
Wskazówki oraz pytania, które pomogą Twojemu dziecku w lekcji instruktażowej. 

Zainspirowany modelem bezpośredniego nauczynia dla nauczycieli. (Kerpel, 2014) 

Kolory wskazują poziom pytań.  

Czerwony jest dla grup 6-7-8. Zielony jest dla grup 4-5 oraz niebieski dla grup 1-2-3. 

Pytanie zaznaczone na niebiesko można również zadać dla wszystkich wyższych grup. Natomiast 
pytanie zaznaczone na zielono można również zadać dzieciom z grup 6-7-8. 

Pamiętaj, że każde dziecko jest inne, zadając różne pytania możesz dowiedzieć się co jest 
odpowiednie dla Twojego dziecka.  

 

1. Popatrz na lekcję i zadania. Przeczytaj zadania wspólnie z dzieckiem. 
Pytanie: Czego nauczyłeś się wcześniej z tej lecji? 
Co rozpoznajesz już z tej lekcji? 
Co już o tym wiesz? 
Co jest nowego? 
Co już potrafisz? 

2. Zobacz co już zostało zrobione w tej lekcji. Spójrzcie razem na zdjęcia. Zobaczcie razem czego 
nowego będziesz się uczył i jak spojrzysz na to po skończeniu lekcji.  
Pytanie: Co możesz dla mnie rozwiązać/zrobić/pokazać/narysować kiedy skończymy? 
Powiedz co Twoje dziecko później może zrobić/narysować/rozwiązać/pokazać. 

3. Zrób do tego zadanie. Zrób to mówiąc głośno do dziecka jednocześnie pisząc lub rysując. 
Pytanie: Po tym jak później pokaże Ci jak to zrobić, możesz powtórzyć dwie lub więcej rzeczy 
które zrobiłem? 
Co właśnie powiedziałem? 
Czy możesz wskazać co zrobiłem? 

4. Wybierz zadanie z dodawania. Zadanie powinno zostać wykonane samodzielnie przez 
dziecko. Podczas wykonywania zadania pozwól aby dziecko myslało i mowiło na głos. Możesz 
zadać następujące pytania swojemu dziecku. 
Pytanie: Co zrobisz jako pierwsze? 
Co zrobisz następnie? 
Co zrobisz jako ostatnie? 

5. Teraz pozwól aby dziecko samo wykonało zadania. Żaden problem jeżeli dziecko popełni 
blędy. Zaznacz przy tym jak długo Twoje dziecko będzie pracowało samodzielnie. Następnie 
razem sprawdźcie wykonane zadania. Możesz zadać następujące pytania swojemu dziecku.  
Pytania: Co zrobiłeś jako pierwsze? 
Co zrobiłeś następnie? 
Co spowodowało, że wybrałeś to zadanie? 
Zadania w których sa błędy wykonaj wspólnie raz jeszcze. 

6. Razem spójrzcie na lekcje. Wspólnie porozmawiajcie na temat lekcji. 
Pytanie: Czy możesz teraz rozwiązać/pokazać/zrobić/narysować w jaki sposób to wykonałeś? 
Co poszło dobrze? 
Co poszło trochę gorzej? 
Co chciałbyś zrobić lepiej? 
Z czego jesteś zadowolony? 
 


