
W którym pokoju 
poczujesz się najlepiej?

Style uczenia się



Wyobraź sobie, że jesteś w wyjątkowej szkole, gdzie 
znajdują się cztery różne pokoje.

W każdym pokoju dzieją się różne rzeczy . 
Wybierz pokój, w którym:

1. Czułbyś się najbardziej komfortowo

2. Mógłbyś zostać

3. Który byś wybrał jako trzeci

4. Który chciałbyś pominąć-jest dla ciebie 
najmniej interesujący



Pokoje Sposoby pracy

Pokój 
niebieski
nr 1

Ważne pytanie -Co? Liczą się aspekty finansowe i techniczne.
Rozwiązuje się tutaj problemy w sposób naukowy, analityczny, 
krytyczny, liczbowy, racjonalny, tworzy się wzorce i schematy i 
instrukcje do działania.
Słowa klucze: znać fakty, krytyczna analiza, sekwencja, wzór

Pokój zielony 
nr 2

Ważne pytanie - Jak?  Liczą się aspekty praktyczne, terminy. Tutaj się 
zbiera dane, wykonuje, planuje, organizuje , kontroluje przebieg, 
podsumowuje, wyciąga wnioski  weryfikujące kolejne działanie
Słowa klucze: prawo, organizacja, porządek, krok po kroku, procedura

Pokój 
czerwony
nr 3

Ważne pytanie - Kto? Z kim? Liczą się aspekty dotyczące innych osób. 
Tutaj uczy się i pracuje z innymi w grupie. Ważne są emocje, dyskusja, 
wymiana argumentów, przekonywanie, dochodzenie do wspólnych 
wniosków, negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów na drodze do celu
Słowa klucze: współpraca, mocne strony, cel grupowy, wymiana 
doświadczeń, empatia, wspieranie innych

Pokój żółty 
nr 4

Ważne pytanie - Dlaczego? Po co? Liczą się aspekty dotyczące 
przyczyn. Tutaj podaje się pomysły, wprowadza zmiany, szuka 
rozwiązań kierując się intuicją, uruchamia fantazję, kreuje 
rzeczywistość, wprowadza innowacje.
Słowa klucze: kreatywność, wizualizacja, innowacja,



Pokój niebieski FAKTY

Dominuje lewa, górna 
ćwiartka mózgu, myślenie 

logiczne, analizowanie, 
fakty, numerowanie.



Sposób myślenia: naukowy, matematyczny, 
statystyczny, analityczny, sekwencyjny

Uczniowie preferujący ten styl : uczą się najlepiej 
przy pomocy szczegółowych instrukcji, lubią 
dokonywać obliczeń matematycznych, prowadzić 
obserwacje, zapamiętywać wg kryteriów, 

tworzyć instrukcje)

Słowa klucze: fakty, obliczenia,

krytyczna analiza danych,

rozwiązania techniczne.



Pokój zielony FORMA

Dominuje lewa dolna ćwiartka 
mózgu, planowanie, wykonywanie.



Sposób myślenia: praktyczny, terminowy, 
strukturalny, sekwencyjny, szczegółowy.

Uczniowie preferujący ten styl: uczą się 
najlepiej przez porównywanie, 
kontrastowanie, wyciąganie wniosków, 
ustalanie przyczyn, szukanie dowodów, 
myślenie analitycznie, stosowanie w praktyce.

Słowa klucze: planowanie, organizowanie, 
wykonywanie, kontrolowanie.



Pokój czerwony UCZUCIE

Dominuje prawa dolna część mózgu, 
interpersonalny, ekspresyjny, wrażliwy.



Sposób myślenia: empatyczny, interakcyjny, 
społeczny, pomocny, międzyludzki, uczuciowy.

Uczenie się poprzez: słuchanie innych, dyskusję, 
wymianę pomysłów, intuicyjne myślenie, 
osobiste doświadczenia, przekonywanie, 
dochodzenie do wspólnych wniosków, 
pełnienie określonych ról.

Słowa klucze:  współpraca, mocne 

strony – negocjacje, mediacje, 

osiąganie celu grupowego.



Pokój żółty FANTAZJA

Dominuje prawa górna część mózgu, 
wyobraźnia, duże obrazy, pomysły.



Sposób myślenia: pomysłowy, eksperymentujący, 
syntetyczny, pojęciowy, obrazowy, nowatorski, 
projektowy.

Uczenie się poprzez: autorefleksję, wymyślanie 
nowych koncepcji, odkrywanie ukrytych 
możliwości, podejmowanie ryzyka i tworzenie 
wizji od początku do końca, spontaniczność, 
eksperymenty, wdrażanie własnych pomysłów.

Słowa Klucze: kreatywność,

wizualizacja, szukanie nowych 

rozwiązań.



Które zadanie zrobisz najchętniej?
Zadanie  ( tematyka z zakresu żywienia) Jaki to styl 

uczenia się ?

1. Zrób listę żywności.

2.  Opisz zdrowy posiłek i uzasadnij swój wybór.

3.  Stwórz zdrową przekąskę, która jeszcze nie istnieje.

4. Opisz skutki niezdrowego żywienia.

5. Udziel porady członkowi rodziny związanej ze zdrowym stylem życia.

6. Popatrz na etykietki na produktach i uporządkuj produkty wg 
zawartości tłuszczu, węglowodanów i kalorii.

7.  Przygotuj zdrowe menu na cały tydzień w stołówce szkolnej.

8. Przeprowadź ankietę wśród rówieśników dotyczącą zdrowego menu 
w stołówce szkolnej

9. Narysuj najnowszy model piramidy żywienia.

10. Przeprowadź debatę na temat za i przeciw obecności automatów z 
żywnością w szkole.



Które zadanie zrobisz najchętniej?
Zadanie  ( tematyka z zakresu żywienia) Jaki to styl 

uczenia się ?

11.Narysuj schemat ilustrujący wartości procentowe tłuszczu i cukru w 
twoim ulubionym jedzeniu.

12. Napisz piosenkę reklamującą cztery elementy zdrowego stylu życia.

13. Korzystając z menu restauracji fast- food wybierz posiłek na zdrowy 
obiad i na niezdrowy obiad.

14. Przeprowadź wywiad ze szkolną pielęgniarką na temat składników 
zdrowej lub niezdrowej diety.

15. Utwórz zdrowe menu dla postaci historycznej lub bohatera lektury.

16.Na podstawie danych na opakowaniu  trzech rodzajów płatków 
śniadaniowych określ zawartość cukru, tłuszczu i kalorii w nich.

17. Porównaj i znajdź różnice między twoim obiadem i obiadem kolegi
pod względem ilości kalorii.

18. Porównaj i znajdź różnice między starą a nową piramidą żywienia.


