
ROZWÓJ MYŚLENIA UCZNIÓW W MŁODSZYM WIEKU 

SZKOLNYM 

 – oddziaływania stymulujące rozwój ze szczególnym uwzględnieniem pracy z uczniem o 

dobrym potencjale intelektualnym (materiał do pracy w ramach dodatkowych zajęć szkolnych) 

W trakcie rozwoju psychicznego dziecka (następującego wraz z wiekiem i jego 

rozwojem fizjologicznym), następuje  zmiana w preferencjach  i poszerzanie repertuaru 

procesów psychicznych jakie mają miejsce.  Przyswajanie i odtwarzanie coraz to nowych 

sposobów  funkcjonowania ukształtowanych zdolności  powoduje coraz większą precyzję 

działania. W okresie młodszego wieku szkolnego, podczas rozwiązywania zadań, następuje 

przechodzenie od empirycznej orientacji do rozwiązań o orientacji teoretycznej. Dzięki 

ukierunkowanym oddziaływaniom, podczas poznawania empirycznego dzieci są w stanie 

wyszukiwać nie tylko zewnętrzne związki i relacje  przedmiotów i zjawisk, lecz także ich 

wewnętrzną jedność. Stopniowa zamiana treści nauczania  polegająca na wprowadzeniu  

autentycznych pojęć zamiast wiadomości empirycznych  i przyswajanie teoretycznych 

wiadomości,  opierających się na ogólnych prawach, wymaga od nauczyciela ukierunkowania 

uczniów w wyjaśnianiu przez nich samych specyfiki takich pojęć. W miarę pracy u dzieci 

następuje  potrzeba tworzenia teoretycznych podstaw doświadczanej rzeczywistości i tworzenia 

teoretycznych wyobrażeń a następnie także teoretycznych  pojęć i związanych z nimi 

umiejętności – (W. Dawydow). Dobre efekty takiej pracy ucznia wynikają z dodatkowej (w 

tym kierunku),  pracy nauczyciela jak i odpowiedniej gotowości ucznia do takich działań.  

Dzieci o wyższym niż przeciętnym poziomie rozwoju umysłowego, szybciej aniżeli 

rówieśnicy o przeciętnych zdolnościach intelektualnych są gotowe do trudniejszych, bardziej 

ambitnych zadań. Zastępowanie empirycznych wiadomości wiadomościami teoretycznymi 

sprzyja kształtowaniu  wewnętrznych planów działania. Tworzy się myślenie w planie 

wyobrażeniowym – (J. A. Ponamariewa). Jak podaje literatura przedmiotu ( A. Zak – pedagog 

z doświadczeniem w omawianym temacie) „Rozwój myślenia w młodszym wieku szkolnym 

można rozpatrywać   w dwu aspektach: jako przejście od myślenia empirycznego do 

teoretycznego oraz jako przejście od myślenia teoretyczno-analitycznego do teoretyczno-

refleksyjnego”. Kolejnym etapem myślenia jest myślenie teoretyczno-syntetyczne – jednak w 

okresie nauki w młodszym wieku szkolnym zwykle  jeszcze  nie  występuje. 

Zmiana typów myślenia następuje u dzieci preferujących dość wcześnie teoretyczne 

podejście. W  przeprowadzanych próbach, w konkretnych zadaniach wykazywały one 

aktywność badawczą tylko przy początkowych zadaniach, odkrywały zależności i 

wykorzystywały je w następnych zadaniach. Dzieci, które nie posługiwały się teoretycznym 

typem myślenia, nie korzystały z wspólnego planu wszystkich rozwiązań, zwykle nie tworzyły 

takich planów i każde zadanie rozwiązywały od początku do końca osobno. Prowadzone próby 

badawcze w tym obszarze wskazały na słabą efektywność  strategii empirycznej wynikającej z 

niedostatecznego lub zupełnego braku analizy zadania. Skutkowało to brakiem aktywności 

poszukiwawczej umożliwiającej właściwe rozwiązania zadań. 

Optymalizacja procesu nauczania w klasach początkowych wykorzystująca organizację 

kontroli rozwoju myślenia uczniów stwarza podstawę do nauczania rozwijającego. Znajomość 



możliwości poznawczych dzieci, z którymi nauczyciel pracuje pozwala na indywidualizację 

pracy i lepsze rozumienie ich sukcesów i porażek w nauce. Ma to także znaczenie w zakresie 

oddziaływań wychowawczych. Znając możliwości swoich uczniów nauczyciel może stwarzać 

warunki rozwoju uczniom, którzy podstawowy materiał opanowują szybko. Wiedza o 

faktycznych możliwościach intelektualnych uczniów pozwala nauczycielowi na stosowanie 

wybranych metod nauczania, co sprzyja optymalizacji nauczania, zwiększając efekty tak 

prowadzonej nauki.( J. K. Babanski).  

Możliwości rozwijania myślenia teoretycznego w procesie nauczania (A. Zak): 

 rozwiązywanie z dziećmi  zadań określonego typu, 

 analizowanie i ich omawianie  pod względem ich warunków i właściwości  

 rozwijanie analizy poprzez polecania uczniom zadań z danymi niepełnymi lub z 

danymi nadmiernie rozbudowanymi 

 pomoc w dochodzeniu do wniosku –  co stanowi wymaganie sformułowane w 

zadaniu, poprzedzone analizą danych (co jest dane, następnie co należy znaleźć) 

 praktykowanie samodzielnie wymyślanych przez dzieci zadań z niewiadomymi 

lub z częściowymi danymi 

 pomoc w zrozumieniu konieczności występowania tych lub innych danych dla 

powstania sytuacji problemowej 

 pomoc w samodzielnym wymyślaniu sytuacji bezproblemowych i w 

przekształcaniu ich w sytuacje problemowe – przewidziane programem 

szkolnym 

 wspólne z uczniami dokonywanie przekształceń zwykłych zadań w zadania z 

niewiadomymi, z danymi zbytecznymi lub dokonywanie przekształceń 

odwrotnych 

 wspólne wyjaśnianie powstawania  tej lub innej zasady, jej znaczenia dla 

rozwiązywania określonego typu zadań – sprzyja to rozwijaniu analizy i 

myślenia teoretyczno-analitycznego 

 stosowanie różnorodnych schematów i symbolicznych obrazów pomagających 

w dostrzeganiu wspólnych cech zadań i różnic w obrębie zadań tej samej klasy 

– sprzyja to kształtowaniu u dzieci refleksji, umiejętności obserwowania swoich 

działań, związanych z analizą warunków zadań i ich rozwiązywaniem 

 kształtowanie refleksyjnego myślenia poprzez wstępne omawianie z dziećmi 

różnych sposobów rozwiązywania zadań (podobnych pod względem stopnia 

uogólnienia) – zapoczątkuje to myślenie oparte na samokontroli działania i jego 

prawidłowości 

 rozwijanie refleksyjnego myślenia poprzez wyszukiwanie i identyfikowanie 

rodzaju typów realizowanych zadań 

 układanie zadań według wzoru o różnym poziomie konkretności 

 konkursy – kto wymyślił zadanie najbardziej różniące się od wzoru ale 

realizujące tę samą zasadę, lub zadanie najbardziej podobne do wzoru ale dające 

się rozwiązać przy zastosowaniu innej zasady. 



Omówione zasady pracy sprzyjają rozwojowi samooceny i samokontroli dzieci, 

sprzyjają podwyższonemu poziomowi rozumienia i argumentowania dokonanych wyborów w 

trakcie prowadzonej pracy nad zadaniem. Rozwój tego typu myślenia w młodszych klasach  

uzasadniony jest mniejszym obciążeniem materiału programowego, co stwarza warunki do 

pracy nad stymulacją rozwoju umysłowego. 
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