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STORYLINE

Termin storyline pochodzi z języka 
angielskiego, gdzie oznacza fabułę. 
Omawiana metoda określana bywa 
także jako metoda szkocka lub metoda 
opowieści wychowawczej. 

Opracowali ją szkoccy pedagodzy F. 
Rendall, S. Bell i S. Harkness w drugiej 
połowie XX wieku. 

Storyline można stosować w pracy z 
uczniami w różnym wieku, ale najlepiej 
sprawdza się w przedszkolu oraz klasach 
I–III szkoły podstawowej.



Metoda ta łączy w sobie kilka 
elementów, które występują w innych 
metodach dydaktycznych: fabułę, 
odgrywanie ról, narrację, gry 
dydaktyczne, myślenie, dyskusję 
grupową, myślenie twórcze oraz 
problemowe, wizualizację i wiele 
innych. 

Jest metodą dostarczającą dziecku 
wielu różnorodnych i intensywnych 
przeżyć, przez co pobudza ich kanały 
zmysłowe, dzięki czemu dzieci łatwiej i 
szybciej uświadamiają sobie własne 
myśli, doświadczenia oraz 
zapamiętują.



Podstawę zajęć prowadzonych 
metodą Storyline stanowi 
fabuła, czyli historyjka. Może nią 
być gotowa bajka bądź opowieść 
wymyślona przez nauczyciela. 

Jest ona wstępem i pretekstem 
do właściwych zajęć. To z nią 
związana jest najważniejsza 
aktywność i praca uczniów 
podczas lekcji.



STORYLINE W PRAKTYCE

Autorzy Storyline postulują trójczłonowy
schemat projektu realizowanego z jej
wykorzystaniem.

Pierwszą część zajęć stanowi epizod
wprowadzający. Jego celem jest
stworzenie tła historyjki, zaznajomienie
dzieci z jej tematyką (np. uczniowie
otrzymują list, w którym fikcyjna bohaterka
prosi ich o zorganizowanie urodzinowego
przyjęcia dla swojej siostry).



Na następną część projektu składają się epizody środkowe. Służą stworzeniu postaci,
które będą bohaterami historyjki oraz rozwinięciu fabuły.

Tę część zajęć należy podzielić na moduły. Ich liczba zależy od tego, ile aspektów
omawianego zagadnienia nauczyciel zamierza poruszyć.

Np.

Moduł 1: Opis i charakterystyka jubilatki

Moduł 2: Planujemy przyjęcie: miejsce, pora, menu, lista gości, dekoracje.

Moduł 3: Zaproszenie dla gości i dekoracja sali.

Moduł 4: Przygotowanie sałatki owocowej i prezentu dla jubilatki.



Zwieńczeniem projektu jest epizod końcowy. Stanowi on podsumowanie wszystkich
działań uczniów i rozwiązuje akcję opowieści (np. dzieci udają się na fikcyjne przyjęcie
urodzinowe, składają jubilatce życzenia, wręczają prezenty, jedzą sałatkę owocową).



WAKACYJNA WYPRAWA - PRZYKŁAD

Epizod 1 - Problem Ania



Epizod 2 - Pakujemy bagaże i odlatujemy



Epizod 3 - Pomoc dla babci



Epizod 3 – Pa, pa, udanych wakacji!



Epizod 3 – Jak było?



Storyline jest techniką, która umożliwia nauczycielowi jednoczesną realizację wielu
różnorodnych celów dydaktycznych i wychowawczych.

W zakresie dydaktyki z pomocą tej metody uzyskujemy następujące korzyści:

- stosujemy nauczanie wielozmysłowe;
- dajemy uczniom szansę dostrzeżenia związków między różnymi dziedzinami wiedzy;
- stwarzamy odpowiedni, nacechowany emocjami i doświadczeniem, kontekst dla
realizowanego materiału programowego;
- umożliwiamy uczniom głębsze zrozumienie wprowadzanych treści;
- ułatwiamy uczniom przyswojenie prezentowanych informacji.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ METODĘ 
STORYLINE?
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