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RÓŻNICE ROZWOJOWE MIĘDZY STARSZYMI A MŁODSZYMI
CZWARTOKLASISTAMI I WYNIKAJĄCE STĄD MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW
1.WSTĘP
Coraz więcej uczniów klas IV, to nie uczniowie w wieku 10 – 11 lat, ale o rok młodsi, czyli
dzieci 9 – 10 letnie. Wydaj się, że różnica wiekowa jednego roku nie stanowi zbytniego
problemu – zdarzało się przecież, że w każdej klasie IV było jedno, dwoje młodszych dzieci i
nie różniły się od starszych o rok kolegów. My, nauczyciele przyzwyczailiśmy się do pracy
z 10 – 11 latkami i nastawiamy się, że pierwsze miesiące będą jak zwykle nieco trudniejsze,
a dalej będzie już łatwiej.
Problem powstaje wówczas, gdy cała klasa składa sie z młodszych dzieci. Okazuje się, że te
młodsze, to zupełnie inne jakościowo dzieci: szybciej się męczą i rozpraszają na lekcjach,
zapamiętują jeszcze mechanicznie, często bez zrozumienia, znacznie wolniej piszą, czasem
jeszcze w zeszycie w trzy linie a na dodatek w wielu przypadkach nie rozumieją, co się do
nich mówi i czego się od nich wymaga! Sprawdziany często wypadają fatalnie a dzieciaki
coraz mniej lubią szkołę mimo zmienionej podstawy programowej! Najwięcej problemów
sprawia im jednak matematyka i dlatego trochę więcej miejsca jej poświęcimy!
Próg edukacyjny, przełom klas III i IV, to istotne zmiany w procesie edukacyjnym.
Z nauczania zintegrowanego przechodzi się do nauczania wielu przedmiotów, uczniowie
spotykają znacznie więcej nauczycieli, każdy z nich ma inne wymagania i oczekiwania i nagle
okazuje się, że dla czwartoklasistów o rok młodszych jest to wielka trudność. Dzieci do
takiego sposobu uczenia i wymagań jeszcze nie dojrzały!
Dzieje się tak dlatego, że dopiero w wieku 10 – 11 lat (duże różnice indywidualne)
następuje nowy skok rozwojowy dotyczący zmian w układzie kostnym, mięśniowym, ale
głównie w układzie nerwowym – m. innymi masa mózgu dziecka powyżej 10 lat życia osiąga
masę mózgu człowieka dorosłego i dopiero wówczas stopniowo układ nerwowy może
sprostać nowym wyzwaniom i wymaganiom! Ale na to potrzeba czasu.
Poniżej przedstawię właściwości o rok młodszych czwartoklasistów, by łatwiej było
dopasować wymagania edukacyjne i metodyczne do ich możliwości. Pomoże to
nauczycielom w codziennej pracy i mam nadzieję, że będzie sprzyjać rozwojowi wiedzy,
umiejętności i motywacji uczniów i obu stronom procesu dydaktyczno-wychowawczego
dawać satysfakcję.
2.PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU.
Jakość rozwoju psychoruchowego człowieka jest wynikiem współzależności czynników
natury biologicznej i społecznej. Te czynniki przenikają się wzajemnie i zmieniają
w zależności od różnorodnych zmian na kuli ziemskiej. Przyjrzyjmy się tym czynnikom
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(czteroczynnikowa teoria rozwoju S. Szumana w Żebrowska M.1985; Bogdanowicz M. 1965;
Matczak A. 2003).
a).Przychodzimy na świat mając określone zadatki organiczne. Są to cechy genetyczne,
dziedziczne, wrodzone i nabyte w czasie akcji porodowej –są to główne uwarunkowania
możliwości rozwojowych jednostki. Te zadatki organiczne warunkują m. innymi
nasze zdolności i ograniczenia układu nerwowego; możliwości uwagi, pamięci, myślenia,
spostrzegania, tempo uczenia się oraz ilość powtórzeń konieczną do przyswojenia i
zrozumienia materiału!
b) Własna aktywność jednostki – uwarunkowana z jednej strony przez zadatki organiczne,
z drugiej zaś przez czynniki środowiskowe, ma zasadniczy wpływ na poznawanie świata i
korzystanie z własnych możliwości. Kształtuje się w kierunku : od aktywności
wegetatywnej przez ruchową, poznawczą bezpośrednią (spostrzeganie), zabawę (od 2
do około 8-10 lat), poznawczą pośrednią (myślenie), uczenie się instytucjonalne, pracę
do szeroko rozumianej samorealizacji w życiu dorosłym. Pomijanie lub niedocenianie
jakiegoś rodzaju aktywności może prowadzić do zaburzeń rozwoju (Matczak 2003).
Aktywność własna jednostki jest skutkiem a zarazem przyczyną rozwoju (nauczanie
aktywizujące, a nie podające , własne doświadczenia i ćwiczenia ucznia mają zasadniczy
wpływ na jakość i wyniki uczenia się).
c) Szeroko rozumiane środowisko – zarówno geograficzne jak i społeczne wpływa z jednej
strony na tempo rozwoju, długość życia, kulturę materialną, wierzenia, kulturę
niematerialną itp.(uwarunkowana klimatyczne) z drugiej strony na jakość życia
społecznego: role społeczne, rodziny wielo lub małodzietne, rodziny wielo lub
jednopokoleniowe, wiejskie, miejskie, małomiasteczkowe (dostęp do kultury, bibliotek,
standardy życiowe itp.). Postawy rodzicielskie, normy moralne i społeczne, tradycje i inne
przejawy życia społecznego, a także nasza historia są również zależne od naszego miejsca
na kuli ziemskiej. Zmiany cywilizacyjne (m. innymi telewizja, komputery) w zakresie norm
moralnych i społecznych, tradycji, stały pośpiech, czasem brak organizacji życia,
nieodpowiednie wzmocnienia nie sprzyjają pokonywaniu trudności, rozwojowi
obowiązkowości i odpowiedzialności za siebie, a w przyszłości i za innych. (Janiszewska B.
2008; Kendall P.H.2004; MacKenzie R.J. 2006).
d) Wychowanie i nauczanie – zamierzone, świadome oddziaływanie w celu socjalizacji i
kształtowania osobowości. ( Włodarski Z., Hankała A. 2004). Celowo organizujemy
działalność dziecka, stwarzamy warunki dla jego kontaktów z rzeczywistością; dobieramy
odpowiednio treści i metody nauczania, by utrzymać względną równowagę między
możliwościami uczniów-wychowanków a szkolnymi wymaganiami. W tym długotrwałym
procesie koniecznością jest uwzględnianie zarówno indywidualnych jak i wiekowych
możliwości uczniów, co wcale nie jest proste.
Uwzględniając wielość czynników wpływających na możliwości jednostek oraz
współdziałanie tych czynników, lepiej można będzie zrozumieć zarówno przyczyny
zachowań uczniów jak i ich możliwości. Jeszcze raz podkreślam znaczenie dobrej współpracy
z rodzicami i w niektórych sytuacjach ze specjalistami (pedagog, psycholog, pediatra,
neurolog i inni).
3.OGÓLNE PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO WARUNKUJĄCE
FUNKCJONOWANIE DZIECKA/UCZNIA W SZKOLE.
Rozwój psychoruchowy człowieka zachodzi wg określonych praw i prawidłowości – oto
najważniejsze z nich (wpływają na funkcjonowanie dziecka w szkole).
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a)Rozwój psychoruchowy to zmiany ilościowe ( stopniowy wzrost funkcji) i jakościowe
(nowe właściwości) o charakterze progresywnym, dzięki którym jednostka coraz lepiej
reguluje swoje stosunki z otoczeniem (różnice indywidualne między dziećmi w tym
samym wieku polegają m. innymi na tym, że każde z nich wymaga różnej liczby zmian
ilościowych, by powstała nowa jakość – należy to uwzględniać w procesie uczenia,
terapii, wychowania). Obserwuje się tzw. „falowość” w rozwoju – są okresy łatwiejsze i
trudniejsze wychowawczo ( Ilg .L., Ames L.B. 1992). W łatwiejszych następuje
„porządkowanie” tego, co dziecko już osiągnęło, trudniejsze – to zdobywanie, uczenie się
czegoś nowego, szukanie swojej drogi (próby i błędy, stresy itp.). Wiek około 10 lat, to
okres „porządkowania”, przygotowywania się do zmian rozwojowych – do początków
okresu dorastania; to okres względnej równowagi. U dzieci młodszych 9 – 10 letnich
brak jest jeszcze względnej równowagi w poziomie procesów psychicznych.
Możemy pomoc dzieciom w rozwoju poprzez stymulowanie ich aktywności – ilość
doświadczeń ruchowych, poznawczych itp. prowadzi właśnie do zmian jakościowych –
takich, jakich oczekujemy w klasach IV.
b)Uwewnętrznianie się czynności psychicznych. W procesie rozwoju i uczenia się
następuje przechodzenie od czynności wykonywanych na konkretach ( na „zewnątrz”) do
czynności wewnętrznych, myślowych - np. przez wiele lat dziecko musi rozkładać,
składać, zbierać, przesypywać, przelewać , nalewać : piasek, kasztany, klocki, patyczki,
kamyki, wodę itp. (czynności zewnętrzne) po to , by w wieku 6-7 lat ukształtowały się
podstawowe pojęcia matematyczne i początki myślenia operacyjnego (czynności
wewnętrzne). Jest to tzw. interioryzacja czynności ( uwewnętrznianie czynności). Im
dziecko młodsze, tym ważniejsze w procesie uczenia się są: wielokrotne powtarzanie i
utrwalanie nowych wiadomości i umiejętności – różnorodne ćwiczenia prowadzą do
nowej, uwewnętrznionej aktywności (często pomija się proces powtarzania i utrwalanie,
a w klasie IV i V ujawniają się braki!).
Do lat około 10 trwa proces uwewnętrzniania się wielu umiejętności i wiadomości np. w
zakresie jakości zapamiętywania, pojęcia liczby, myślenia, rozumienia norm itp. Pamiętajmy
o tej prawidłowości! Jeśli niedostatecznie ją uwzględniamy, to dzieci 9 – 10 letnie w klasie IV
nie są w stanie opanować trudnego dla nich materiału nie tylko z matematyki!
c)Zależność między dojrzewaniem a zdolnością do uczenia się (poziom wymagań a
możliwości dzieci/uczniów). Rozwój psychoruchowy jest skutkiem i jednocześnie
przyczyną współwystępujących procesów dojrzewania i uczenia się. Zbyt wczesne (w
stosunku do stopnia dojrzałości organizmu) uczenie jest niekiedy możliwe, ale
nieefektywne, czasem przyczynia się do powstawania lęków przed niepowodzeniem
(stąd np. badanie poziomu dojrzałości szkolnej dzieci). Zbyt późne natomiast uczenie się
jest czasem niemożliwe lub bardzo trudne. Jednostka musi do „czegoś” dojrzeć, aby tego
„czegoś” mogła się nauczyć! (chodzi głownie o skomplikowane procesy psychiczne typu:
spostrzeganie, myślenie, uczucia, normy, odpowiedzialność itp.)
Dojrzałość do uczenia się uczniów w klasie IV młodszych o rok jest odpowiednia do wieku 910 lat, a nie do wieku 10 – 11 lat; wymagania dopasowujemy do wieku, czyli do możliwości
młodszych o rok uczniów (do możliwości ich układu nerwowego).
d) Rola wzmocnień w procesie i w czynnościach uczenia się (nagrody, kary, oceny i ich
3

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
www.kpcen-torun.edu.pl

wpływ na uczenie się szkolne, na motywacje do uczenia się i na zachowanie).
(Janiszewska B. 2008, Kozielecki J. 1995, MacKenzie R.J. 2006). Uczymy się reakcji, uczuć
norm, wiadomości, zachowań poprzez ich skutki, konsekwencje. Pozytywne, przyjemne,
oczekiwane, potrzebne nam konsekwencje aktywności (zachowań, umiejętności itp.)
to wzmocnienia pozytywne –nagrody. Dzięki nagrodom powstaje przekonanie, że tak
właśnie należy postępować i kształtuje się tendencja do szukania w określony sposób
wzmocnień pozytywnych (szukanie przyjemności, satysfakcji, zaspokojenia potrzeb itp.) –
powstaje motywacja do wielokrotnego powtarzania tego typu zachowań – uczymy się
więc dzięki wzmocnieniom pozytywnym (nagrodom materialnym, moralnoemocjonalnym itp.). Przy przewadze w procesie wychowania tego typu wzmocnień
kształtuje się u dziecka pozytywny „obraz własnej osoby”, pozytywny „obraz świata” i
różne formy aktywności własnej. Jeżeli na skutek naszych reakcji, zachowań, działań
spotyka nas w konsekwencji: przykrość, ból, dezaprobata, ośmieszanie, agresja,
poniżanie itp. czyli wzmocnienia negatywne – kary, to: albo unikamy tego typu
zachowań, albo modyfikujemy nieco zachowania. Kary pozwalają uzyskać informacje o
tym, że nie należy tak postępować, możemy też drogą prób i błędów uczyć się jak bez
zmiany zachowań unikać wzmocnień negatywnych ( ukrywanie się, kłamstwa, szukanie
usprawiedliwień i inne).
Kary nie są skuteczne, ponieważ:
* nie eliminują niewłaściwych zachowań, lecz je modyfikują (uczymy się kłamać, oszukiwać,
szukać dogodnych okazji, „ulepszać” sposoby działania itd.
*sprzyjają powstawaniu uczuć negatywnych (żal, złość, agresja, poczucie niższości, nerwice,
lęki przed karą, ośmieszeniem, zaburzenia osobowości, wrogość do otoczenia itp.);
* uczą wzorców zachowań agresywnych (szczególnie przy karach fizycznych, agresji słownej
dorosłych, czasem też, niestety, nauczycieli itd.);
*powodują unikanie źródeł karania (wagary, ucieczki ), nie podejmowanie działań,
postawy: „nie umiem, nie potrafię, nie uda mi się” itp.; powstaje blokada psychiczna –
niemożność „nauczenia się” – matematyki nie można się nauczyć, „trzeba ją zakuć!”wypowiedzi uczniów klas IV, V, VI itp. w Poradni.
Dlaczego więc przeważają kary?
*łatwo jest karać - komuś zrobić krzywdę, sprawić ból, spowodować poczucie zagrożenia –
repertuar jest bogaty i prawie niezmienny od lat (odpowiednio nagradzać jest trudno!);
*karząc innych sami rozładowujemy swoje emocje negatywne, nie zastanawiamy się
często jakie skutki „taka kara” przyniesie.
Kara bywa skuteczna, jeśli ma wartość informacyjną – mamy prawo do błędów i mamy
prawo do ich poprawy (mija się to z rzeczywistością szkolną, gdy błędnie wykonane
sprawdziany nie są oddawane uczniom, by je poprawili i w odpowiedzi ustnej mogli uzyskać
lepszą ocenę). Skuteczności kar sprzyja poczucie jej nieuchronności, adekwatność do
przewinienia (nie powinna zdarzać się negatywna ocena z przedmiotu za zapomnienie
zeszytu – temu służy ocena z zachowania); akceptacja norm, za przekroczenie których
następuje kara; gdy między osobą karząca i karaną jest pozytywny związek emocjonalny itp.
Karą lub nagrodą jest dla dziecka ocena szkolna (powinna zostać umotywowana);nasze
komentarze i ustne głośne uwagi („no, przeczytaj, coś dzisiaj wymodził!”, „czy zawsze musisz
sie jąkać przy odpowiedzi, jak gadasz z kolegą, to mówisz szybko!” itp.) obniżają motywację
do nauki, prowadzą do lęków, nie służą uczniom, ale ... obniżają naszą nauczycielską
frustrację! Odpowiednie wzmocnienia, z przewagą wzmocnień pozytywnych
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sprzyjają realizacji ważnego celu – uczeniu się uczenia się; uczymy się przecież przez całe
życie.
Przedstawiono powyżej najważniejsze uwarunkowania dotyczące możliwości i podatności
na uczenie się dzieci, uczniów a także osób dorosłych.
4. WŁAŚCIWOŚCI I MOŻLIWOŚCI FIZYCZNE I POZNAWCZE MŁODSZYCH O ROK
CZWARTOKLASISTÓW.
Istnieje ścisła zależność między rozwojem fizycznym a psychicznym (ogólne prawo przyrody
– prawo struktury i funkcji) – w miarę komplikowania się struktury, komplikują się także
funkcje. Wiedza o poziomie rozwoju organizmu ułatwia nam ocenę możliwości psychicznych
dziecka.
4.1. WŁAŚCIWOŚCI ROZWOJU FIZYCZNEGO DZIECI W WIEKU MIĘDZY 9 A 10 LAT
(pamiętajmy o różnicach indywidualnych między dziećmi w tym samym wieku).
*Do wieku 9-10 lat intensywnie rozwija się układ nerwowy - dojrzewają sieci
połączeń nerwowych, polepsza się koordynacja i integracja procesów, zmniejsza się
podatność na zmęczenie. Powiększają się ciała komórek nerwowych tak, że w wieku
około 10 lat mózg dziecka osiąga masę mózgu człowieka dorosłego i jest gotowy do
innej jakościowo aktywności, mimo niepełnej jeszcze dojrzałości funkcjonalnej.
W klasie IV więc znajdą się dzieci w wieku 9 lat, u których mózg pracuje jeszcze „po
dziecinnemu” i te, około 10 lat, u których zaczyna już pracować „po nowemu” – należy więc
szczególnie w I semestrze znacząco różnicować wymagania dopasowując je do możliwości
uczniów.
*W wieku między 9 a 10 lat (bliżej lat 10) uwidoczniają się zmiany w funkcjonowaniu
układu hormonalnego zależne od płci (aktywizacja wielu hormonów, a szczególnie
hormonów płciowych). Zmienia się m. innymi cera (gładkość skóry); jakość włosów,
przyrost i rozmieszczenie podściółki tłuszczowej, przyrost wzrostu, wagi, a tym samym
zmiany proporcji – rozwój pasa miednicowego u dziewcząt i pasa barkowego u chłopców.
Młodsi uczniowie są jeszcze dziećmi, a starsi, szczególnie dziewczęta, szybciej rosną niż
chłopcy i u niektórych występują już objawy dojrzewania fizjologicznego (w Polsce były
już przypadki dziesięcioletnich matek). Zmiany w układzie nerwowym i hormonalnym
wpływają na jeszcze większe różnicowanie się zainteresowań i rodzajów aktywności
zależnych od płci a także od właściwości indywidualnych.
*Zmiany w układzie kostnym i mięśniowym mają inny, niż poprzednio, charakter:
zwiększa się masa kośćca– kości grubieją przy nieco wolniejszym niż poprzednio,
wydłużaniu się. Kościec jest jeszcze plastyczny i występuje duża podatność na
powstawanie wad postawy przy zmniejszaniu się podatności na zmęczenie.
Do kośćca dostosowuje się układ mięśniowy. Wzrasta zainteresowanie sportem
i grami sportowymi (mecz bywa ważniejszy niż sprawdzian z matematyki!). Istotną
zmianą jest drugi i ostatni etap kostnienia nadgarstka w wieku 10 lat (skutek zmian
hormonalnych). Wzrasta dzięki temu tempo pisania, doskonali się płynność ruchów
ręki przy pisaniu, dokonuje się automatyzacja pisania.
WAŻNE: Ale młodsi o rok czwartoklasiści nie nadążają z zapisywaniem dyktowanych
przez nauczyciela treści, mają więc braki w zeszytach; nie nadążają z zapisem
zadawanych lekcji, nie są jeszcze w stanie pisać dłuższych tekstów (w tym samym czasie z
wielu przedmiotów); pismo ich jest niestaranne, często nieczytelne przy szybkim tempie
pisania w zeszytach w jedną linię – nie należy jeszcze tego od nich wymagać, ani obniżać
ocen za brzydkie pismo (zwiększa się także liczba błędów, bo uwaga skierowana jest na
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tempo pisania!).
W rozwoju 9 – 10 latka ogromne znaczenie ma ruch! Pod wpływem ruchu mózg tworzy
pewne substancje przeciwbólowe i przeciwdepresyjne (endorfiny), które ułatwiają także
przesyłanie impulsów nerwowych, usprawniają działanie wszystkich narządów
wewnętrznych, zwiększają dotlenianie. Dzięki endorfinom następuje aktywizacja różnych
obszarów mózgu odpowiadających za uwagę, spostrzeganie, pamięć itp. a tym samym
poprawia się ilość i jakość przyswajanie informacji. Jeszcze w tym wieku mówi się o „rozwoju
psychoruchowym” podkreślając rolę ruchów w rozwoju psychicznym dziecka.
4.2.WŁAŚCIWOŚCI I MOŻLIWOŚCI PROCESÓW POZNAWCZYCH MŁODSZYCH O ROK
CZWARTOKLASISTÓW.
Procesy poznawcze to te, dzięki którym zdobywamy informacje o rzeczywistości w
sposób bezpośredni (wrażenia i spostrzeżenia); oraz te, które zdobywamy w sposób pośredni
dzięki przekształcaniu informacji już posiadanych (wyobrażenia i myślenie). Zarówno procesy
poznawania bezpośredniego jak i pośredniego zachodzą przy współudziale uwagi i procesów
pamięci. Procesy uwagi umożliwiają uświadomienie sobie bodźców i informacji, a procesy
pamięci – przyswojenie sobie tego, co zauważyliśmy.
Wszystkie procesy poznawcze zależne są jakości i od poziomu dojrzałości układu
nerwowego oraz od jakości budowy i funkcjonowania narządów zmysłowych. Poziom
rozwoju ruchowego i wspominana na początku własna aktywność (doświadczenia) dziecka
ułatwia lub też utrudnia przebieg i jakość procesów poznawczych.
a. Cechy uwagi 9 – 10 - ciolatków, rola nauczyciela w kierowaniu uwagą uczniów.
(Janiszewska B. 2007, Matczak A.2003)
Uwaga pełni u nas funkcję obronną – nagle pojawiający się bodziec przyciąga naszą
uwagę i dzięki temu rozpoznajemy go jako bezpieczny lub nie, ważny, lub nie, potrzebny itp.
Rodzimy się z uwagą mimowolną (odruch orientacyjno-badawczy) i dominuje ona do wieku
około 9 – 10 lat. Uwaga dzieci młodszych ma mały zakres (dziecko uwzględnia zazwyczaj
kilka elementów), jest mało podzielna (dzieci jeszcze w klasie III koncentrując się na pisaniu,
nie są w stanie zwracać uwagi na to, co mówi nauczyciel i np. nie słyszą, że coś jest zadane),
a poza tym szybko męcząc się skupianiem uwagi rozpraszają się i wyłączają np. z lekcji.
Tego typu cechy uwagi są jeszcze typowe dla dzieci 9-cioletnich i w pierwszym semestrze
klasy IV utrudniają im funkcjonowanie na lekcjach i podczas uczenia się w domu, a
szczególnie podczas sprawdzianów. Jakościowe zmiany właściwości uwagi obserwujemy
dopiero w wieku 10 – 11 lat (wzrost masy mózgu) – po raz pierwszy w rozwoju dochodzi do
względnej równowagi między uwagą mimowolną a uwagą dowolną. Uczniowie zaczynają
sami kierować, swoją uwagą i są podatni na kierowanie ich uwagą przez nauczyciela.
Zakres uwagi, jej dowolność, podzielność i zdolność do koncentracji bywają często
zakłócane przez następujące czynniki, które powinniśmy uwzględniać:
*brak doświadczeń i wiedzy, co jest ważne, a co mniej ważne – nastawiamy uczniów
na co mają zwrócić uwagę przygotowując się do lekcji;
*brak umiejętności planowania pracy i umiejętności rozłożenia jej na odpowiednie
etapy (kolejność); - uczymy na lekcjach takiego planowania;
*brak doświadczeń w kontrolowaniu wykonanej pracy i w poprawie popełnionych
błędów i pomyłek (brak umiejętności wykonywania korekty);- uczymy tego i
nagradzamy za poprawiane samodzielnie błędy;
*pospiech i lęk, by zmieścić się w określonym czasie (sprawdziany!) – podajemy
uczniom czas;
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*napięcie psychiczne – stres zdecydowanie zmniejsza zdolność do kierowania swoją
uwagą – nie podwyższamy poziomu motywacji!
Wszyscy, niezależnie od wieku skupiamy uwagę na tym co nas interesuje. Jeśli uczniowie
wiedzą, dlaczego i po co uczą się polskiego,matematyki, angielskiego, niemieckiego, przyrody
- geografii, historii itp., to lepiej skupiają uwagę podczas uczenia się.
Nie wystarczy jednak, gdy my, nauczyciele zaczniemy przekonywać uczniów o ważności
wiedzy, to oni sami w dyskusji, podczas „burzy mózgów” powinni wymieniać się
informacjami.
Właściwości uwagi i jej zaburzenia są jedną z najważniejszych przyczyn niepowodzeń
szkolnych, szczególnie w nauce matematyki!
b. Właściwości pamięci na przełomie 9 – 10 lat; rola nauczycieli w kształtowaniu pamięci
i sposobów zapamiętywania; jakość wymagań wobec uczniów (Matczak A. 2003;
Jagodzińska M. 2003).
Pamięć, to zdolność gromadzenia , przechowywania i odtwarzania informacji. Gromadzimy
te informacje, na które zwrócimy uwagę! Odbieramy je z otoczenia za pomocą wszystkich
zmysłów, mowy i myślenia. Dodatkowo warto wiedzieć, że zapamiętujemy te informacje,
które są dla nas ważne, istotne w danej sytuacji (grają tu role nasze emocje i uczucia oraz
mechanizmy osobowościowe). Istotna jest także liczba powtórzeń bodźców i sytuacji oraz
skutki ich oddziaływań („nagrody” i „kary”). Ponieważ małe dzieci i uczniowie jeszcze do lat
około 9 – 10 zapamiętują głównie mechaniczne, to omówimy procesy pamięci nieco
obszerniej. Charakteryzujemy pamięć:
*ze względu na rodzaj zmysłów zaangażowanych w przyswajanie informacji
(pamięć wzrokowa, słuchowa, ruchowa, węchowa, smakowa, równowagi itp.); im więcej
zmysłów zaangażowanych jest w proces poznawania tym lepsze przyswajanie
informacji i dłuższe przechowywanie); przy zaburzeniach spostrzegania wzrokowego,
słuchowego i ruchowego (innych także) silnie zaburzone jest także pamięć wzrokowa,
słuchowa, ruchowa (np. uporczywie niewłaściwy kierunek pisania liter i cyfr!);
*ze względu na nastawianie, udział woli mówimy o pamięci mimowolnej i dowolnej;
*ze względów na sposób zapamiętywania, wiązania informacji - mówimy głownie o
pamięci mechanicznej i logicznej (pomijam pamięć asocjacyjną, sekwencyjną itp.);
*ze względu na ilość powtórzeń koniecznych do zapamiętania wyróżniamy lepszą lub
gorszą pamięć świeżą;
*ze względu na czas przechowywania mówimy o lepszej lub gorszej pamięci trwałej;
*ze względu na czas przypominania sobie potrzebnej informacji, mówimy o większej lub
mniejszej gotowości pamięci;
*uwzględniamy następujące rodzaje odtwarzania: rozpoznawanie; reprodukowanie,
przypominanie: skojarzeniowe, okazjonalne, logiczne itp.
Uczniowie klas IV młodsi o rok mają jeszcze raczej właściwości pamięci dzieci młodszych,
zwłaszcza, że w wielu przypadkach w klasach I – III oczekuje się od nich reprodukowania
wiedzy – zapamiętują w sposób mechaniczny, bez zrozumienia i często bez koniecznego
krytycyzmu (np. „ w zadaniu trzeba obliczyć” i dodają, odejmują lub mnożą różne dane bez
umiejętności ich oceny, interpretacji i klasyfikowania). Nie mają rozeznania, ile razy należy
coś powtórzyć lub przeczytać, by zapamiętać („przecież czytałem”, „ ja naprawdę się
uczyłam” i narasta poczucie bezradności i ….zakuwanie bez umiejętności sprawdzenia
poziomu wiedzy. Dzieci powinny nauczyć się w szkole, jak mogą sprawdzić swoją wiedzę!
Nastawiamy więc naszych uczniów, na co mają zwracać uwagę przy czytaniu i uczeniu się,
co jest ważne i co mają zapamiętać, wtedy lepiej i trwalej przyswoją wiedzę. Czasem warto
7

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
www.kpcen-torun.edu.pl

sformułować zagadnienia do powtórzenia, rozmawiać, jak należy sprawdzić , „co zostało
głowie”, - znacząco zmniejszą się wtedy trudności i niepowodzenia szkolne.
Z powodu niskiego poziomu zrozumienia materiału, obserwujemy u młodszych uczniów
małą gotowość pamięci – wyrwani do odpowiedzi, wstają i …mają pustkę w głowie – warto
chwilę odczekać, „podrzucić” pierwsze zdania i … powstrzymać się od niepotrzebnych uwag.
Kształtowanie pamięci u uczniów klas IV jest jednym z ważniejszych zadań dla uczących w
tych klasach nauczycielach. Zapamiętywanie informacji przy współudziale wielu zmysłów
jest skuteczne; analizowanie z uczniami i nastawianie ich na to, co jest ważne, istotne i co i
dlaczego należy przyswoić, zapamiętać jest podstawowym elementem uczenia się.
Sterowanie łączeniem materiału podczas zapamiętywania (uczenia się) i odtwarzania jest
sposobem na zrozumienie i planowanie procesu uczenia się a to są ważne problemy przy
uczeniu się matematyki!
c. Spostrzeganie jako poznawanie bezpośrednie(Matczak A.2003; PrzetacznikGierowska M., Tyszkowa M.1996; Żebrowska M. 1985).
Spostrzeganie jest to bezpośrednie poznawanie całokształtu przedmiotów i zjawisk
otaczającego świata oraz związków i zależności między nimi. Nasze narządy zmysłowe
(receptory) odbierają specyficzne rodzaje bodźców, przekształcają je na impulsy nerwowe i
nerwami czuciowymi (dośrodkowymi) przekazują je do odpowiednich miejsc w korze
mózgowej (tzw. części korowe analizatorów). Jeśli narząd odbiorczy - receptor wadliwie
funkcjonuje, to odbiór bodźców jest zaburzony, podobnie dzieje się w przypadku nerwów
czuciowych oraz ośrodków korowych (może być zaburzona ich budowa lub funkcje).
Poniżej scharakteryzujemy spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, jako najważniejsze w
nauce szkolne
* Spostrzeganie wzrokowe rozwija się najdłużej ze wszystkich procesów poznawania
bezpośredniego od około 3-4 miesięcy życia do około 17lat! Poznajemy w nich nie tylko
kształt, wielkość barwę itp., ale zależności przestrzenne i zależności między elementami
(zależności wielkości, ilości, prawo-lewo, góra-dół, nad, pod, za, przed itp.). Zaburzenia w
zakresie spostrzegania zależności przestrzennych - analiza i synteza (funkcje korowe) to
główna przyczyna dysleksji wzrokowej! W rozwoju spostrzeżeń wzrokowych przechodzimy:
- Od spostrzegania globalnego, całościowego (od okresu niemowlęcego) do spostrzegania
analityczno-syntetycznego (około 17 lat); uczniowie klas IV młodsi o rok nie maja jeszcze
tak dojrzałej analizy i syntezy wzrokowej, jakiej spodziewamy się (mylą kąty ostre
i rozwarte, mylą podobne do siebie figury, nie rozumieją pojęcia „wysokość” w
figurach itp. – konieczne są ćwiczenia na konkretach, powtarzanie i utrwalanie.
- Od spostrzegania przypadkowego, okazjonalnego , chaotycznego (barwa, wielkość,
nowość – znajomość bodźców itp.) do celowej, planowej obserwacji (około 13 lat) –
ogromna jest rola nauczycieli, którzy kierują spostrzeżeniami wzrokowymi.
Uczenie w klasie IV matematyki, elementów geografii, przyrody itp. (strony świata, skale
temperatury, położenia powierzchni powyżej i poniżej morza, podpisywania pod sobą liczb
wielocyfrowych itp.) opiera się na spostrzeżeniach wzrokowych przestrzennych. Jako pomoc
warto zastosować suwak i przez analogię do windy schodzić poniżej poziomu „0” lub
przemieszczać się powyżej tego poziomu dodatkowo operując odpowiednią barwą
(podobnie ze skalą temperatury). Podobnie można przedstawiać skale czasu – przed naszą
erą i w naszej erze). Uczniowie podczas spostrzegania i porównywania zależności
przestrzennych, zależności wielkości, kolejności itp. lepiej „ułożą” sobie świat i nie będzie już
dla nich taki obcy i nie do zrozumienia. Na sprawdzianach popełniane są błędy związane
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właśnie ze spostrzeganiem zależności przestrzennych (np. kolejność cyfr w liczbach
wielocyfrowych).
Uczymy spostrzegania i kierujemy nim m. innymi przez instrukcje typu: popatrz dobrze,
przyjrzyj się dokładnie, zwróć uwagę na (rysunek, instrukcję itp.); poszukaj takich samych
elementów, porównaj rysunki i poszukaj różnic, czy potrafisz w swojej pracy znaleźć błędy?
Dokładnie przeczytaj trzy razy polecenie – co w nim jest najważniejsze? Spróbuj rozrysować
zadanie (schemat ) itp.
*Spostrzeganie słuchowe(Bogdanowicz M. 1985, Nartowska H. 1986; Żebrowska M. 1985)
Rozróżniamy dwojakiego rodzaju procesy – spostrzeganie - odbieranie i identyfikowanie
wszystkich dźwięków wokół nas (szumy, szelesty, stukoty, dźwięki pojazdów, szum wiatru,
deszczu, kapanie wody z kranu, dźwięki muzyki itd.) oraz to, co nas głównie interesuje –
dźwięki mowy ludzkiej. W obu przypadkach odbieramy dźwięki za pomocą tego samego
receptora – ucha, natomiast są one analizowane w zupełnie innym miejscu mózgowia.
Dźwięki otoczenia i dźwięki muzyki analizowane są w ośrodkach słuchowych w płatach
skroniowych obu półkul mózgowych a dźwięki mowy ludzkiej odbierane są i analizowane w
pojedynczym ośrodku słuchowym mowy w płacie skroniowym półkuli dominującej
(najczęściej lewej) i rozwija się on do około 10 lat. Warto wiedzieć, że ruchowy ośrodek
mowy jest także pojedynczy i leży stosunkowo blisko słuchowego ośrodka, ale w płacie
czołowym– to on kieruje ruchami narządów artykulacyjnych. Oba ośrodki współpracują ze
sobą. Słuchowy ośrodek mowy zajmuje się m. innymi:
-różnicowaniem dźwięków mowy (słuch fonematyczny) – głoski dźwięczne i bezdźwięczne
(p – b; t - d; k – g; f – w; s – sz; i inne);
-różnicowaniem : głosek nosowych- ą – oł – om; ę –en; dźwięków: i – j itp.
-różnicowaniem czasu trwania dźwięków (ćma – cima, słonice – słońce; dź – dzi itp.)
-różnicowaniem kolejności dźwięków (głosek, sylab itp.)
-analizą i syntezą słuchową (podział zdania na wyrazy, wyrazów na sylaby i synteza sylab,
analiza i synteza głosek itp.)
-różnicowaniem melodyki języka, akcentem i intonacją mowy itp.
Zaburzenia słuchowego ośrodka mowy jest główną przyczyną dysleksji słuchowej, czyli
znacząco w tym przypadku zaburzone są procesy czytania i pisania, a także słuchowa
pamięć słów, pojęć i tabliczki mnożenia! (a także trudności w słownej ocenie odległości,
wysokości, rozumienia jednostek miar itp.)

Tabliczkę mnożenia trzeba „zakuć”
Wielu uczniów i to nie tylko młodszych o rok, nie ma odpowiedniego poziomu czytania, by
móc swobodnie korzystać z podręczników. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele (pomijam
tu dysfunkcje rozwojowe), a jedną z głównych jest po prostu brak wprawy w technice
czytania! W klasach I – III dzieci zbyt mało czasu poświęcają na naukę czytania, nie ćwiczą w
domu. Męczą się czytaniem poleceń, treści zadań i z tego powodu nie rozumieją i nie
rozwiązują zadań!
d. Myślenie – poznawanie pośrednie (Harwas-Napierała B., Trempała, J.2008;
Matczak A.2003; Przetacznik- Gierowska M., Tyszkowa M.1996; Żebrowska M. 1985).
Myślenie jest niezwykle skomplikowanym procesem. Polega ono na tworzeniu nowych
informacji (subiektywnie lub obiektywnie), dzięki przetwarzaniu informacji już posiadanych.
Jest to proces pośredniego poznawania rzeczywistości, ponieważ :
*wykorzystujemy posiadane informacje,
*w wielu wypadkach „słowo” zastępuje bezpośrednie bodźce, obiekty i sytuacje.
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Jakość i poziom myślenia zależny jest od wrodzonych (dziedziczonych) możliwości, od
dojrzałości układu nerwowego, od ilości i jakości informacji i od doświadczenia w ich
przetwarzaniu.
Małe dziecko do około 2- 3 lat rozwiązuje problemy poprzez spostrzeganie i działanie
(myślenie zmysłowo-ruchowe). Myślenie poprzez działanie i w działaniu jest czynnością
początkowo zewnętrzną, która stopniowo przekształca się w czynność wewnętrzną
(następuje interioryzacja) i myślenie ma już inną właściwość. Słowo staje sie symbolem
rzeczywistości, a ślady pamięciowe informacji, doświadczeń, słów – zaczynają funkcjonować
jako wyobrażenia.
Myślenie konkretno-wyobrażeniowe (zwane potocznie – konkretnym) dominuje u dzieci
w wieku od około 3 do około 11-12 lat (występują już wtedy dość duże różnice indywidualne
zależne od możliwości i doświadczeń). Myślenie w tym okresie zaczyna być już czynnością
wewnętrzną, ponieważ w konkretnych sytuacjach uruchamiane są wyobrażenia, czyli
aktualizowane zostają ślady pamięciowe zdobytych uprzednio informacji prostych i
złożonych .
Ponieważ operowanie konkretami u dzieci do wieku 6 lat nie prowadzi do tworzenia
obiektywnych, ogólniejszych nowych informacji, nazywamy to myślenie przedoperacyjnym.
Stopniowo, dzięki dojrzewaniu kory mózgowej, dzięki przyrostowi informacji i ćwiczeniom
operowania nimi, dziecko staje się zdolne do tworzenia i korzystania z prostych pojęć,
efekty operowania informacjami stają się coraz bardziej obiektywne. Myślenie dzieci w
wieku od około 7 do 11-13 lat nazywamy myśleniem operacyjnym na konkretach.
Dopiero po osiągnięciu przez mózg masy zbliżonej do masy mózgu osoby dorosłej,
powoli od wieku około 11-13 lat kształtuje się myślenie pojęciowe (formalne, słownologiczne). Materiałem myślowym stają się pojęcia o różnym stopniu złożoności i
abstrakcyjności. W myśleniu pojęciowym informacjami są także prawa, zasady, reguły
dotyczące organizacji i funkcjonowania wszechświata. Informacje ciągle poszerzają się,
kategoryzują i uogólniają. Jest to myślenie typowe dla osób dorosłych.
Uczniowie klas IV, szczególnie ci młodsi o rok są więc na etapie myślenia konkretnowyobrażeniowego operacyjnego na konkretach ((Harwas-Napierała B., Trempała J.2008)
Konkretne operacje
myślowe (porównywanie pod kątem różnic i podobieństw,
klasyfikowanie z uwzględnieniem różnych kryteriów, uogólnianie i abstrahowanie)
charakteryzują się w wieku 9 – 10 lat coraz lepszą odwracalnością myślenia i doskonalszą
decentracją. Manipulacje na reprezentacjach konkretnych przedmiotów i zdarzeń są coraz
bardziej odwracalne - dzięki temu uczniowie zdolni są do pełnego rozumienia pojęć stałości
masy, objętości (np. jeśli z jednej dużej butelki przelejemy wodę do dwóch małych, to w
pozostałej dużej i w dwóch małych butelkach jest taka sama objętość wody) , ilości, ciężaru;
zdolni są do coraz lepszego rozumienia zasad , prawidłowości i stosowania ich w praktyce
(np. odwracalność działań w matematyce). Bywa jednak, że nie wystarczająco opanowali
materiał, szczególnie zbyt dla nich abstrakcyjny – różnego rodzaju pojęcia i ich
wieloznaczność (pamiętajmy, że trudno jeszcze mówić o myśleniu stricte logicznym) (Żytko
M.2010)
W myśleniu matematycznym informacjami do przetwarzania są liczby, figury, bryły i
wszelkiego typu zależności między nimi. Podłożem materialnym myślenia matematycznego
jest ścisła współpraca obu półkul mózgowych i cały szereg połączeń między różnymi
częściami kory mózgowej – np. za planowanie działań i strategię odpowiada kora
przedczołowa; za pamięć – kora skroniowa, za wyobraźnię przestrzenną i różnicowanie figur
– kora potyliczna itd. Niewłaściwe połączenia między półkulami mogą spowodować, że uczeń
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przy liczeniu popełnia błędy, bo nie jest w stanie powiązać wyników liczenia (lewa półkula) z
intuicyjną oceną ilości (prawa półkula). Wszechstronny rozwój dziecka umożliwia mu
prawidłowe wykorzystywanie struktur nerwowych w nauce matematyki. Odpowiednia ilość
doświadczeń ruchowych , właściwe utrzymywanie równowagi itp., odpowiedni poziom
uwagi, pamięci wzrokowej i słuchowej, prawidłowe spostrzeganie wzrokowe (w tym
zależności przestrzennych, zależności ilości, wielkości, znajomość stosunków przestrzennych
itp.); spostrzeganie słuchowe, odpowiedni poziom myślenia to podstawy umożliwiające
prawidłowe myślenie matematyczne i liczenie.
Uczniowie klas IV młodsi o rok zrozumieją matematykę i będą z powodzeniem uczyć się jej,
jeśli w klasach młodszych i w klasie IV będą respektowane zasady tworzenia się określonych
reprezentacji rzeczywistości w mózgu i sposobów komunikowania się dziecka/ucznia ze
światem(Bruner J. 1978):
*poziom enaktywny – doświadczenia ruchowe, manipulacja, komunikowanie się za
pomocą gestów i działania;
*poziom ikoniczny – stosowanie rysunków, które oznaczają to, co przedstawiają - są
zrozumiałe bez dodatkowych wyjaśnień;
*poziom symboliczny – za pośrednictwem znaków o umownym, zrozumiałym dla dziecka
znaczeniu.
(uczeń klasy VI czyta głośno zadanie: ... „po przejechaniu 2 łamanych na 3 drogi”, a zapis był
następujący: 2/3 drogi – nie rozumiał ani ułamków ani ich zapisu, czyli nic nie zrozumiał w
klasie IV!) . Uczniowie klasy IV często nie mają opanowanej tabliczki mnożenia – zabrakło
powtarzania i utrwalania jej w klasach młodszych; tym samym nie umieją dzielić korzystając
z odwrotności tabliczki mnożenia (brak odwracalności myślenia w tym zakresie!).
Brak odpowiedniej dojrzałości układu nerwowego, a tym samym brak u uczniów
odwracalności myślenia powoduje, że zbyt duże wymagania nauczyciela prowadzą do
znanego nam zjawiska: „matematyki nie da się zrozumieć i trzeba nauczyć się jej na
pamięć”. U uczniów kształtuje się blokada psychiczna, którą bardzo trudno jest pokonać.
Warto pamiętać, że wprowadzając nowy materiał należy odwoływać się do doświadczeń
uczniów, operować konkretami, rysunkami pomocniczymi, planami (materiał ikoniczny) itp.
Koniecznością jest uczenie analizy treściowej zadań, należy rozrysować je i premiować
uczniów za nowe strategie rozwiązywania problemów matematycznych;
Warto organizować w szkole naukę gry w warcaby, w szachy – tego typu gry uczą myślenia
matematycznego oraz różnych strategii, a przy tym, dla uczniów jest to zabawa –
przyjemność.
Znając pewne ograniczenia uczniów w myśleniu matematycznym spowodowane młodszym
wiekiem, dostosujmy wymagania i tempo pracy do ich możliwości korzystając z wiedzy
pedagogicznej i psychologicznej (najpierw konkret, potem uogólnienie). Nie dopuszczajmy
do powstawania braków. Warto pamiętać, że sprawdziany są informacją dla nauczyciela,
który uczeń wymaga jeszcze pomocy i w jakim zakresie (konieczna jest współpraca z
rodzicami). Oceny wystawiajmy po udzieleniu pomocy uczniom!

5. WŁAŚCIWOŚCI PROCESÓW MOTYWACYJNYCH MŁODSZYCH UCZNIÓW W
KLASIE IV.
Nie wystarczy mieć odpowiednie możliwości i zdolności do uczenia się, trzeba jeszcze chcieć
się uczyć., trzeba mieć motywację do uczenia się. Motywacja, to przyczyna, powód,
tendencja, od której zależy nasza aktywność, działanie, zachowanie , uczenie się itp.
Wyróżniamy trzy rodzaje motywacji:
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* Motywy wrodzone typu biologicznego (są to potrzeby biologiczne, których zaspokojenie
umożliwia nam przeżycie; potrzeba głodu, pragnienia, oddychania, odpowiedniej
temperatury, snu, potrzeby fizjologiczne potrzeby swobody, potrzeba ruchu, aktywności,
potrzeby nie odczuwania bólu, podstawowe emocje związane z zaspokajaniem tych potrzeb
itp. Ich zaspokojenie jest warunkiem ujawniania się motywów wyższego rzędu (Maslow A.
1990).
* Motywy wewnętrzne, wyuczone (potrzeby psychiczne – bezpieczeństwa, akceptacji,
uznania, opieki, potrzeby zależnościowe, poznawcze, sukcesu, dominacji ,
samorealizacji, kulturowe, higieniczne itp.; autonomiczny system wartości;
zainteresowania; regulacyjne mechanizmy osobowości: postawy, obraz świata, obraz
własnej osoby, samoocena, poczucie własnej wartości, mechanizmy kontroli ekspresji
emocji, zmiany zachowania w sytuacji trudności i wiele innych).
* Motywy zewnętrzne: (nakazy, zakazy, regulaminy, przepisy prawne, kary, nagrody itp.)
– stosujemy się do nich by uniknąć przykrości lub odczuć przyjemność. (to takimi
motywami kierują się głównie dzieci i tzw. ludzie „zewnątrz sterowni”)
Jeżeli potrzeby biologiczne bądź psychiczne nie są zaspokojone, to odczuwamy w organizmie
brak równowagi homeostatycznej odbierany jako bardzo przykry stan emocjonalny. Ten stan
(przykrość, ból, trudne do wytrzymania napięcie itp.) pobudza nas do podjęcia aktywności,
by ów „brak” zlikwidować – staje się motywem naszego działania!
Powstaje więc paradoksalna sytuacja –
* jeżeli nie mamy ukształtowanych potrzeb lub są one zaspokojone, to stajemy się
leniwi - nie ma motywów do działania! Ludzie, którzy niczego nie potrzebują tracą cel
i sens życia!
*jeżeli nie potrafimy, lub nie możemy zaspokoić ważnych dla nas potrzeb (sytuacja
deprywacji potrzeb), to także nie podejmujemy aktywności.

M = P X W X Prs
Motywacja (M) powstaje wówczas:
* gdy istnieje potrzeba i to niezaspokojona (P),
*jeśli możemy ją zaspokoić – istnieje wzmocnienie (W) i
*jeśli umiemy ją zaspokoić, jeśli prawdopodobieństwom zaspokojenia potrzeby
oceniamy jako wyższe od 0 (Prs – prawdopodobieństwo sukcesu).
Motywacja jest iloczynem, czyli jeżeli jakiś składnik jest zerem, to motywacja nie powstanie.
W sytuacjach szkolnych, w sytuacjach uczenia się szczególne znaczenie przypisuje się
potrzebom poznawczym (Włodarski Z., Matczak A.1996).
W praktyce pedagogicznej, w nauczaniu i w wychowaniu w rodzinie działa się w kierunku
podwyższenia natężenia motywacji wychodząc z założenia, że im wyższa motywacja, tym
mniejsze „lenistwo”. Okazuje się jednak, że jednostka niezależnie od wieku osiąga najlepsze
efekty działania wcale nie przy najwyższej motywacji, ale przy optymalnej sile motywacji
(różnej dla różnych ludzi, zależnej od sytuacji zewnętrznej , od stopnia trudności zadania
oraz od emocjonalnego znaczenie danego zadania). Im większe jest emocjonalne znaczenie
zadania dla jednostki tym większa motywacja towarzyszy realizacji tego zadania; zbyt wysoki
poziom emocji dezorganizuje nasze działania i czynności. Jest to jedna z przyczyn złych
wyników sprawdzianów, również z matematyki.
Przy braku motywacji działanie nie występuje, przy stopniowym wzroście motywacji
zaczynamy działać coraz lepiej, gdy natężenie motywacji przekroczy poziom optymalny i
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rośnie dalej, to sprawność naszego działania gwałtownie spada (zawsze towarzyszące
motywacji napięcie emocjonalne dezorganizuje wykonywaną czynność – wzrasta napięcie
mięśni, zawodzi pamięć, występuje brak zrozumienia, popełnia się pomyłki itp.)
Okazuje się także, że obniżenie motywacji jest korzystne przy wzrastającym poziomie
trudności zadań (występuje większa dezorganizacja czynności, gdy nam bardzo na czymś
zależy, a zadanie jest trudne). W przypadku zadań łatwiejszych dezorganizacja nie
występuje i taki sam poziom motywacji okazuje się korzystny. I następny paradoks –
zadania łatwe wykonujemy najlepiej przy dużej motywacji! (prawa Yerkesa-Dodsona w:
Reykowski J. 1970).
Warto uwzględniać prawidłowość, że głównym motywem uczenia się dzieci i uczniów
są emocje, a nie poczucie obowiązku i odpowiedzialności (Janiszewska B. 2009; Matczak
A.2003). Chcą robić to, co lubią, co im przynosi radość, przyjemność, satysfakcję, a nie chcą
robić tego, czego nie lubią i co stanowi dla nich trudność. Rzadko więc zdarza sie, że
uczniowie klas IV lubią matematykę – jest jeszcze dla nich zbyt trudna.
Potężnym źródłem emocji są SŁOWA, również słowa nauczycieli! – TO ONE
„USKRZYDLAJĄ”, DAJĄ NADZIEJĘ, POWODUJĄ GORYCZ I ROZPACZ, DEHUMANIZUJĄ,
PONIŻAJĄ, UCZĄ AGRESJI – w pracy z uczniami uważajmy na słowa kierowane do nich!
Unikajmy więc takich słów jak: znów zrobiłeś źle, jak zwykle jest bałagan; czy ty nigdy nie
zmądrzejesz itp. – takie słowa:
* odbierają nadzieję,
* pogrążają w rozpaczy
* obniżają samoocenę
* obniżają poczucie własnej wartości
* sprawiają, że czujemy się nie kochani, niepotrzebni i gorsi od innych.
Mówmy natomiast:
* wiem, że starałeś się,
* każdemu może się nie udać,
* każdy z nas uczy się na błędach,
* następnym razem będzie dobrze,
* zrobiłeś coś źle, każdemu może się zdarzyć, a ja i tak cię lubię, a zachowanie można
zmienić.
Uczniowie, którzy lubią szkolę, z reguły lubią też uczyć się. Wszystkie emocje pozytywne
mobilizują nas i uczniów do aktywności, a wszystkie przykre pełnią w naszym życiu funkcje
obronne (chronią nasza prywatność, dodają sił do pokonywania przeszkód, do obrony lub
ucieczki – rola adrenaliny itp.). Wszystkie emocje są energochłonne – szczególnie u
dzieci/uczniów (po przeżyciach, sprawdzianach, stają się zdezorganizowane, powinny coś
zjeść)
Wiedza o roli emocji, o systemie potrzeb uczniów oraz prawidłowe kształtowanie i
zaspokajanie ich jest inwestowaniem w przyszłego dorosłego człowieka. Jeśli młodszy o rok
czwartoklasista (i wszyscy inni uczniowie) wyjdą ze szkoły „okrzepli”, pełni wiary w siebie, a
nie pokaleczeni i zranieni, to będzie to największa zasługa ich nauczycieli.
*
Jak widać, uwarunkowania związane z wiekiem uczniów klas IV i ich możliwościami w
procesie uczenia się, zwłaszcza matematyki, są skomplikowane i jest ich wiele. Szczególnie
ważne są doświadczenia uczniów z klas I – III, a poza tym właściwości ich specyficznego
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jeszcze myślenia (trudności w rozumieniu wielu pojęć, początki dopiero logicznego
myślenia); cechy uwagi i pamięci oraz ich sfera emocji i potrzeb.
Zarysowano i podkreślono niektóre uwarunkowania rozwojowe, inne i szersze ujęcie
znajdziecie Państwo w podanej bibliografii.
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