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Poziom edukacyjny: klasy III–VI szkoły podstawowej
Słowa kluczowe: dociekliwość, zadawanie pytań

Czas: 45 min

Pytaj! Do ciekawych świat należy!  

Co to jest dociekliwość i jakie mamy z niej korzyści? 

Autorka: Agnieszka Maj

Szkoła Podstawowa

Cele operacyjne:
Uczeń:

Metody:
 

Formy pracy:

Środki dydaktyczne:
-
-
-

Przebieg lekcji:

I. Aktywne wprowadzenie. 
Czynności uczniów

Wszyscy, którzy... 
-

-
-
-

-

-
-

Co by było, gdyby…

Co by było, gdyby ludzie nie zadawali pytań? 

  W jaki sposób reagujemy na źle sformułowane pytania? 
Dlaczego niektórzy obawiają się pytać? 

II.  Przeprowadzenie dyskusji metodą „pomyśl  
– omów – przedstaw” na zapisany na tablicy 
problem: Do czego służą pytania? 

Czynności uczniów
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-
-

-
do zdobywania wiedzy, do kształtowania 

osobowości, do komunikowania się z ludźmi, do rozwoju 
osobistego, do uczenia się, do nawiązywania znajomości, 
do zmiany życia, do zmiany samego siebie, do kształto-
wania swoich poglądów, do czynienia postępu.

III. Rozmowy o sztuce stawiania pytań.
Czynności uczniów

Jakie pytania są właściwe, by zyskać dobrą odpo-
wiedź? -

-

-
-

  Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać… Kto nie potra( 
pytać, nie potra( żyć. 

  Zawsze piękniejszą odpowiedź dostanie, kto zada pięk-
niejsze pytanie. 

  To, czy człowiek jest inteligentny, poznaje się po jego od-
powiedziach. To czy jest mądry, po pytaniach. 

   Ton pytania narzuca ton odpowiedzi. 
  Pytania ukazują geniusza, odpowiedzi człowieka subtel-

nego. 
  Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pyta-

niach niż po jego odpowiedziach. (Antoine de Levis)
  Słyszy się tylko te pytania, na które jest się w mocy znaleźć 

odpowiedź. 
-

IV.  Przeprowadzenie ćwiczeń z użyciem pytań 
otwartych i zamkniętych.

Czynności uczniów

-

V. Korzyści z ludzkiej dociekliwości.
Czynności uczniów

docie-
kliwość

-

lekarz, nauczyciel, dziennikarz, policjant, pielęgniar-
ka, psycholog, detektyw, psychoterapeuta.

Dociekliwi badacze są wśród nas.
-
-

-
-

-

-

-

VI. Faza podsumowująca.

  W jaki sposób reagujemy na źle sformułowane pyta-
nia? Jak rozumiecie zwrot „być wścibskim”, a czym jest 
dla was „dociekliwość”? Jakie muszą zaistnieć warun-
ki, żeby na dobrze sformułowane pytanie uzyskać pra-
widłową odpowiedź? Co zrobicie, żeby zadawać więcej 
pytań na lekcjach? Co możecie zrobić, aby nikt nie bał 
się pytać?

  W jaki sposób dzisiejsze zajęcia zachęciły was do stawia-
nia pytań? Do jakich celów wykorzystacie zdobyte treści?


