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Techniki  refleksji 
 
Stosowanie i rozwijanie refleksji uczniów ma dwa cele. 
Po pierwsze –  pomaga uczniom się uczyć. Powoduje, że uczniowie 
zastanawiają się nad poznawanym tematem, a nie tylko przyswajają 
przekazywaną wiedzę. Uruchamiają myślenie, łączą znane już informacje                     
z nowymi. Dzięki samodzielnej refleksji ich wiedza staje się „wewnętrzna”                           
i trwalsza.  
Druga korzyść jest nie mniej ważna. Dotyczy nauczania. Nauczyciel mający 
wgląd w refleksje uczniów może dowiedzieć się, czy uczniowie osiągnęli cele, 
czy zrozumieli poznawany temat. Taka informacja jest niezbędna w planowaniu 
następnych lekcji. Nauczyciel wie, czy może przejść do kolejnego materiału, 
a zarazem może lepiej dobrać metody dydaktyczne, by były jak  
najkorzystniejsze dla uczniów.  
Korzystając z amerykańskich publikacji oraz z doświadczeń polskich nauczycieli, 
zebrałam i opracowałam dla Was 30 sposobów na pobudzanie i rozwijanie 
refleksji uczniów i wykorzystanie jej dla uczenia się i nauczania. 
 
 
 

1. Kostki dydaktyczne (kostka czerwona) 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel dysponuje kostką sześcienną z pytaniami na ściankach.  
Pytania: 

 Czego jeszcze chcesz się dowiedzieć na ten temat? 

 Jak, twoim zdaniem, najlepiej nauczyć kogoś tego tematu? 

 Co z tego tematu jest dla ciebie ważne? 

 Jak zastosujesz ten temat w życiu? 

 Co z tego tematu powinniśmy zapamiętać? 

 puste miejsce przeznaczone na pytanie wymyślone przez ucznia. 
 
Nauczyciel lub uczeń rzuca kostką, czyta pytanie, a uczniowie na nie   
odpowiadają w OK Zeszycie.  
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2. Wzajemne pytania 
Uczniowie opracowują pytania dotyczące tematu i kryteriów sukcesu do 
lekcji i odpowiadają sobie na nie wzajemnie w parach. Prawidłowość 
odpowiedzi można sprawdzić wspólnie na forum klasy, a najciekawsze 
zapisać do Zeszytu.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 5 x 5 Dziennik 
Prowadzenie dziennika jest jednym z najlepszych 
sposobów na budowanie refleksji uczniowskiej. 
5 x 5 Dziennik polega na wyborze przez ucznia pięciu 
interesujących zagadnień, które poznał podczas 
lekcji. Do każdego z nich uczeń dopisuje pięć 
skojarzeń  i wyjaśnia swój wybór.  
 
 
4. Karta pocztowa 

Uczeń wciela się w postać historyczną, wybiera inną postać z danej epoki                  
i pisze do niej pocztówkę, uwzględniając sytuację polityczną i wydarzenia 
historyczne. 
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5. Odpowiedzi na pytania 
       Pod koniec lekcji uczniowie odpowiadają na       
jedno lub więcej pytań: 

 Co robiliśmy podczas lekcji? 

 Dlaczego to robiliśmy? 

 Czego się nauczyłam/nauczyłem? 

 Jak mogę to zastosować? 

 Jakie mam pytania związane z tym  tematem? 
 
Odpowiedziami dzielą się na forum klasy lub zapisują 
je na małych karteczkach, które po opracowaniu 
zostaną wklejone do OK zeszytu. 
 

6.  3-2-1 
Uczniowie zapisują: trzy rzeczy, których się nauczyli, dwie  – które chcieliby 
poznać jeszcze lepiej i jedno pytanie, które chcieliby zadać.  
Tę technikę warto stosować w parach.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Światła drogowe 
W sytuacji, gdy uczniowie posiadają wklejone lub zapisane w 
OK Zeszycie cele i kryteria sukcesu do lekcji, można ich 
poprosić na zakończenie zajęć o podsumowanie ich 
osiągnięcia. Uczniowie odpowiednim kolorem kredki 
zaznaczają każdy zapis.  
 

8.  Tablica Twitterowa 
Uczniowie zapisują na kartce (używając max 140 znaków) 
podsumowanie  pracy na lekcji. Wieszają kartki na tablicy  
(jak wrzucają posty na Twitterze).  
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Każdy uczeń może zapoznać się z podsumowaniem innych. Kartki po lekcji 
można odkleić i zamieścić w OK zeszycie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  Zdania podsumowujące do wyboru 
Nauczyciel przygotowuje listę zdań do dokończenia. Każdy uczeń wybiera 
jedno i zapisuje na nie odpowiedź w OK Zeszycie:  
1. Chciał(a)bym zapamiętać… 
2. Dziś nauczyłem/nauczyłam się, że… 
3. Podsumowując jednym słowem, nauczyłem/nauczyłam się… 
4. Wiedziałem/wiedziałam już wcześniej, że… 
5. Nadal nie do końca rozumiem… 
6. Moje dzisiejsze odkrycie (Wow!) …. 
 

 
 
 
 
 

10.  Diagram 
Technika polega na uzyskaniu od uczniów opinii w 
trzech sprawach:  

 co im się podoba, 

 co im się nie podoba, 

 czego chcieliby się dowiedzieć. 
Przedstawienie uczniom diagramu z polami do 
wypełnienia koncentruje ich na danym zagadnieniu. 
Do diagramu można wpisać równie ż inne zagadnienia 
niż te przedstawione powyżej. 
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11.  Dialog 

Refleksję uczniowską można poprzedzić rozmową uczniów w parach.  
Technika ta daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, ale też możliwość uczenia 
się od siebie nawzajem. 
Należy zadbać o to, aby każdy uczeń z pary mógł się wypowiedzieć. 

 
 

12.  Dziś/jutro 
Nauczyciel poleca uczniom zapisanie, czego się dziś 
nauczyli i co chcieliby poznać na następnej lekcji.  
Daje to im unikalną szansę poinformowania 
nauczyciela, czego chcą się uczyć. 
 
 
 
 
 
 
 

13.  W, C, N 
Swoje refleksje uczniowie zapisują w trzech 
kategoriach: 

 W: Co wiemy? 

 C: Co chcielibyśmy wiedzieć? 

 N: Czego się nauczyliśmy? 
 
 
Kolumny „W” i „C” uczniowie wypełniają na początku lekcji, a „N” na 
końcu. 
Technika pozwala nawiązać do tego, co już uczniowie wiedzą i do tego,              
co chcieliby wiedzieć, a na końcu podsumować, czy udało się te 
oczekiwania spełnić. 
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