
W jaki sposób mogę pomóc w nauce mojemu dziecku, które jest czuciowcem/ 
kinestetykiem? 

 
Czuciowcy / kinestetycy  są to osoby, które: 

  uczą się przez ruch, wrażenia skórne (dotyk, nacisk, temperatura), wykonywanie 
 i bezpośrednie zaangażowanie; 

 pamiętają to, co zrobiły, a nie to, co zobaczył, czy usłyszały; 

 wyobraźnia ich  uruchamia ruch, nie rejestruje wizualnej i słuchowej części 
prezentacji.; 

 żeby utrzymad uwagę, muszą często zmieniad pozycję ciała i się poruszad;  

 myślenie przychodzi im łatwiej, gdy pozostają w ruchu; 

 swoje problemy rozwiązują, będąc aktywnymi fizycznie, chodby manipulując jakimś 
drobnym przedmiotem; 

  czytanie nie jest ich ulubionym zajęciem. 
 
W jaki sposób mogę pomóc mojemu dziecku, które jest czuciowcy/ kinestetykiem?  

1. Kinestetyk, dla którego chaos to rutyna, potrzebuje pomocy w uporządkowaniu 
rytmu dnia. Aby taki plan był dla dziecka wsparciem ważne jest, aby wykonał go 
samodzielnie lub przy niewielkiej współpracy rodzica. 

2. Zorganizujcie teczkę na prace domowe oraz koniecznie poinformujcie o niej 
nauczycieli, którzy też wesprą dziecko (może to byd zwykła teczka, ale aby kinestetyk 
pamiętał o niej np. niech naklei na niej swoje ulubione naklejki lub narysuje coś 
fajnego od siebie). 

3. Zaproponuj kinestetykowi, aby zanim zasiądzie do odrabiania lekcji, odprężył się 
spacerując lub słuchając muzyki.  

4. Zwród uwagę, aby powtarzał materiał w sposób aktywny, używał pomocy 
naukowych, rysował, pisał itp.  

5. Zastosuj nagrania magnetofonowe, zaproponuj wodzenie palcem po tekście, czytanie 
na głos.  

6. Nakłoo go, aby odgrywał scenki angażując ręce i całe ciało.  
7. Zachęcaj do opowiadania przeczytanych historii. Zadawaj pytania.  
8. Namów by spisywał swoje wspomnienia lub opisywał zajęcia i przeżycia w listach lub 

dzienniku.  
9. Powtórkę materiału ułatwi mu pisanie i rozwiązywanie zadao na ściennej tablicy. 

Wówczas przy pracy umysłu może byd w ruchu.  
10. Pozwól mu na stworzenie własnego miejsca pracy, w którym będzie miał możliwośd 

wygodnie siedzied i poruszad się.  
11. Kup poduszkę ortopedyczną na kręgosłup lub dużą piłkę gimnastyczną – niech siada 

na niej podczas odrabiania lekcji. 
12. Kinestetyk uczy się poprzez ruch, działanie. Przeciętnie w każdej szkole 90% prac 

domowych to nudne karty pracy, a tylko 10% to ciekawe projekty, obserwacje, 
doświadczenia. W takim przypadku, gdzie ręce są zajęte długopisem, alternatywą jest 
ruch bioder i nóg. 

13.  Gestykulacja – ucząc się wiersza lub roli do przedstawienia koniecznie niech 
gestykuluje, wówczas szybciej zapamięta tekst. Może również wypowiadad na głos to, 
czego się uczy bądź nawet wyśpiewywad. 



14.  Czytaj na zmianę z dzieckiem  po 10 minut lekturę, uczcie się razem np. 
przygotowując kolację lub konstruując modele. 

15. Kinestetyk powinien uczyd się krótko z częstymi przerwami, więc nie męcz swojej 
pociechy mówiąc „Nie pójdziesz do kolegów na podwórko, dopóki nie skooczysz 
pracy domowej”. Przeciwnie zrób mu przerwę pół godziny na zabawę. 

Propozycja dwiczeo 

Pamiętaj, że uczeo kinestetyczny najlepiej zapamiętuje to, co sam wykonywał. Przy czym, nie 
chodzi tu o zbudowanie modelu samolotu (chociaż to też jest bardzo skuteczny sposób 
nauki), ale o wszelkiego rodzaju czynności fizyczne.  

 W edukacji wczesnoszkolnej stosuj modelinę, puzzle, drewniane litery, globusy, 
mapy. 

 Jeśli uczeo ma np. trudności z rozróżnianiem liter takich jak „p”, „b”, „d” najlepiej by 
mógł np. wykonad je z plasteliny, narysowad na ogromnym arkuszu papieru, wyciąd 
ich kształt z kolorowego brystolu itp. 

 Innym efektywnym sposobem nauki czytania dla kinestetyków, jest słuchanie 
nagranego tekstu i równoczesne śledzenie go wzrokiem, tzw. „metoda nagranej 
książki”. 

 Kolejną ciekawą i uczącą, obcojęzycznych słówek, zabawą jest odgadywanie nazw 
trzymanych w ręku przedmiotów. W tym celu przewiązujemy oczy dziecka apaszką 
 i podajemy mu do ręki przedmiot związany z tematem lekcji, jeśli dziecko nie zna 
jego angielskiej nazwy, wymawiamy ją i prosimy by powtórzyło. Na następnych 
zajęciach korzystając z tych samych przedmiotów, powtarzamy zabawę i prosimy, by 
po ich nazwy sięgało do swojej pamięci. 

Polecam również strony internetowe, które pomogą w nauce i rozwoju wyobraźni: 

 https://szaloneliczby.pl/ - zadania, dwiczenia, sprawdziany oraz inne materiały  

z matematyki, które sprawdzą wiedzę i pomogą przygotowad się z konkretnej 

partii materiału. 

 TEATRALNE - KAMISHIBAI - afrykaoska bajka do obejrzenia tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=FBajiXtXt04  

Proponuje również samodzielne wykonanie takiego teatrzyku z pudełka po 

czekoladkach (https://www.youtube.com/watch?v=iGPApYNABtc) i stworzenie 

do niego ilustracji do własnej bajki. 

 
 

                                                                                                                     Opracowała Katarzyna Makowska-Kubal pedagog szkolny 

 

 

 


