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Howard Gardner

W 1983 roku amerykański 
psycholog profesor Howard Gardner 

przedstawił teorię inteligencji 

wielorakich.

Gardner przeciwstawił się jednolitemu 

podejściu do inteligencji.



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 

TEORII INTELIGENCJI WIELORAKICH 

Każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje 

inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu.

Inteligencje można rozwijać poprzez 

różnorodne ćwiczenia.



Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych.

Profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie 

rozwoju człowieka.

Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą 

w różnych konfiguracjach.



Typy inteligencji

1. językowa

2. logiczno-matematyczna

3. wizualno-przestrzenna

4. muzyczna

5. interpersonalna

6. intrapersonalna

7. ruchowa

8. przyrodnicza



Inteligencja językowa

Dziecko z wysoko rozwiniętą inteligencją 

językową lubi dużo mówić, opowiadać i słuchać 

opowieści. W swoich wypowiedziach używa bogatego 

słownictwa, łatwo uczy się języków obcych, tworzy 

oryginalne historie i jest uwrażliwione na rytmy.

Lubi recytować wiersze, występować

w przedstawieniach.

Wcześnie podejmuje próby czytania.



Sposoby wspierania dziecka w rozwoju 

inteligencji językowej

● czytaj dziecku książki,

● graj z dzieckiem w gry słowne typu Scrabble, rozwiązuj krzyżówki,

● graj w „Konsekwencje” – ktoś zaczyna opowiadanie historii, następnie 

kolejno różne osoby dodają po jednym zdaniu,

● zachęcaj dziecko do przekonywania innych, w rozsądny sposób, do 

swojego punktu widzenia,

● zadawaj pytania: dlaczego?, jak dokładnie?,

● skłaniaj do częstych wypowiedzi i zwracaj uwagę na ich poprawność 

gramatyczną.



Inteligencja matematyczno-logiczna

Dziecko z wysokim poziomem inteligencji 

matematyczno - logicznej preferuje ustaloną 

kolejność i porządek rzeczy oraz precyzyjne 

instrukcje. Jest z natury konkretne i dociekliwe, 

lubi gry logiczne, łamigłówki i zagadki.

Z łatwością dostrzega związki przyczynowo–

skutkowe.



Sposoby wspierania dziecka w rozwoju 

inteligencji matematyczno - logicznej

● graj  z dzieckiem w zgadywanki arytmetyczne,
● graj z dzieckiem w gry strategiczne np. „Statki”, „Kółko i 

krzyżyk”,gry planszowe, np. Chińczyk, Szachy,Warcaby, gry 
karciane, np. Remik,

● zadawaj stymulujące pytania np. „Co wydarzyłoby się w 
wyniku...?”oraz dyskutuj na różne tematy,

● graj z dzieckiem w zgadywankę „20 pytań”, np. przedmiot
o którym myślę...

● wymyśl kod i zapisz wiadomość z jego zastosowaniem, 
następnie poproś dziecko o odszyfrowanie.



Inteligencja wizualno - przestrzenna

Inteligencja wizualno – przestrzenna jest 

wysoka u dzieci ze zdolnością dostrzegania 

szczegółów otaczającego świata, wrażliwych na 

kształty, linie, przestrzeń, kolory.

Takie dzieci posiadają pamięć obrazową. 

Lubią bawić się układankami, mapami, 

labiryntami, jak również rysować, rzeźbić, 

wycinać, lepić, modelować i tworzyć różne formy 

przestrzenne.

Gardner wskazuje, że dzieci te, łatwo odnajdują 

drogę w nowym miejscu, szybko też uczą się 

korzystać z map, diagramów i tabel.

Ponadto mają dobrze rozwinięty zmysł dotyku.



Sposoby wspierania dziecka w rozwoju 

inteligencji wizualno - przestrzennej

● zachęcaj dziecko do przedstawiania różnych informacji 
w formie graficznej: mapy edukacyjne, słownik obrazkowy,

● zachęcaj do tworzenia różnych prezentacji multimedialnych, 
do fotografowania, posługiwania się kamerą podczas 
wycieczek,

● planuj wycieczki w różne miejsca,stwarzając okazję do 
korzystania z map geograficznych,

● stymuluj wyobraźnię dziecka,np. poprzez zachęcanie do 
wykonywania prac plastycznych różnymi technikami.



Inteligencja muzyczna

Inteligencja muzyczna charakteryzuje dzieci, 

które mają poczucie rytmu i z łatwością 

zapamiętują rytmy i rymy.

Takie dzieci, jak twierdzi Howard Gardner, lubią 

śpiewać i chętnie uczą się przy muzyce, są 

wrażliwe na wszelkie dźwięki, mają dobry

słuch muzyczny.

Często się zdarza, że dzieci z wysoką inteligencją 

muzyczną podczas zabawy samodzielnie 

komponują melodie czy też próbują grać na 

instrumentach muzycznych.



Sposoby wspierania dziecka w rozwoju 

inteligencji muzycznej

● przeczytaj fragment z książki inaczej akcentując wybrane 
wyrazy,

● nagrywaj różne dźwięki i uporządkuj je tak, aby opowiedziały 
całą historię przy pomocy samych dźwięków,

● wymyślaj rymowanki, piosenki, wiersze, opowiadania, 
ilustrując je różnymi efektami dźwiękowymi,

● zaproponuj ćwiczenia z wyróżniania i nazywania dźwięków z 
otoczenia (choćby podczas spaceru)

● zadbaj o to, by wszystko, czego dziecko się uczy, było 
łączone i kojarzone z muzyką,



Inteligencja interpersonalna

Inteligencja interpersonalna charakteryzuje 
dziecko, które lubi i potrafi pracować w grupie,
a także łatwo nawiązuje kontakty społeczne.

Jest komunikatywne, często posiada zdolności 
przywódcze. Potrafi słuchać innych i dba o dobre 
relacje w grupie, ale też zachowuje asertywność 

przy konfrontacji.

Howard Gardner twierdzi, że takie dziecko 
cechuje się empatią, dzięki czemu wczuwa się w 

problemy innych i potrafi dzięki temu
rozwiązywać konflikty.



Sposoby wspierania dziecka w rozwoju 

inteligencji interpersonalnej

● przeglądaj z dzieckiem zdjęcia w książce, gazecie lub obrazy 
z albumu i rozmawiaj o tym, co czują i myślą przedstawieni
w nich ludzie,

● zaprezentuj dziecku jak słuchać innej osoby: z pełną uwagą, 
odtwarzając to,co usłyszałeś i jakie uczucia dziecka 
zrozumiałeś, 

● zachęcaj dziecko do dyskusji, sporu, sprzeciwu, by użyło 
przemyślanych i logicznych argumentów w obronie własnego 
zdania, stanowiska,

● uczcie się wspólnie, każdy bierze udział ucząc innych.



Inteligencja intrapersonalna

Dzieci o wysokiej inteligencji intrapersonalnej 

mają bogate i harmonijne wnętrze, nadzwyczajną 

samoświadomość, zdolność do rozpoznawania 

emocji, uczuć i wartości.Są refleksyjne. 

Lubią zabawę i pracę w odosobnieniu. 

Mają swoje pasje i zainteresowania. 

Chętnie pracują i nie potrzebują motywacji 

zewnętrznej.



Sposoby wspierania dziecka w rozwoju 

inteligencji intrapersonalnej

● pokaż dziecku, że sam również wyznaczasz sobie cele i robisz plany 
– dziecko uczy się więcej z tego, co robisz, niż z tego, co mówisz,

● zachęcaj dziecko do traktowania wszystkich błędów, jako szans na 
wyciągnięcie wniosków na przyszłość – „Czego możesz się nauczyć z 
tej pomyłki?”

● stwarzaj okazje do mówienia na głos, gdy zabiera się za nowe 
zadanie,

● skupiaj uwagę dziecka na jego mocnych stronach (wzmacniaj słabe), 
zachęcając do analizowania jego możliwości, zalet, osiągnięć.



Inteligencja przyrodnicza

Inteligencja przyrodnicza dominuje  u dzieci 

zaciekawionych światem roślin i zwierząt.

Takie dziecko lubi przebywać na świeżym 

powietrzu, dostrzega zależności i wzorce w 

przyrodzie. Kolekcjonuje okazy przyrodnicze, zbiera 

albumy, obrazki czy książki o tej tematyce. 

Interesuje się zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi 

i chemicznymi. Pasjonują się ochroną roślin i 

zwierząt w aspekcie ekologicznym.



Sposoby wspierania dziecka w rozwoju 

inteligencji przyrodniczej

● zachęcaj dziecko do obserwacji zmian zachodzących w 
przyrodzie w ciągu roku,

● oglądaj z dzieckiem programy i filmy przyrodnicze, 
● uwrażliwiaj dziecko na ochronę środowiska naturalnego,
● uwrażliwiaj dziecko na los zwierząt,zwłaszcza bezdomnych ze 

schroniska,
● organizuj dziecku wycieczki i spacery do różnych środowisk 

przyrodniczych,
● zachęcaj do opieki nad zwierzętami domowymi i prowadzenia 

własnej uprawy roślin doniczkowych.



Inteligencja ruchowa

Dziecko z dominacją inteligencji ruchowej

lubi ćwiczenia fizyczne i zabawy ruchowe.

Chętnie wyraża emocje własnym ciałem.

Łatwo uczy się różnych sprawności ruchowych, 

przoduje wśród rówieśników w sporcie.

Ma dobre wyczucie odległości i przestrzeni.

Jest uzdolnione manualnie, sprawnie 

posługuje się przedmiotami.

W czasie rozmowy używa mowy ciała

i gestykuluje.



Sposoby wspierania dziecka w rozwoju 

inteligencji ruchowej

● stwórz dziecku warunki do uprawiania sportu, do udziału 
w zajęciach artystycznych np. tanecznych, teatralnych,

● zachęcaj dziecko do wymyślania różnych nowych gier,
● zachęcaj dziecko do odgrywania różnych ról,
● umożliwiaj dziecku przeprowadzanie różnych 

eksperymentów 
i doświadczeń,

● stwórz układ ruchowy do muzyki „Zumba”, wykonaj go 
wspólnie z dzieckiem, wciąż modyfikując koncepcję.
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