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Kształtowanie umiejętności eksperymentowania.
Koncepcja eksperymentowania w przedszkolu.1

Piękny eksperyment jest sam przez się, często o wiele cenniejszy, aniżeli 20 formuł
wysmażonych w retoryce abstrakcji.
Albert Einstein

Powszechnie mówi się, że dzieci uczą się w sposób działaniowy, poprzez praktykę.
Nauczyciele w przedszkolu i szkole podstawowej (szczególnie w klasach I-III) są zobowiązani
do organizowania sytuacji, w których dzieci będą mogły aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Metoda ta jest wykorzystywana na co dzień przez tych nauczycieli, którzy
wprowadzają nowy sposób nauczania, nowe pomoce czy niestosowane dotychczas formy.
Wykorzystują metodę eksperymentu, a dokładnie technikę jednej grupy. Polega ona na
„wprowadzeniu do znanej sytuacji zastanej czynnika eksperymentalnego i mierzeniu zmian
powstałych pod jego wpływem w ten sposób, aby możliwe było porównanie stanu
początkowego ze stanem końcowym”3. Nauczyciel prowadząc grupę uczniów (zanana
sytuacja zastana) i stosując nową sposób nauczania (czynnik eksperymentalny) sprawdza
jego efektywność pod względem realizacji celów (stan końcowy). Taki sposób postępowania
– technika jednej grupy – traktowany jest przez metodologów jako „zbyt niedoskonały”4, czy
„najmniej użyteczny”5. Uzasadnienia odnoszą się do braku grupy porównawczej (punktu
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Wśród szeregu metod dydaktycznych pozwalających przyjąć uczniowi aktywną
postawę szczególne znaczenie przyjmuje eksperyment. Pedagogiczna definicja
eksperymentu mówi, że „jest metodą naukowego badania określonego wycinka
rzeczywistości, polegającą na wywołaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez
wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod
jego wpływem”2. Wskazuje ona, że eksperyment polega na obserwowaniu zmian powstałych
pod wpływem wprowadzonych czynników.
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odniesienia) na podstawie, której można sprawdzić – porównać – czy innowacyjne podejście
jest skuteczne6.
Mówiąc jednak o wykorzystaniu eksperymentu przyrodniczego w dydaktyce, w
znaczeniu odkrywania przyczynowości zjawisk, mamy na myśli nieco odmienne jego
pojmowanie. Przede wszystkim podkreśla się znaczenie tych technik eksperymentu, która
gwarantuje punkt odniesienia, tj. technika grup równoległych7. Poza tym istotne znaczenie
ma przestrzeganie kanonu zasad St. Milla, który podkreśla, że istotne dla okrywania skutków
zjawisk ma znajomość wszystkich przyczyn tych zjawisk – jeśli znamy przyczyny to będziemy
w stanie dokładnie przewidzieć skutki – pisze Mill8. W zdaniu tym zawiera się sedno
eksperymentowania – przewidywanie efektów naszych poczynań. To właśnie ta umiejętność
stanowi jeden z celów edukacji – umiejętność planowania i przewidywania następstw
(myślenie przyczynowo-skutkowe).

Analizując dokumenty oświatowe można stwierdzić, że celem edukacji jest nie tylko
przekazywanie wiedzy, ale szczególnie kształtowanie postawy badawczej, a więc myślenia i
opanowania pewnych umiejętności badawczych. To pewnego rodzaju narzędzia, dzięki
którym młody człowiek będzie mógł samodzielnie gromadzić wartościowe dla siebie
informacje. Zadaniem nauczycieli jest rozbudzić zainteresowanie badawcze oraz chęć
odkrywania, a także dostarczyć narzędzia jakim jest procedura badawcza eksperymentu.
Słowa, że nauczyciel jest zobowiązany nauczyć dziecko eksperymentować mogą być
traktowane jako trudne zadanie. Tymczasem już dzieci w 1 roku życia korzystają z
eksperymentu jako sposobu badania świata. J. Piaget nazywa ten okres mianem inteligencji
sensomotorycznej, w którym dzieci świadomie i celowo oddziaływają na przedmioty w celu
sprawdzania efektów swoich działań9. Podobnie stwierdza A. Gopnik mówiąc, że
eksperymentowanie jest wrodzonym narzędziem poznawania świata10. Dzieci w naturalny
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Wiemy już, że eksperyment służy rozwijaniu myślenia dzieci, ale pełni on także formę
przekazu informacji. Przy czym informacje te mają odmienny ładunek emocjonalny ponieważ
powiązane są z czynnością okrywania. Wyjaśnię to innymi słowami. Informacje zdobywane
podczas pogadanki czy opowiadania nie są powiązane z uczuciem dreszczyku jaki towarzyszy
poznaniu czegoś nowego, w dodatku namacalnego. Wiedza zdobyta poprzez słowo jest
sucha emocjonalnie. Dodatkowo eksperyment, podczas którego nauczyciel respektuje
procedury wykonywania badania (przedstawię je niżej), gwarantuje zdobycie informacji,
które są dla ucznia wartościowo znaczące – ponieważ nie musi wierzyć nauczycieli na słowo
(wiedza z drugiej ręki), ale sam to dostrzegł (wiedza z pierwszej ręki). Tak więc dzieci
zdobywają te informacje, które samodzielnie uznają za prawdziwe i przyjmują je, a sytuacja
odkrywania pozwala wzbogacić te informacje o emocje towarzyszące naukowcom podczas
dokonywania odkryć.
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sposób wykorzystują dostępne im przedmioty do sprawdzania jakie reakcje przyniesie
określona aktywność. W nieświadomy sposób stosują technikę jednej grupy (bez
porównania), by badać relację między przedmiotami. Ten typ badania świata nazywam
doświadczaniem. W języku staropolskim słowo doświadczenie określano jako eksperiencja11.
To pojęcie jest synonimem eksperymentu, ponieważ podobnie jak w rozumieniu
metodologów nie jest traktowane jak poważne badanie (ale etap wstępny do badania).
Dziecięce doświadczenie polega na manipulowaniu przedmiotami – ssaniu, rzucaniu,
stukaniu, przygniataniu, itp. aby sprawdzić jak wygląda efekt takiego działania. Taką formę
działania zapiszę w postaci działania, w którym X to zestaw obiektów, który podlega
obserwacji zanim zostanie wprowadzony do niego czynnik oraz ponownej obserwacji
(badanie drugie) po wprowadzeniu czynnika eksperymentalnego.
X

->

badanie pierwsze

->

czynnik

->

badanie drugie

Przykładem takiego zachowania jest bawienie się jedzeniem, tarmoszenie sierści psa
czy też budowanie z klocków. U starszych dzieci – przedszkolaków – może to być zarówno zakopywanie zabawek w piaskownicy, zjeżdżanie w różnych pozycjach ze zjeżdżalni jak i
najbardziej realistyczne próby odtworzenia kolorowymi kredkami opierzenia rysowanego
ptaka na kartce papieru.
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•

brak konsekwencji badawczej – uczniowie szybko zniechęcają się w swoich
badaniach, czy ulegają innym atrakcyjnym bodźcom, przez co często rezygnują z
dalszych poszukiwań i kontynuacji swoich odkryć.

•

intuicyjny charakter wyciąganych wniosków – wnioski, jakie ustalają dzieci, mają
charakter niewerbalny, raczej odczuwają i przeżywają to co widzą, ale tego nie
nazywają. Ich doświadczenie ma charakter zmysłowy, intuicyjny. Tymczasem, by
wiedza została włączona w struktury umysłowe (została uwewnętrzniona), musi
nastąpić najpierw jej ponowne uzewnętrznienie (np. narysowanie lub werbalne
opisanie);

•

brak odwracalności myślenia – to jedna z cech przedoperacyjnego poziomu
rozumowania, który wskazuje, że dzieci do pewnego okresu życia nie potrafią
odwrócić pewnych czynności na poziomie umysłu (wyobrażenia). Dla przykładu,
dzieci które nie mają opanowanej stałości długości twierdzą, że ten drut jest dłuższy,
który jest wyprostowany, mimo że drugi (takiej samej długości) jest zwinięty.
Podobnie jest z pojęciami masy, objętości, powierzchni czy ilości obiektów.
Opanowanie tych stałości świadczy o dojrzałości do zrozumienia wielu zjawisk z
dziedziny przyrody, fizyki, a później chemii itp.;

•

centracja – dzieci zdominowane są przez bodźce wzrokowe – koncentrują się na
jednym aspekcie prezentowanej informacji (np. zajmowanej powierzchni) i nie są w

Kopaliński W., Słownik przypomnień, WP Warszawa 1992, pojęcie: doświadczenie życiowe; Wikipedia, pojęcie
doświadczenie.

Źródło: Wychowanie w Przedszkolu” 2012/8, s. 22-26.

Dziecięce badanie rzeczywistości różni się jednak od naukowego sposobu badania,
czy od eksperymentowania ludzi dorosłych. Cechuje je:
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stanie (w okresie przedoperacyjnym, według teorii Piageta) do badania wszystkich
aspektów zjawiska12;
•

synkretyzm - zjawiska, które obserwują dzieci, są przez nich wyjaśniane poprzez
skojarzenie dwóch bodźców (niekiedy zupełnie przypadkowych). Okazuje się, że
dzieci biorą pod uwagę te bodźce, które są im dostępne – zewnętrzne (nie
uwzględniają wewnętrznych relacji), a więc, które występują obok siebie, np.
tłumaczą zjawisko burzy, że grzmot jest powodowany przez błyskawicę (błysk);

•

naiwność dziecięcych teorii – przedoperacyjny poziom rozumowania wpływa na
pojmowanie przez dzieci zjawisk w sposób prosty (w znaczeniu: mało złożony)13.
Piaget opisał różne aspekty tego rozumowania, wymieniając: realizm (dziecięcy
sposób rozumienia instrumentów myślenia oraz rozróżnienia świata zewnętrznego od
wewnętrznego), myślenie magiczne (dziecięcy pogląd na oddziaływanie przedmiotów
względem siebie), animizm (dziecięcy pogląd na życie i świadomość przedmiotów
martwych), artyficjalizm (dziecięcy pogląd na pochodzenie rzeczy i ludzi)14.

Jak widać dziecięcy sposób badania i pojmowania świata znaczenie różni się od
badania i pojmowania osób dorosłych i naukowców. Widać, że dziecięce myślenie
przyczynowo-skutkowe (podstawa dojrzałego eksperymentowania) jest ograniczone. Jednak
są pewne podstawy, na których można budować naukowy sposób badania świata. Jest nim
wnioskowanie ze stanów rzeczy, czyli umiejętność wyciągania wniosków z obserwacji
przedmiotów (wnioskowanie tu i teraz – cecha dziecięcego sposobu badania świata).

Zacznę od wyjaśnienia jak obecnie rozumie się i prowadzi eksperymenty w
przedszkolu. Z obserwacji zajęć nauczycieli przedszkola jakie mam możliwość zdobywać
podczas wizyt studentów w placówkach przedszkolnych. Większość nauczycieli
przygotowując zajęcia pokazowe prezentuje eksperyment w formie pokazu, często nie
respektując jego procedury stawiania hipotez i ich weryfikowania. Taki sposób prowadzenia
zajęć nie może być określany jako eksperyment, powinno tu mówić o wykorzystaniu metody
doświadczenia. W literaturze pedagogicznej te dwa pojęcia (eksperyment i doświadczenie)
są niestety traktowane zamiennie, tymczasem już słownik języka polskiego wyraźnie
wskazuje na różnice15. Ponadto stosowana w edukacji metoda doświadczenia we właściwy
sposób umożliwia przedstawianie nie tylko procesu zjawiska (jak to się dzieje, że z nasionka
fasoli wyrasta tak wysoka roślina?), ale także umożliwia konstruowanie i omawianie sposobu
działania różnych urządzeń (np. oczyszczalni, windy czy wiatraka). Korzystanie z modelu
12
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Więcej: Kopaliński W., Słownik przypomnień, WP Warszawa 1992, pojęcie: doświadczenie życiowe; Wikipedia,
pojęcie doświadczenie.
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Umiejętność ta i sposób dziecięcego badania – technika jednej grupy – są bazą, którą
nauczyciel powinien wykorzystać (wychodząc od tego co dziecku bliskie) by poszerzać je i
ukierunkowywać na eksperymentowanie naukowe. Skoncentruję się teraz na tym, jak to
zrobić.
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urządzeń umożliwia pokazanie przebiegu procesu. Taki cel doskonale realizuje metoda
doświadczeń, która jednak nie wpływa na rozwój myślenia ponieważ w żadnym z jej etapów
nie pobudza się dzieci do wysiłku intelektualnego – zastanowienia.
W metodzie doświadczenia nauczyciel koncentruje uwagę dziecka na zjawisku
(procesie). W eksperymencie akcent położony jest na efekt tego procesu – jego wyniku
końcowym, choć przedstawienie procesu również ma znaczenie. Jednakże podstawowym
założeniem metody eksperymentu jest rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, które
można osiągnąć poprzez respektowanie procedury eksperymentu – pytanie o hipotezy przed
obserwacją zjawiska, a następnie ich weryfikacja po obserwacji. Ponadto naukowy
eksperyment wymaga stosowania grupy odniesienia, a więc stosowania techniki grup
równoległych (lub innych technik). Trzeba jednak pamiętać, że bazą dziecięcego
eksperymentowania nie jest „porównywanie efektów między przedmiotami” (co jest
domeną techniki grup równoległych), a jedynie „porównywanie efektów jednego zestawu
przedmiotów” (technika jednej grupy). Zadaniem nauczyciela jest zaproponować wyjście
poza tę grupę, by poszerzyć zakres badań. Umożliwi to nie tylko obserwowanie zjawiska w
różnych warunkach, ale także posłuży do poszerzenia liczby wniosków z porównania efektów
między grupami eksperymentu. Ostatnim elementem cechującym eksperyment jest
wykorzystanie wniosków do tworzenia nowych pomysłów na kolejne badania, które miałyby
przyczynić się do zwiększenia wiedzy na temat danego zjawiska. Takie następne
eksperymenty nazywam eksperymentami pogłębiającymi.

16

Dokładny opis doświadczenia znajduje się na stronie
http://www.dzieciecafizyka.pl/przyroda/rosliny/fasola/ukladnasionka/ukladnasionka.html .

Źródło: Wychowanie w Przedszkolu” 2012/8, s. 22-26.

Omówię teraz dwa przykłady zastosowania metody eksperymentu przy
wykorzystaniu techniki grup równoległych. Podczas zajęć związanych z sadzeniem fasolek
proponuję zastanowić się czy sadzenie powinno polegać na bezładnym rzuceniu nasionek na
ziemię, czy też ich odpowiednim ułożeniu. By to sprawdzić proponuję eksperyment, w
którym odpowiednio trzy nasiona białej fasoli umieszczamy w różnych pozycjach16. Sposoby
ich ułożenia przedstawiam na zdjęciach 1, 2, 3. Dodam, że oprócz eksperymentu każde z
dzieci sadzi własną fasolkę, o którą dba i troszczy się każdego dnia.
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Zdjęcie 1
Nasionko A

Zdjęcie 2
Nasionko B

Zdjęcie 3
Nasionko C

Źródło: Wychowanie w Przedszkolu” 2012/8, s. 22-26.

W ciągu kilku dni dzieci mają okazję do wielokrotnej obserwacji rozwoju roślin i
wyciągania wniosków. W momencie zakończenia eksperymentu porównujemy wynik
końcowy z ze zdjęciami wszystkich trzech nasion wykonanymi na początku badania (zdjęcia:
4, 5, 6 – uporządkowane zgodnie z kolejnością grup), po czym wyciągamy wnioski.
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Zdjęcie 4
Nasionko A

Zdjęcie 5
Nasionko B

Zdjęcie 6
Nasionko C

Inny przykład. Pojawia się zagadnienie, jakie warunki są niezbędne dla rozwoju roślin
(czego rośliny potrzebują by się rozwijać?). Na pytanie jak to sprawdzić, dzieci proponują
zasadzenie fasolek w miejscu, gdzie nie będą miały dostępu do słońca. Zgadzam się, ale
jednocześnie proponuję by stworzyć inne warunki dla kolejnych roślin17. Proponuję pierwszą
zamknąć w szafce, będzie zasadzona w ziemi i podlewana, ale pozbawiona promieni
słonecznych. Druga będzie miała dostęp do słońca i zasadzona będzie w ziemi, ale nie będzie
podlewana. Trzecia będzie miała dostęp do słońca i wody, ale nie będzie zasadzona w ziemi.
Czwarta będzie zasadzona w ziemi, podlewana i będzie miała dostęp do słońca. Efekt
rozwoju roślin przedstawiam na zdjęciu 7 (omówienia roślin dokonałem od prawej strony).

Przedstawione przykłady prezentują wykorzystanie dziecięcego pomysłu (techniki
jednej grupy) i poszerzenia go o kolejne grupy – zastosowanie techniki grup równoległych).
Poprzez takie działanie nauczyciel nie tylko wskazuje uczniom Twój pomysł jest wartościowy,
wykorzystamy go, ale także rozszerza pomysł dziecka o kolejne zmienne.
Przywołam przedstawiony wcześniej zapis symboliczny techniki jednej grupy, w
którym do pierwszej grupy przedmiotów (X1) tworzone są kolejne grupy równolegle (X2,
X3,… Xn). Dzięki takiej procedurze wnioski płynące z eksperymentu pochodzą nie tylko z
porównania pierwszego i drugiego badania, ale także z końcowego efektu pierwszego
17

Dokładne omówienie eksperymentu na stronie:
http://www.dzieciecafizyka.pl/przyroda/rosliny/fasola/fasola.html

Źródło: Wychowanie w Przedszkolu” 2012/8, s. 22-26.

Zdjęcie 7
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zestawu przedmiotów (X1 – drugie badanie), z efektami końcowymi innych zestawów (X2 –
drugie badanie, X3 – drugie badanie,… Xn – drugie badanie).
X1

->

badanie pierwsze

->

czynnik

->

badanie

X2

->

badanie pierwsze

->

czynnik

->

badanie

X3

->

badanie pierwsze

->

czynnik

->

badanie

->

badanie pierwsze

->

czynnik

->

badanie

drugie
drugie
drugie
…
Xn
drugie

1. Przygotowanie eksperymentu, to etap w którym uczniowie i nauczyciel przygotowują
przedmioty niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu.
2. Pytania o hipotezy – moment, w którym nauczyciel zatrzymuje wszystkich zanim
wykonają eksperyment i pyta co się stanie jeśli…, prosi o podanie hipotez (myślę że…)
oraz uzasadnienia (dlatego że…). Ważne jest, by pytania nauczyciela były otwarte i
nie sugerowały odpowiedź;
3. Przeprowadzenie eksperymentu. W zależności od eksperymentu stosujemy różne
techniki obserwacji (ciągła lub próbek czasowych), narzędzia wspomagające
obserwację (kamera, aparat, dyktafon), czy narzędzia pomiaru (proste arkusze czy
skale);
4. Weryfikacja hipotez musi rozpocząć się od opisania tego co się stało, by następnie
powrócić do postawionych hipotez (kto miał rację?) i zweryfikować je (dlaczego stało
się to…);
5. Wnioski to najważniejszy moment badania. Od nich będzie zależało jak zostanie
zawiązana wiedza w dziecięcym umyśle. Trzeba pamiętać, że nie można niwelować
obserwowanego efektu zjawiska, nawet jeśli nie jest ono zgodne z zakładanym przez
nas osiągnięciem (np. ponieważ naukowcy uzyskują inny efekt).
Ostatni punkt wymaga uzupełnienia. Wiemy, że dzieci nie operują jeszcze na
poziomie symbolicznym, dlatego też wnioski wyciągane z obserwacji muszą zostać najpierw
przez każdego ucznia indywidualnie zapisane w postaci rysunku. U dzieci przedszkolnych
silnie kształtuje się wyobraźnia, dlatego też zachęcajmy dzieci do rysowania zjawisk (narysuj
jak to się dzieje, że…), nawet jeśli nam wydają się trudne do uchwycenia. Rysunek w tym
wieku pełni funkcję notatki. Trzeba pamiętać, że dzieci zawierają w nim nie to co widzą, ale
co wiedzą! Dlatego tak ważna jest wizualizacja, ponieważ na jej podstawie nauczyciel może
ocenić poziom zrozumienia zjawiska przez poszczególnych dzieci. Następnie na forum
pozwólmy każdemu z nich wypowiedzieć się jak zrozumiał to zjawisko (niech dzieci posłużą
się słowami, np. opisując to co narysowały). Dopiero po grupowej analizie rysunków i
wypowiedzi dzieci nauczyciel musi podsumować – nazwać to co zaobserwowaliśmy.

Źródło: Wychowanie w Przedszkolu” 2012/8, s. 22-26.

Z każdym realizowanym eksperymentem należy dbać o procedurę badawczą. Jej
przebieg jest następujący:
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Przedstawiona procedura zachęca dzieci do myślenia, szczególnie do przewidywania.
Jej fundamentem jest wykorzystanie eksperymentu jako pierwszego etapu prowadzonych
zajęć. Daje to dzieciom podstawę do zgromadzenia wiedzy zmysłowej, intuicyjnej, która
dopiero stanie się podstawą do werbalnych rozważań.
Istotna jest również znajomość przez dzieci przedmiotów wykorzystanych podczas
eksperymentu. W podanych przykładach posłużyłem się nasionami fasolki, jednak w innych
eksperymentach, gdzie posługujemy się suszarką, dzieci muszą znać to urządzenie, by na tej
podstawie właściwie skonstruować wniosek. W innym przypadku będą koncentrowały się na
urządzeniu, zamiast relacji między tymi przedmiotami czyli na zjawisku. Tak więc nie tylko
temat eksperymentu musi być dostosowany do możliwości odbiorcy, ale także użyte
przedmioty18.
Wiele dostępnych na rynku pozycji książkowych, w których zawarte są pomysły na
eksperymenty muszą zostać przez nauczycieli nie tyle przeprowadzone w warunkach
domowych, ale także pogłębione. Nauczyciel sam musi pobawić się nimi (dosłownie) by
dokładnie je zrozumieć i móc zaproponować dzieciom inne eksperymenty czy grupy
równoległe doprowadzając do zastosowania techniki grup równoległych.

Bywa, że z tego powodu wiele przeprowadzonych eksperymentów staje się
doświadczeniami i przyjmuje formę pokazu-obserwacji albo instrukcji (wykonuj zadania krok
po kroku). Tymczasem najpełniejsze wykorzystanie metody eksperymentu ma formę
pełnego zaangażowania uczniów. Gdzie, począwszy od planowania poprzez realizację (np.
formułują pytanie badawcze, przygotowują materiały i realizują) uczniowie samodzielne są w
stanie przeprowadzić eksperyment. W takich sytuacjach nauczyciel jest zobligowany do
rozbudzenia i podtrzymania zainteresowania poprzez nieinwazyjne wspomaganie. Na
przykład poprzez tworzenie naturalnych sytuacji problemowych, nauczyciel drogą stawiania
pytań otwartych będzie ustalał: jaki jest cel eksperymentu (po co?), jaki jest plan
eksperymentu (jak?), jakie dobrać materiały (na czym?), jakich narzędzi obserwacji użyć
(czym?), jak sprawdzić efektywność (jak ocenić?).
Biengier A. (1975) wskazała20, że pod wpływem nabywania doświadczenia w
badaniu (eksperymentowaniu), dzieci przechodzą od dostrzegania zewnętrznych przyczyn
zjawisk do ujmowania ich wewnętrznych przyczyn; od globalnego ujmowania przyczyny do
analitycznego jej wyjaśnienia oraz od wyodrębniania jednostkowych przyczyn zjawisk do
odkrywania prawd, które nimi rządzą.

18

Dla przykładu, prowadząc badania wśród 3-latków posłużyłem się suszarką do wyjaśnienia pewnego zjawiska.
Niestety dzieci te bardziej fascynowało urządzenie (suszarka) niż samo zjawisko.
19
Wyniki badań Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” – „Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji
formalnej”, dostępny na stronie internetowej: http://www.zrodla.org/pdf/raport-ankiety.pdf (dostęp 31 maj
2012).
20
Za: Kielar-Turska M. Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. WSiP, Warszawa 1992, s. 184-186.

Źródło: Wychowanie w Przedszkolu” 2012/8, s. 22-26.

W edukacji przedszkolnej i szkolnej eksperyment jest stosowany rzadko, choć jak
przyznają nauczyciele jest atrakcyjny dla uczniów19. Nie budzi to zdziwienia, ponieważ jego
przygotowanie wymaga od nauczyciela wysiłku. Opracowania nie tylko materiałów do
eksperymentów, ale także przedmiotów, stworzenia pomysłów na eksperymenty
pogłębiające i grupy równoległe.
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Na koniec podam kilka wskazówek i propozycji wartych zastosowania.
 Tworzyć grupy równoległe obok tych zaproponowanych przez dzieci (przechodzimy z
techniki jednej grupy do techniki grup równoległych);
 Dbać o procedurę badawczą podczas i zapewniać warunki niezbędne do zachowania
eksperymentu (tzw. kannon zasad St. Milla)
 Przestrzegać zasad komunikacji zapewniającej samodzielne dokonywanie odkryć
przez uczniów (np. niesugerowanie odpowiedzi pytaniem, odpowiednie
przygotowanie materiałów do eksperymentów, czy umożliwienie uczniom pełnego
zaplanowania eksperymentu);
 Stosować eksperymenty zamiast doświadczeń. Zamiast stosować formę pokazu lepiej
pozwalać dzieciom samodzielnie działać. Należy planować tyle czasu, ile będzie
potrzeba by dzieci samodzielnie mogły zapoznać się z eksperymentem (indywidualny
charakter doświadczeń);
 Szukać sposobów na przedłużenie ćwiczenia (poszukujmy eksperymentów
pogłębiających, takich zabaw lub prac technicznych, w których uczniowie
wykorzystają wiedzę i umiejętności nabyte podczas eksperymentu).
Ideą artykułu jest, z jednej strony uzasadnić, że stosowany powszechnie eksperyment
nie jest niczym nowym dla dzieci – to ich naturalny sposób uczenia się, a z drugiej strony
zachęcić nauczycieli do posługiwania się eksperymentem w procesie nauczania ponieważ ta
naturalna forma – by stała się naukową formą poznawania rzeczywistości – musi dojrzeć pod
okiem i przy pomocy nauczyciela.
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