
Podstawą dobrego funkcjonowania dziecka  w jego całej  karierze szkolnej jest 

opanowanie do klasy IV podstawowych umiejętności: czytania, pisania, liczenia    

i uczenia się. Za kluczową  kompetencję, która pozwala dziecku efektywnie  

uczyć się i pokonywać trudności  związane nawet z nieharmonijnym rozwojem                                     

i deficytami w sferze poznawczej,  uznaje się  umiejętność  uczenia się.                        

Jeśli chcemy  wychować  samodzielnego, zmotywowanego i ciekawego świata 

człowieka, to wysiłek włożony właśnie w rozwijanie kompetencji uczenia się, 

opłaci się najbardziej. Od najmłodszych lat warto  uczyć dzieci przede wszystkim 

organizacji procesu uczenia i zapoznawać  technikami ułatwiającymi jego 

skuteczność.  Wiedza na ten temat od dawna jest dostępna w Internecie.                  

M.in. takie strony,  jak - wczesnoszkolni.pl  i wierszykidonauki.pl  -  wspierają 

dzieci w niełatwej nauce czytania, poprawnego pisania pod względem 

ortograficznym oraz opanowania tabliczki  mnożenia poprzez dobraną  

literaturę. Polecane tam książeczki  uczą, bawią, relaksują  i okazuje się, że nauka 

może być przyjemna.  A to jest przede wszystkim klucz do rozwinięcia w dziecku 

motywacji poznawczej. Przykłady wierszyków – rymowanek - ułatwiających  

naukę  tabliczki mnożenia  ze strony wczesnoszkolni.pl: 

Szczerbaty krokodyl  ma zębów siedem 

                  Trzy razy siedem to dwadzieścia jeden 

                        Gdy jest piękna pogoda wsiadajcie na rowery                                                                                              

   Trzy razy osiem to dwadzieścia cztery 

Brzydkie kaczątko stało się łabędziem  

                         Cztery razy cztery to szesnaście będzie 

        Kot w butach szlacheckie miał maniery  

                      Cztery razy sześć to dwadzieścia cztery 

Bazyliszek nie był łosiem  

Cztery razy siedem to dwadzieścia osiem 

Kopciuszek oba pantofelki ma  

Cztery razy osiem to trzydzieści dwa 

                               Czerwonego kapturka  zły  wilk chciał  zjeść  

                                   Cztery razy dziewięć to trzydzieści sześć 

Na gorącą czekoladę mam wielką chęć  

Pięć razy pięć to dwadzieścia pięć 



  Do wspólnej zabawy przyjaciół wkręć  

                            Pięć razy siedem to trzydzieści pięć 

By uwiecznić chwilę, zrób kilka zdjęć  

                        Pięć razy dziewięć to czterdzieści pięć 

Papuga kolorowe piórka ma  

                                  Sześć razy siedem to czterdzieści dwa 

Wiosną deszczyk często mży  

                                        Siedem razy dziewięć to sześćdziesiąt trzy... 

Wierszykidonauki.pl: 

 

Polecam również inne opracowania nt efektywnego uczenia się na:                               

Szkoła Podstawowa Nr22-zakładka o szkole – uczniowie/rodzice – wsparcie 

psychologiczno-pedagogiczne w okresie epidemii.                                                 
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