
Preferencję uczniów i nauczycieli w przypadku
poszczególnych modalności. 

MODALNOŚĆ UCZEŃ NAUCZYCIEL

Wzrokowiec 

- lubi demonstracje lub pokazy,
- lubi wykresy i tabele, 
- lubi opisy, 
- pamięta twarze i imiona, 
-lubi robić notatki, 
-lubi patrzeć, rysować,  
 -preferuje sztuki wizualne. 

-mówi szybko, 
-stosuje pomoce wizualne,
-przekazuje  dużo  informacji
wizualnie, 
-ważna  jest  u  niego  forma
przekazu,
-ocenia na podstawie wyglądu,
- dotrzymuje planu czasowego. 

Słuchowiec 

-lubi  dialogi  i  rozmowy,
-powtarza głośno to, co napisał
 - rozmawia ze sobą, 
- lubi słuchać, 
- lubi wykłady, 
-lubi  długie  wypowiedzi
własne,
 -lubi muzykę,
-woli  mówić o działaniach niż
je oglądać, 
- dobrze pamięta twarze, 
-lubi  czytać  głośno  lub
półgłosem

-mówi rytmicznie, 
-lubi dyskusje i omawianie,
-często  informacje  przekazuje
czytając, 
-parafrazuje wypowiedzi dzieci
-ocenia  płynność  wypowiedzi,
-często zbacza z tematu. 

Czuciowiec 
Kinestetyk 

-uczy  się  przez  wykonywanie
czynności  i  bezpośrednie
zaangażowanie, 
-lubi emocje, ruch, 
-nie lubi czytać, 
-pamięta,  co  sam  wykonał,
-musi się poruszać, wiercić, coś
trzymać, 
- tupie, gestykuluje, 
-nie lubi słuchać. 

-mówi powoli, -
-preferuje modele, 
-prace praktyczne, 
-przekazując  informacje  lubi
projekty, dużo ruchu, 
-ważna dla niego jest idea, 
-ocenia działania i aktywność, 
-prace  na  zajęciach  chętnie
dzieli na zespoły. 
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Wzrokowiec najlepiej uczy się gdy:

☺tworzy materiał graficzny, tego, czego się uczy; 
☺tworzy wizualizacje; 
☺robi notatki używając kolorowych długopisów, mazaków, zakreślaczy czy kredek; 
☺informacja  jest  przekazana  wzrokowo  i  pisemnie,  np.  za  pomocą  wykresów,
tabelek, diagramów, rysunków, itp.; 
☺ to, o czym mówi nauczyciel, uczeń może śledzić wzrokiem w książce, zeszycie
czy na tablicy; 
☺wokół panuje cisza i porządek; 
☺zapisuje nowo poznane słowa i przykleja je w różne miejsca w swojej przestrzeni,
na które często patrzy; 

Słuchowiec najlepiej uczy się gdy:

☺współpracuje, dyskutuje, wymienia zdanie z innymi; 
☺informacja jest przedstawiona werbalnie; 
☺ prowadzący zajęcia umożliwiają klasową debatę czy dyskusję; 
☺czyta na głos swoje notatki; powtarza stosując różną intonację; 
☺układa rymowanki, wierszyki, piosenki; 
☺tworzy mapy myśli i na głos omawia ich elementy; 
☺słucha nagrań nowych słówek, śpiewa zagraniczne piosenki; 
☺może  zadawać  pytania,  rozmawiać,  dyskutować  z  prowadzącym  lub  innymi
uczniami. 

Kinestetyk / czuciowiec  najlepiej uczy się gdy:

☺jest fizycznie zaangażowany w ćwiczenie;
☺ informacja jest przedstawiona w sposób, który pobudza do aktywności fizycznej;
☺korzysta  z  zachęty  uczącego do klasowych demonstracji,  scenek,  doświadczeń,
eksperymentów;  gdy  uczy  się  w  praktyce  łatwiej  mu  zrozumieć  coś  nowego  w
połączeniu z tym, co nauczył się już wcześniej; 
☺konstruuje  przestrzenne modele (wycinanki,  lepienie  z  plasteliny,  modelowanie,
itp.); 
☺pracuje w terenie, na wycieczkach, wyjściach z klasą w różne miejsca; 
☺podczas nauki chodzi czytając książkę lub notatki; 
☺odgrywa scenki, gestykuluje, demonstruje pojęcia za pomocą pozy ciała, mimiki. 


