by bezkarnie chcieli wykorzystywać 
nas przy użyciu okrucieństwa i zniewagi? Ludzie rozsądni niezależnie od wieku brzydzą się 
tymi zwyczajami, które traktują nas jedynie jako wasali waszej płci; uważajcie nas zatem za 
istoty umieszczone przez Opatrzność pod waszą ochroną i naśladując Istotę Najwyższą, 
korzystajcie z tej mocy tylko dla naszego szczęścia.” 

 

Do zrobienia czego Abigail próbuje przekonać swojego męża? Podaj dwa przykłady 
argumentów, którymi próbuje na niego wpłynąć. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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ARKUSZ ODPOWIEDZI 

Rzeczywiste odpowiedzi będą się różnić. Przykład poprawnej odpowiedzi: 

Abigail Adams chce przekonać męża do uwzględnienia lepszego traktowania kobiet w 
kodeksie praw nowego kraju. Próbuje go ostrzec wskazując, że jeśli „szczególnej troski i 
uwagi nie poświęca się kobietom” to reakcja kobiet będzie zdecydowana. Kobiety rozpoczną 
swój własny bunt. Odwołuje się także do jego zdrowego rozsądku, mówiąc: „Ludzie rozsądni 
niezależnie od wieku brzydzą się tymi zwyczajami...” 
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3. PRZEMÓWIENIE CHURCHILLA: BĘDZIEMY BIĆ SIĘ NA PLAŻACH 
Źródło: https://www.k12reader.com/ 

Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wygłosił przemówienie w Izbie Gmin 4 czerwca 
1940 r. Churchill wyjaśnił, że brytyjski wysiłek w II wojnie światowej nie idzie dobrze i że 
możliwa jest niemiecka inwazja na Wielką Brytanię. Utalentowany mówca, Churchill, wiedział, 
że musi przekonać Brytyjczyków, że kiedyś nadejdzie zwycięstwo. Kiedy Churchill wygłosił swoje 
przemówienie, Stany Zjednoczone jeszcze nie uczestniczyły w II wojnie światowej. Ma nadzieję, 
że „Nowy Świat”, oznaczający Stany Zjednoczone, przyłączy się do wojny. Poniżej znajduje się 
koniec jego przemówienia. 

“„Jestem w pełni przekonany, że jeśli wszyscy wykonają swój obowiązek, jeśli nic nie zostanie 
zaniedbane i jeśli zostaną poczynione najlepsze przygotowania, tak jak je robiono, 
udowodnimy, że jesteśmy w stanie ponownie bronić naszego domu na Wyspie, przetrwamy 
burzę wojny i groźbę tyranii, jeśli to konieczne, przez lata, jeśli to konieczne, sami. 

W każdym razie staramy się to zrobić. Takie jest postanowienie rządu Jego Królewskiej Mości 
- każdego z nich. Taka jest wola Parlamentu i narodu. 

Imperium Brytyjskie i Republika Francuska, połączone ze sobą we wspólnej sprawie i we 
wspólnych potrzebach, będą bronić do śmierci swojej ojczystej ziemi, pomagając sobie 
nawzajem do ostatku sił tak jak dobrzy towarzysze. 

Chociaż wielkie obszary Europy i wiele starych i sławnych państw wpadło lub może wpaść w 
ręce gestapo i całego ohydnego aparatu rządów nazistowskich, my nie osłabniemy, ani nie 
ulegniemy. 

Wytrzymamy do końca, będziemy walczyć we Francji, będziemy walczyć na morzach i 
oceanach, będziemy walczyć z coraz większym przekonaniem i coraz większą siłą w 
powietrzu, będziemy bronić naszej Wyspy bez względu na cenę, będziemy walczyć na plażach, 
będziemy walczyć na lądowiskach, będziemy walczyć na polach i na ulicach, będziemy 
walczyć na wzgórzach; nigdy się nie poddamy, a jeśli, w co nie wierzę nawet przez chwilę, 
Wyspa ta lub duża jej część zostałaby podbita i głodowałaby, to wówczas nasze zamorskie 
Imperium, uzbrojone i strzeżone przez Flotę Brytyjską, walczyć będzie dalej, dopóki, we 
właściwym dla Boga czasie, Nowy Świat, z całą swoją potęgą i mocą, ruszy na ratunek, by 
uratować i wyzwolić Stary.” 

 

Dlaczego Churchill w kółko powtarza zdanie „będziemy walczyć”? Jaki ma to wpływ na główny 
cel przemówienia? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________ 
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ANSWER SHEET 
Rzeczywiste odpowiedzi będą się różnić. Przykład poprawnej odpowiedzi: 
 
Churchill powtarza wyrażenie „będziemy walczyć”, aby podkreślić istotność i przekonać 
obywateli. W mrocznych czasach II wojny światowej Churchill musi jasno pokazać, że rząd 
brytyjski jest zdecydowany wygrać wojnę, bez względu na koszty. Zobowiązując się do walki 
w każdym możliwym miejscu, wyjaśnia, że Wielka Brytania nigdy się nie podda. 
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MODUŁ 2 – ANEKS 8. TEST OCENIAJĄCY 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst i rozwiąż ćwiczenia. 

 

ZRÓWNOWAŻONE ŹRÓDŁA ENERGII 
Źródło: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets 

Czym są odnawialne źródła energii? Uważa się, że zrównoważone 
źródła obejmują wszystkie źródła odnawialne (naturalnie 
uzupełniane), takie jak światło słoneczne, wiatr, deszcz i ciepło 
geotermalne. Definicja ta obejmuje energię elektryczną i ciepło 
wytwarzane z energii słonecznej, wiatrowej, oceanicznej, wodnej, 
biomasy (energia z roślin), geotermalnej (energia z wnętrza ziemi) 
oraz biopaliw i wodoru pochodzących ze źródeł odnawialnych. 

Zasoby te zazwyczaj obejmują również technologie poprawiające efektywność energetyczną. 

Paliwa kopalne nie są uważane za zrównoważone źródła energii, ponieważ spożycie paliw 
kopalnych przez ludzi powoduje spadek tego rodzaju paliwa, a nie stały lub ciągły wzrost. 

Energia słoneczna. Łacińskie słowo określające słońce to “sol” a zatem energia słoneczna jest 
potężnym źródłem energii pochodzącej ze słońca.  Przez miliardy lat słońce wytwarzało 
energię. Szacuje się, że światło słoneczne, które świeci na Ziemi przez godzinę, jest w stanie 
zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne całego świata na cały rok! Możesz sobie to 
wyobrazić? 

Energia słoneczna może być przekształcona w inne formy energii, najczęściej ciepło 
i elektryczność. John Herschel, brytyjski astronom z lat trzydziestych XIX wieku, użył 
pojemnika na kolektor słoneczny, aby ugotować jedzenie na afrykańskiej wyprawie, badając 
różne tereny. Dzisiaj ludzie wykorzystują energię słoneczną jako integralną część swojego 
życia i do wszelkiego rodzaju rzeczy, począwszy od ogrzewania wody w domach po 
ogrzewanie budynków, od suszenia produktów rolnych po wytwarzanie energii elektrycznej, 
a nawet ogrzewanie basenów! 

Fotowoltaika to proces bezpośredniego wykorzystywania energii słonecznej do wytwarzania 
energii elektrycznej za pomocą właściwych urządzeń. Energię elektryczną można również 
wytwarzać pośrednio z generatorów pary, które wykorzystują kolektory słoneczne do 
ogrzewania cieczy roboczej. Jak działa energia słoneczna?  Światło słoneczne jest 
wykorzystywane przez pasywne systemy słoneczne do ogrzewania lub chłodzenia budynków, 
płaskich kolektorów słonecznych i systemów zasilania koncentratorów słonecznych. Ciepło 
słońca jest wykorzystywane do wytwarzania pary, która następnie wywołuje ruch turbin 
tworząc energię elektryczną. 

https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets
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Jedną z wad energii słonecznej jest potrzeba posiadania dużego obszar wymaganego do 
pozyskiwania  promieni padających na powierzchnię Ziemi. 

Wiatr. Wiatr jest sklasyfikowany jako zrównoważone źródło energii, ponieważ wiatr będzie 
nieustannie wytwarzany tak długo, jak długo słońce będzie świecić. Wiatr jest spowodowany 
nierównomiernym ogrzewaniem powierzchni ziemi przez słońce. Obecnie energia wiatru jest 
wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej. 

Nowoczesne zastosowanie turbin wiatrowych powstało w XVII wieku, kiedy to Holendrzy 
wykorzystali energię wiatru do odzyskania setek tysięcy akrów ziemi poprzez osuszenie Delty 
Renu. Przez następne 300 lat ten projekt był używany m.in. do pompowania wody, mielenia 
ziarna czy piłowania drewna. Teraz, dzięki postępom w dziedzinie aerodynamiki i materiałów 
kompozytowych, opracowano nowoczesne turbiny wytwarzające energię elektryczną. 
Maszyny te różnią się wielkością od jednego metra do stu metrów średnicy wirnika i od 100 
do 1000 kilowatów mocy wyjściowej. 

Koszt energii wiatrowej zależą od kosztu zainstalowania turbiny wiatrowej i ilości 
wyprodukowanej energii. Wykorzystanie energii elektrycznej wytwarzanej przez wiatr rośnie 
na całym świecie. 

Biomasa. Materiał organiczny, który przechowuje światło słoneczne w postaci energii 
chemicznej, uważany jest za biomasę. Ten rodzaj paliwa obejmuje drewno, odpady drzewne, 
słomę, obornik, trzcinę cukrową i dodatkowe produkty uboczne z różnych procesów 
rolniczych. 

Przechodząc proces fotosyntezy, chlorofil w roślinach za pomocą energii słońca przekształca 
dwutlenek węgla z wody i powietrza z ziemi w węglowodany (złożone związki złożone 
z węgla, wodoru i tlenu). Kiedy spalają się te węglowodany, zmieniają się z powrotem 
w dwutlenek węgla i wodę, aby uwolnić energię słoneczną. 

Oprócz typowego procesu spalania, biomasę można zmienić na paliwa płynne lub gotować 
w procesie zwanym „zgazowaniem”, aby wytworzyć gazy palne. Naukowcy badają, które 
uprawy w dzisiejszych czasach najlepiej nadają się do wytwarzania energii. Bada się także 
bardziej efektywne i czystsze sposoby wykorzystania biomasy. 

Energia wodna. Energia wodna to czyste, odnawialne źródło energii, które przekształca 
energię kinetyczną z wody (działającej jako energia potencjalna, która jest przechowywana) 
w energię elektryczną, obracając turbinę. 

Ilość dostępnej energii w wodzie zależy od przepływu wody i spadku wody. Jest to jedno 
z najstarszych źródeł wykorzystywania źródła energii przez ludzi. Koła wodne były używane 
już ponad 2000 lat temu. 

Energia elektryczna może być wytwarzana z oceanów w postaci energii pływowej, mocy 
falowej, konwersji termicznej oceanu, prądów oceanicznych, wiatrów oceanicznych 
i gradientów zasolenia. 



                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

3 

Większość z nich ma jednak wadę. Należy zwrócić uwagę na zapory wodne oparte na rzece, o 
których wiadomo, że zaburzają naturalną przyrodę tego regionu. Elektrownie wodne oparte 
na pływach mogą powodować rozległe problemy związane z dziką fauną i florą, ponieważ 
czas między niskimi i wysokimi pływami jest zakłócany, pozostawiając łodzie na lądzie 
podczas odpływów. 

Energia geotermalna. Energia geotermalna (ciepło z ziemi), jest wykorzystywana jako 
wydajne źródło ciepła w przypadku małych zastosowań, takich jak np. szklarnie. Ta energia 
cieplna może być znaleziona niemal wszędzie. 

W większości przypadków woda mineralna jest podgrzewana z ziemi. Wykorzystanie energii 
geotermalnej jest przystępne, zrównoważone i stanowi dobry wybór dla środowiska. 

 

Ćwiczenie 1. Używaj każdego ze słów w zdaniu. Podkreśl użyte słowo. 

teren ___________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________ 

orbita ____________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________ 

współczesna  __________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________ 

zdalny ___________________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________ 

zapoczątkowano _______________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________ 

       

Ćwiczenie 2. Jak myślisz co oznacza łacińskie słowo “geo”, które możemy spotkać w słowie 
“geologia”, co oznacz w słowach „geotermia”, „geolokalizacja” „geodezja”? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ćwiczenie 3. Pytania wielokrotnego wyboru (umieść X przed właściwą odpowiedzią.) 

1.  Co powoduje wiatr? 

 a. Nagła zmiana temperatury w ciągu dnia.  

 b. Chmury poruszają się w kółko w atmosferze. 
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 c. Nierównomierne ogrzewanie powierzchni Ziemi przez słońce. 

 d. Wszystkie powyższe. 

 

2.  Zgodnie z tekstem energia słoneczna nie jest wykorzystywana do: 

 a. ogrzewania domów 

 b. ogrzewanie pomieszczeń w budynkach 

 c. suszenie produktów rolnych 

 d. ogrzewanie saun 

 e. ogrzewanie basenów 

 

3.  Biomasa obejmuje:  

 a. drewno i odpady drzewne 

 b. słomę, trzcinę cukrową i obornik 

 c. jeziora, strumienie i wodę rzeczną 

 d. produkty uboczne z rolnictwa 

 

Ćwiczenie 4. Rozszerzona odpowiedź (odpowiedź w pełnych zdaniach). 

1. Wybierz jedną z form zrównoważonej energii opisanych w tekście. Napisz podsumowanie 
tego typu energii. Dołącz definicję oraz zalety / wady 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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2. Dlaczego zrównoważona energia jest tak ważna? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Wyszukaj słowo „zrównoważony” w słowniku. Co jeszcze można określić jako 
zrównoważone oprócz energii? Wyjaśnij swoją odpowiedź: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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ARKUSZ ODPOWIEDZ 

Ćwiczenie 2.  

Łacińskie słowo “geo” znaczy ziemia 

 

Ćwiczenie 3.  

1. d 

2. d 

3. a, b, d 

 

Ćwiczenie 4. Odpowiedź rozszerzona (Zaakceptuj rozsądne odpowiedzi). 

1. Uczący się wybiera jedną formę zrównoważonej energii, podsumowuje ten rodzaj energii 
(w tym definicję oraz zalety i wady). 

2. Zrównoważona energia jest ważna, ponieważ zawsze dostępne jest stałe źródło energii, 
które można wykorzystać w razie potrzeby. 

3. Uczący się bada słowo „zrównoważony”, a następnie wymienia inne rzeczy oprócz form 
energii, które są zrównoważone. 





MODUŁ 2 

ZARZĄDZAJMY SWOIMI ZDOLNOŚCIAMI ROZUMIENIA - PRAKTYCZNE 
ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZWOJU OSOBISTEGO 



Dorośli powinni starać się rozwijać swoje umiejętności 
czytania, pisania i liczenia, a także swoje zachowania 

intelektualne, aby uzyskać dostęp do informacji, 
wyrazić swoje opinie i pomysły, podjąć działania w celu 
rozwiązania problemów i stworzenia sonie przyszłych 
możliwości w postaci przyszłościowych kwalifikacji 

Osiągnięcie założonych celów umożliwia dorosłym 
skuteczne wypełnianie swoich ról w społeczeństwie jako 

pracownicy, członkowie rodzin oraz członkowie 
społeczności. 



Zrozumienie 
• Umiejętność rozumienia i pojmowania 

znaczenia języka mówionego i pisanego: 
• referowanie   
• wyciąganie wniosków 
• porównywanie i 

kontrastowanie  
• samo-kwestionowanie  
• rozwiązywanie problemów  
• odnoszenie się do poznanej 

wcześniej wiedzy  

• rozróżnianie faktów i opinii  
• Znajdowanie głównej idei, 

ważnych faktów i 
szczegółów  

• znajomość konkretnych 
strategii rozumienia 



Strategie czytania 
Przewiduj 

Spróbuj domyśleć się, 
co może się stać 

Wyobraź sobie ludzi, 
miejsca i opisywane 

wydarzenia 

Połącz 

Połącz to, co czytasz, z 
innymi tekstami i 

rzeczywistym światem 

Wizualizuj 

Pytaj 

Zadawaj pytania 
dotyczące czytanego 

materiału 

Wyjaśniaj 

Zbadaj. Zidentyfikuj główne 
punkty i podsumuj. 

Oceniaj 

Oceniaj historię i działania 
bohaterów. 



Mapa opowieści 
Tło Postacie 

Problem 

Ważne wydarzenia 

Rezultaty 

Motyw 



Zasada przyczynowości 

Przyczyna: 
Okno było 

otwarte 

Efekt: 
Zimne 

powietrze 
wpadło do 

domu 



Wykres K-W-L  

K 
Co wiem 

(ang. What I 
Know) 

  
  

W 
Co chcę wiedzieć 

( ang. What I 
Want to Know) 

  
  

L 
Czego się 
nauczyłem 

(ang. What I 
Learned) 

  

Kategorie danych, których oczekuję 
użyć 



Kategorie i hierarchie 

Graficzny organizator 
Dyrektor 
generalny 

Zespół 
finansowy 

Dyrektor 
finansowy 

Asystent 

Pracownicy 

Zespół 
techniczny 

Dyrektor 
techniczny 

Asystent 

Pracownicy 

Zespół HR 

Dyrektor 
HR 

Asystent 

Pracownicy 



Graficzny organizator 

Wykres czasu 

Porównanie i zestawienie 
danych 

Jajka 

Kijanka 
Kijanka 

z 
nogami 

Dorosła 
żaba 

Kategorie 
planu 

Ile płaci firma 
ubezpieczeniowa 

Ile ty płacisz 

Brązowy 60% 40% 

Srebrny 70% 30% 

Złoty 80% 20% 

Platynowy 90% 10% 



Graficzny organizator 

Spójrz na menu     
Sałatka w 
zestawie?  

Naprawdę 
głodny?  

Wprowadzanie 
zamówień 

Nie Nie 

Zamów 
przystawkę 

Wybierz sos 
sałatkowy 

Tak Tak 

Schematy blokowe - kroki procesu 



Visualizing 

Żaba 

            wskoczyła 

do budynku 

kiedy drzwi się otworzyły. 

Żaba 

  

 







The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CENTRO SVILUPPO
CREATIVO
DANILO DOLCI

Koordynator:  
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Rumunia 
www.adescda.ro   

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I 
Przedsiebiorczosci/ Polska 
www.cwep.eu  

KNOW AND CAN LTD / Bułgaria 
znamimogakariera.com

Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Włochy
www.danilodolci.org 

Centre for Advancement of Research and Development in 
Educational Technology Ltd-Cardet/ Cypr
www.rwctic.org 

Instalofi Levante SL/ Hiszpania 
www.fygconsultores.com 


	PL_covers
	Module 2-Comprehension abilities_PL
	1. Opis Modułu
	1.1. Czego dotyczy moduł
	1.2 Analiza potrzeb osób uczących się / testy wstępne
	1.3 Efekty uczenia się

	2. Podłoże Teoretyczne
	2.1. Informacje ogólne
	2.2.  Ogólne strategie czytania ze zrozumieniem
	2.3. Strategie czytania ze zrozumieniem: tekst narracyjny
	2.4. Strategie czytania ze zrozumieniem: tekst ekspozycyjny

	3. Ćwiczenia i Quizy
	4. Zarys Programu
	5. Dalsza Lektura
	6. Aneksy

	PL_covers
	Module 2-Annex 1-Initial test_PL
	Ćwiczenie 1. Ułóż zdanie z każdym z podanych słów. Podkreśl użyte słowo.
	odnawialne ______________________________________________________________________________________________
	napędzać ________________________________________________________________________________________________
	zgodny ___________________________________________________________________________________________________
	wydajny _________________________________________________________________________________________________

	Module 2-Annex 2-Bloom Taxonomy_PL
	Module 2-Annex 3-Dyslexic Achievers_PL
	Module 2-Annex 4-Visualizing_PL
	Module 2-Annex 5-Cause-Effect Examples_PL
	Ćwiczenie 3.

	Module 2-Annex 6-Story Map Example_PL
	Module 2-Annex 7-Additional tests_PL
	Module 2-Annex 8-Module Assessment test_PL
	Ćwiczenie 1. Używaj każdego ze słów w zdaniu. Podkreśl użyte słowo.
	teren ___________________________________________________________________________________________________
	orbita ____________________________________________________________________________________________________
	współczesna  __________________________________________________________________________________________
	zdalny ___________________________________________________________________________________________________

	Module 2-Annex 9-Power Point Presentation_PL
	Diapositiva numero 1
	Moduł 2
	Diapositiva numero 3
	Zrozumienie
	Strategie czytania
	Mapa opowieści
	Zasada przyczynowości
	Wykres K-W-L 
	Diapositiva numero 9
	Graficzny organizator
	Graficzny organizator
	Visualizing
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14

	PL_covers

