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Joanna Wójcik 

Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  IM.  B.  PRUSA  W  GARNKU 

PRZYKŁADEM  OTWARTEJ  SZKOŁY 

twarta szkoła to taka, która nie 

zamyka się na kulturę, sztukę, 

sport, środowiska lokalne. Potrafi 

korzystać z tego, co ją otacza” – powiedziała 

minister edukacji narodowej, ustalając 
kierunki realizacji polityki oświatowej na 

rok szkolny 2015/2016 i ustanawiając ten 

rok Rokiem Otwartej Szkoły.  

Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku od 

dawna realizuje ideę otwartości poprzez 

podejmowanie przedsięwzięć, które integ-
rują lokalne społeczeństwo. W kalendarzu 

wydarzeń szkolnych stale goszczą: 

● Dzień Papieski – coroczna uroczystość 

poświęcona rocznicy pontyfikatu Jana 

Pawła II odbywa się w szkole oraz 
w  kościele parafialnym dla wszystkich 

mieszkańców; 

● mikołajki – impreza skierowana do 

wszystkich dzieci (nie tylko uczniów), 

którym rodzice chcą zapewnić nieza-

pomniane spotkanie z Mikołajem, udział 
w zorganizowanych zabawach, obejrzenie 

przedstawienia w wykonaniu uczniów; 

● „Zielony marsz” ulicami Garnka od-

bywa się każdego roku z okazji Dnia 

Ziemi. Uczniowie prezentują mieszkańcom 
„Listy dla Ziemi” oraz hasła o tematyce 

ekologicznej; 

 
Uczniowie w „Zielonym marszu” 

 
Uczeń odczytuje list dla Ziemi 

● Dzień Dziecka – impreza plenerowa dla 

wszystkich dzieci z Garnka i okolicznych 

miejscowości, podczas której organizo-

wane są gry, zabawy, pokazy strażackie, 

kiermasze oraz inne atrakcje; 

● maraton czytelniczy „Cały Garnek czyta 

dzieciom” – organizowany z okazji Tygodnia 

Czytania Dzieciom; dzieci słuchają 

popularnych utworów w interpretacjach 

dorosłych; wśród osób czytających dzieciom 

są: radni gminy Kłomnice, bibliotekarki 
z Gminnej Biblioteki Publicznej, strażacy, 

policjanci, pielęgniarki z  miejscowej przy-

chodni, rodzice i nauczyciele;  

 
Zaproszeni na maraton goście  
czytają uczestnikom spotkania 

„O 

Rok Otwartej Szkoły 
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● akcja sportowa „Cały Garnek biega 

z nami” – bieg sztafetowy, w którym 

biorą udział zgłoszeni wcześniej ucznio-

wie z każdej klasy, nauczyciele, rodzice 

i mieszkańcy Garnka i okolic. 

Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu 

Szkół im. B. Prusa w Garnku pielęgnują 

rodzimą historię i tradycję, uczestnicząc 

w przygotowaniach koncertów pamięci Ed-

warda Reszke, które co roku – w maju  

– odbywają się w kościele parafialnym 
w Garnku. W ten sposób placówka współ-

pracuje z Fundacją im. Edwarda, Jana i Jó-

zefiny Reszków. 

W każdym roku szkolnym organizowane 

są spotkania rodziców i dziadków z okazji 
Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci 

i Dziadka.  

 
Dzieci ze swoimi rodzicami i dziadkami  

na szkolnej uroczystości 

W bieżącym roku szkolnym po raz 
pierwszy w Zespole Szkół w Garnku – przy 

współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną 

w Kłomnicach Filia w Garnku – zorgani-

zowane zostało Narodowe Czytanie „Lal-

ki”, w którym uczestniczyli przedstawiciele 

gminy Kłomnice, radni, bibliotekarze, dy-
rektorzy i nauczyciele okolicznych szkół, lo-

kalni przedsiębiorcy, harcerze i mieszkańcy 

miejscowości. 

Również pierwszy raz, podczas uroczystej 

akademii z okazji Dnia Niepodległości  

w murach szkoły gościliśmy władze samo-
rządowe, mieszkańców oraz Koło Gospodyń 

„Garnkowianki”. Panie z KGW zaśpiewały 

piosenkę „Kwiaty polskie” oraz zaprezento-

wały własnoręcznie wykonany bukiet kwia-

tów z bibuły. 

Szkoła współpracuje ze Świetlicą „Och-

ronka”, sołectwem, Kołem Gospodyń 

Wiejskich, Gminną Biblioteką Publiczną 

w Kłomnicach Filia w Garnku w zakresie or-

ganizowania konkursów: „Garnek w ko-

lorach”, „Garnek na starych fotogra-
fiach”, „Jesienny bukiet”. 

Przedstawiciele gminy Kłomnice, radni 

oraz rodzice zapraszani są na wszystkie 

organizowane w szkole akademie, konkursy 

a także festiwale projektów uczniowskich. 

Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku to 
przykład szkoły otwartej na kulturę, sztukę, 

sport oraz środowisko lokalne. 

Joanna Wójcik

 

 
Spacer z ekologicznymi hasłami ulicami Garnka 
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Agnieszka Jakubowska 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach 

ZESPÓŁ  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  

IM.   M.   KOPERNIKA  W  HUTKACH  

ROZPOCZĄŁ   REALIZACJĘ   ZADAŃ  

OTWARTEJ  SZKOŁY 
ok Otwartej Szkoły w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. M. Kopernika  

w Hutkach rozpoczęto już w czerwcu 
dwoma przedsięwzięciami.  

Pierwsze z nich, zorganizowane w trosce 

o bezpieczeństwo naszych dzieci i uczniów, 

zatytułowane „Bezpieczni na drodze”, od-

było się z okazji Dnia Dziecka. W tym dniu 

przedszkolaki i uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. M. Kopernika w Hut-

kach odwiedził pan Stanisław Gmitruk, 

dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa i sierż. sztab. Robert Ta-

me, policjant ruchu drogowego. Głównym 
tematem spotkania było bezpieczeństwo na 

drodze. Pan Stanisław Gmitruk w swoim 

wystąpieniu podkreślił między innymi nie-

zwykle ważną rolę elementów odblaskowych 

na drodze. Policjant ruchu drogowego sierż. 

sztab. Robert Tame podczas prelekcji przy-
pomniał przedszkolakom i uczniom zasady 

bezpiecznego korzystania z dróg publicz-

nych i bezpiecznego wypoczynku w czasie 

wakacji. Wszystkie dzieci przedszkolne 

i  wszyscy uczniowie otrzymali kamizelki, 
które przypominać im będą o tym, jak waż-

ne jest własne bezpieczeństwo na drodze. 

 

Panowie Stanisław Gmitruk i Robert Tame 
przekazują dzieciom kamizelki 

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdję-

ciem zaraz po tym, jak dzieci i uczniowie 

szkoły podstawowej wręczyli na ręce pana 

dyrektora własnoręcznie przygotowane ob-

razki i laurki dotyczące bezpieczeństwa na 
drodze. 

 

Dzieci prezentują się w odblaskowych kamizelkach 

Drugim przedsięwzięciem była akcja 

„Noc Bibliotek” pod hasłem „Groza nie 

czytać!” przeprowadzona w ramach „XIV 

Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzie-
ciom”, który trwał od 30 maja do 6 czerwca 

2015 roku.  

 

Nauczycielka wprowadza uczniów w tematykę akcji 

Organizatorami akcji były: Centrum 

Edukacji Obywatelskiej, „Gazeta Wyborcza” 
i Magazyn „Książki”, Fundacja „ABCXXI  

– Cała Polska czyta dzieciom”, Fundacja 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

R 
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oraz Instytut Książki. Partnerami: Sto-

warzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Cyfrowa 

Biblioteka Narodowa Polona.pl, Nagroda im. 

Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Lite-

racki, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Pa-
troni medialni: Program 1 Polskiego Radia, 

TVP 1, TVP ABC, portal Lustro Biblioteki, 

magazyn „Biblioteka w Szkole”. Patronat 

honorowy objęli: Minister Edukacji Naro-

dowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Biblioteka Narodowa. 

W sobotę 30 maja biblioteki publiczne 

i szkolne w całej Polsce zaprosiły wszystkich 

chętnych na wieczorno-nocną imprezę pro-

mującą czytelnictwo i biblioteki jako miejs-

ca, w których warto bywać. Dla bibliotek 
była to okazja do atrakcyjnego, niekon-

wencjonalnego zaprezentowania swoich 

zbiorów i oferty edukacyjno-kulturalnej oraz 

poszerzenia grona czytelników. 

Do akcji tej przystąpiła również biblio-

teka szkolna w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym im. M. Kopernika w Hutkach. 

U nas także „Noc Bibliotek” nabrała dosłow-

nego sensu, to znaczy, że przedszkolaki oraz 

uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum 

spędzili całą noc w szkole. 

 29 maja, w piątek, wszyscy bardzo 

podekscytowani, spotkaliśmy się około go-

dziny 2000, przygotowani na spędzenie całej 

nocy w szkole, zaopatrzeni w materace, 

poduszki itp. 

 
Nocą w szkolnej bibliotece 

Impreza rozpoczęła się od pięknego 

odczytania wiersza Juliana Tuwima „Loko-

motywa”. Następnie uczennice gimnazjum: 

Zuzanna Marchwińska, Agata Drożdżyńska, 

Katarzyna Olszewska, Alicja Ciuk i Marta 
Brzeska odczytały wiersze Danuty Wawiłow 

z książeczki pt. „Wierszykarnia”.  

Jednym z najpiękniejszych momentów 

było czytanie fragmentów książek przez 

dzieci. Uczniowie klasy trzeciej zadziwili 

wszystkich przepięknym czytaniem swoich 

ulubionych lektur. Następnym punktem 

programu były odwiedziny w bibliotece, 

oglądanie zbiorów i wykonanie plakatów, 
których tematem było promowanie czytel-

nictwa, jako jednego z najlepszych sposo-

bów poznawania świata i rozwijania wyob-

raźni.  

 
Konkursowe zmagania 

Po tej wizycie odbył się konkurs wiedzy 
o baśniach i bajkach. Dzieci wykazały się 

ogromną wiedzą w tej dziedzinie, zdoby-

wając przy tym słodkie nagrody. Po trud-

nych zmaganiach nastąpił moment najbar-

dziej wyczekiwany przez dzieci, rozpoczęła 
się bajkowo-piżamowa dyskoteka. Gdy 

szalone tańce dobiegły końca, zmęczone, ale 

zadowolone dzieci poszły spać, co też było 

dla nich nie lada atrakcją. 

 
Dzieci przygotowują się do snu 

Udział w akcji „Noc Bibliotek” był bez 
wątpienia ważnym wydarzeniem kultural-

nym w naszej szkole, szeroko otworzył drzwi 

do biblioteki. Mamy również nadzieję, że 

odtąd czytanie będzie się kojarzyło uczniom 

z zabawą i przyjemnością, co zaowocuje roz-
wojem czytelnictwa w naszej społeczności. 

Agnieszka Jakubowska 
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Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy i Nauczyciele 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
z Częstochowy oraz powiatów: 
częstochowskiego, kłobuckiego, 

lublinieckiego i myszkowskiego 

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie upowszechnia przykłady 
dobrej praktyki pedagogicznej:  

● za pośrednictwem własnej strony internetowej, 

● poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów, 

● w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”. 

Celem prezentacji przykładów dobrej praktyki jest wspomaganie dyrektorów, nauczycieli przed-

szkoli, szkół, placówek oświatowych w realizacji zadań statutowych, podnoszenie jakości pracy, 
rozwijanie umiejętności i wiedzy, propagowanie kreatywności i innowacyjności, promocja sprawdzo-
nych sposobów uzyskiwania pozytywnych efektów w pracy, promocja dobrych przedszkoli, szkół 
i  placówek oświatowych w środowisku lokalnym, aktywowanie nauczycieli do dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem. 

Zachęcamy, aby dzielić się przykładami dobrej praktyki w zakresie realizacji podstawowych kie-
runków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016, wyznaczonych przez Ministra 

Edukacji Narodowej, do których należą: 

1. wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach 
wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 

2. podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedsta-
wicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

3. rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

4. edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 

Minister edukacji narodowej co roku wyznacza priorytet na dany rok szkolny. Rok Szkolny 
2015/2016 będzie Rokiem Otwartej Szkoły. 

Przykładem dobrej praktyki może być dobre jakościowo, a zarazem ciekawe, atrakcyjne lub nowa-
torskie działanie bądź przedsięwzięcie, związane z życiem przedszkola, szkoły lub placówki, które 
zostało celowo zaplanowane, sprawnie i planowo zrealizowane (wymóg konieczny), przyniosło oczeki-
wane i wymierne efekty dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze lub w inny uzasadnio-
ny sposób wpłynęło na poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.  

Przykład dobrej praktyki może dotyczyć działania/przedsięwzięcia w obszarze zarządzania przed-
szkolem, szkołą lub placówką oświatową, w tym wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz współpracy z rodzicami, działania/przedsięwzięcia realizowanego w obszarze kształ-
cenia lub w ramach programu wychowawczego czy programu profilaktyki, projektu edukacyjno-wycho-
wawczego lub zakończonej innowacji pedagogicznej. Może zawierać m.in.: narzędzia do diagnozy 
ucznia, programy zajęć pozalekcyjnych, scenariusze zajęć z kreatywności, scenariusze zajęć dotyczą-
cych planowania kariery ucznia. Bierzemy pod uwagę szczególnie istotne elementy realizacji programu, 
które w decydujący sposób kształtowały jego efekty innowacyjne, wyjątkowe, możliwe do zastosowania 
w innych przedszkolach, szkołach, placówkach. 

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej RODN „WOM” 
w Częstochowie: www.womczest.edu.pl w zakładce „Przykłady dobrej praktyki”.  

Tam również dostępny jest zasób przykładów dobrej praktyki pedagogicznej, którą dzielą  
się Nauczyciele. 

Zapraszamy do współpracy 

 

Katarzyna Wilk 
dyrektor 

RODN „WOM” w Częstochowie 

Przykłady dobrej praktyki 
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Marzena Wieczorek 
Agnieszka Bednarska  
Nina Tyrek  
Małgorzata Łuczak  
Szkoła Podstawowa nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie  

„CZĘSTOCHOWA   –   MOJE  MIASTO”   

–   PROJEKT  EDUKACYJNY  DLA  KLAS  IV–VI 
 Nauczyciel to ktoś wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swą pomysłowość, dobroć  

i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności  
zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania! 

Beverly Conklin 

 

Cele i założenia: 

● poznanie tradycji i zwyczajów związanych 

z naszym miastem, 

● rozwijanie poczucia więzi z miastem, 

● znajomość najważniejszych wydarzeń, 

zabytków, postaci, legend,  

● kształtowanie zachowań prospołecznych 

poprzez uczestnictwo w różnych formach 

pracy grupowej, 

● doskonalenie umiejętności samodzielne-

go zdobywania wiedzy i selekcji infor-

macji, 

● rozwijanie umiejętności prezentacji efek-

tów swojej pracy, 

● doskonalenie umiejętności współpracy 

w zespole. 

Działanie polegało na pracy uczniów me-

todą projektu nad wybranymi przez siebie 
zagadnieniami związanymi z Częstochową 

oraz prezentacji efektów pracy w postaci 

plakatów. 

W wyniku naszych działań uczniowie 

wzbogacili swoją wiedzę na temat Często-
chowy, poznali najważniejsze fakty z historii 

miasta, jego zabytki i osoby szczególnie 

zasłużone. Poszerzyli swoje umiejętności 

w zakresie współpracy, współdziałania i roz-

wiązywania problemów. 

Wdrażanie uczniów do systematycznej 
pracy nad własnym rozwojem stanowi 

szczególnie ważną część składową działań 

pedagogicznych. Zadaniem nauczycieli jest 

umożliwienie podopiecznym rozwijania ta-

lentów i to nie tylko tych ujawnionych, lecz 
także, a może zwłaszcza, tych które tkwią 

ukryte gdzieś głęboko i z różnych przyczyn 

nie chcą lub nie mogą ujrzeć światła dzien-

nego. Nie każde dziecko ma na tyle odwagi, 
aby bez oporów spróbować swoich sił w róż-

nego rodzaju przedsięwzięciach. Dlatego też 

trzeba mu pomóc w poznaniu własnych 

predyspozycji oraz ukazać możliwe drogi 

samorozwoju. Taką sposobność daje udział 
w pracy kół zainteresowań oraz w dzia-

łaniach grupowych, w które można zaanga-

żować każdego, przydzielając mu zadanie 

zgodne z jego predyspozycjami. Idealnym 

sposobem włączenia dziecka w pracę zes-

połu jest realizacja projektu. 

W Szkole Podstawowej nr 49 im. J. Kuso-

cińskiego w Częstochowie w roku szkolnym 

2014/2015 od lutego do kwietnia realizo-

wano projekt o zasięgu szkolnym i między-

szkolnym pt. „Częstochowa – moje miasto”.  

Projekt miał charakter wieloetapowy i skła-
dał się z szeregu działań. Przedsięwzięciem 

inicjującym pracę nad nim był cykl dwu-

godzinnych zajęć, realizowanych podczas 

godziny z wychowawcą, zatytułowanych 

„Częstochowa moje miasto”. W trakcie zajęć 
uczniowie zdobyli najważniejsze informacje 

i poznali ciekawostki związane z naszym 

miastem dotyczące jego lokacji, usytuo-

wania w czasie i przestrzeni historycznej, 

rozwoju terytorialnego, zabytków, znanych 

postaci oraz faktów dotyczących współczes-
nej Częstochowy. Efektem działań uczniów 

było zredagowanie wykazu ciekawych stron 

internetowych dotyczących miasta oraz 

regionu częstochowskiego, odnoszących się 

zarówno do przeszłości, jak i współczesnej 
rzeczywistości. Podczas zajęć uczniowie 

obejrzeli prezentację multimedialną poświę-

coną miastu i najbliższemu otoczeniu, pro-

wadzili liczne dyskusje, wykazując się zdo-

bytą wcześniej wiedzą i dzieląc się reflek-

sjami dotyczącymi atrakcji, jakie nasze 
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miasto oferuje młodym ludziom. Uczniowie 

wyszukiwali w Internecie i książkach dos-

tępnych w bibliotece szkolnej ciekawostki 

o Częstochowie, jej topografii, a także „ma-

gicznych” miejscach wartych zobaczenia. 
Redagowali również reklamy zawierające 

hasła promujące Częstochowę. 

Drugim etapem projektu była samodziel-

na praca uczniów klas VI nad wybranymi 

zagadnieniami realizowana w grupach pod 

kierunkiem nauczycieli. Działanie to wyma-
gało podziału zadań w poszczególnych zes-

połach oraz terminowego wywiązania się 

z przydzielonej pracy.  

 
Wystawa plakatów wykonanych  

podczas realizacji  I etapu projektu 

Uczniowie musieli wykazać się zdol-
nością korzystania z różnych źródeł, selek-

cjonowania zgromadzonych informacji, 

kreatywnością, poczuciem odpowiedzialnoś-

ci i umiejętnością współpracy z kolegami. 

Rezultatem pracy uczniów były plakaty 
o następującej tematyce:  

● „Częstochowa w liczbach”, 

● „Znani częstochowianie i ich twórczość”,  

● „Słownik gwary częstochowskiej”,  

● „Potrawy regionu częstochowskiego”,  

● „Częstochowa jako miasto różnych kul-
tur i religii”,  

● „Magiczne miejsca Częstochowy”. 

Zostały one zaprezentowane przez po-

szczególne grupy, z czym wiązała się ko-

nieczność wyboru osoby prezentującej. Pla-

katy zostały wyeksponowane w głównym 

holu  szkoły, tworząc  wystawę przybliżającą 

całej społeczności szkolnej informacje oraz 

znane i mniej znane fakty dotyczące na-

szego miasta.  

Kolejnym działaniem w ramach projektu 

było wybranie przez uczniów klas IV–VI 

znanych obiektów i zabytków miasta oraz 

zaprezentowanie ich w głównym holu szkoły 

w formie wystawy pt. „Częstochowa dawniej 

i dziś”. Wśród wytypowanych obiektów 
znalazły się między innymi kamienice, 

np. dom Frankego, Ratusz Miejski, kościół 

św. Zygmunta i kościół św. Jakuba, dwo-

rzec PKP, III Aleja NMP. Celem wystawy było 

ukazanie historii wybranych miejsc i bu-
dynków. Wystawa była okazją do wzbo-

gacenia wiedzy z zakresu historii oraz 

uświadomiła uczniom procesy, jakie doko-

nały się w mieście na przestrzeni lat. 

 
Prace powstałe w ramach II etapu projektu 

Ostatnim etapem projektu, który miał 

charakter pozaszkolny, był Międzyszkolny 

Konkurs Poetycko-Fotograficzny „Moje ma-

giczne miejsce w Częstochowie”. Jego ad-

resatem byli uczniowie klas IV–VI szkół 
podstawowych w Częstochowie. Celem kon-

kursu było kształcenie umiejętności łącze-

nia różnych tworzyw – językowego i fotogra-

ficznego, jak również uwrażliwienie uczniów 

na piękno i poprawność języka. Zadanie 

konkursowe polegało na sfotografowaniu 
dowolnie wybranego miejsca w Częstocho-

wie, które zdaniem ucznia jest niezwykłe, 

„magiczne” oraz odzwierciedlenie we włas-

nym utworze poetyckim  wrażeń i odczuć 

związanych z tym miejscem.  

Werdykt jury przedstawia się następująco: 

I miejsce: Nikola Radłowska, Szkoła Pod-

stawowa nr 34, 

II miejsce: Dawid Skowronek, Szkoła Pod-

stawowa nr 49, 
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III miejsce: Maciej Skowronek i Kinga Młyń-

czak, Szkoła Podstawowa nr 39. 

 
Nagrodzona praca konkursowa 

Konkurs przyniósł doskonałe efekty. 

Pozwolił uczniom wyzwolić ich ukryte 

emocje i zdolności poetyckie, a także dał 

możliwość zaprezentowania innym włas-
nych umiejętności.  

Projekt „Częstochowa – moje miasto” 

przyczynił się do poszerzenia wiedzy ucz-

niów o Częstochowie, pobudził ich aktyw-

ność twórczą, rozwinął umiejętność pracy 

w grupie i wiarę we własne możliwości. 
Uświadomił im, że każdemu trzeba pozwolić 

„by stał się tym, kim stać się może”. Ucz-

niowie wykazali zainteresowanie tematyką 

dotyczącą swojej „małej ojczyzny”. Zdobyta 

wiedza i świadomość historyczna pozwolą 

im w przyszłości stać się świadomymi oby-
watelami miasta i regionu. Dzięki udziałowi 

w projekcie uczniowie zyskali pewność, 

że „Częstochowa to dobre miasto”, jak twier-

dził Jan Paweł II.  

Marzena Wieczorek 
Agnieszka Bednarska 

Nina Tyrek 

Małgorzata Łuczak 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Banasiak 
Przedszkole Publiczne we Wrzosowej  

PRZEDSZKOLAKI  Z  WRZOSOWEJ 

DOKARMIAJĄ  PTAKI  ZIMĄ 

COROCZNE  DZIAŁANIA  WYCHOWAWCZE  W  PRZEDSZKOLU 

PUBLICZNYM  WE  WRZOSOWEJ 

Cele i założenia: 

● wyrabianie u dzieci opiekuńczego sto-

sunku do ptaków,  

● wdrażanie do systematycznego ich do-

karmiania,  

● rozbudzanie poczucia odpowiedzialności 

za los ptaków w czasie zimy. 

Dziecko: 

● zna niektóre ptaki, które pozostają u nas 

na zimę oraz przylatują do nas, 

● rozumie potrzebę dokarmiania ptaków 

w czasie zimy, 

● wie, jak należy dokarmiać ptaki, 

● wie, w jaki sposób człowiek może chronić 

ptaki i pomóc im przetrwać zimę, 

● wie, jaki pokarm jest ulubionym przy-

smakiem określonego ptaka, np. (gil – ja-

rzębina, sikorka – słonina, kos – irga, 

jabłko, pestki z jabłek itd.), 

● bierze czynny udział w akcjach propagu-

jących idee ekologiczne – włączenie się 

w akcję „Dokarmiamy ptaki zimą”,  

● potrafi wykonać różne zadania,  

● uczestniczy w zabawach organizowanych 

przez nauczyciela, dających satysfakcję 

i radość. 

Trudno wyobrazić sobie świat bez pta-
ków. To one urzekają nas swym śpiewem. 

Pomagają człowiekowi niszczyć szkodniki 

pól i lasów. Zima to doskonała okazja do 

poznania przez dzieci ptasich zachowań 
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i zimowych zwyczajów. Umożliwia nam to 

mądre i systematyczne dokarmianie pta-

ków. Mimo, iż Przedszkole Publiczne we 

Wrzosowej usytuowane jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 1, to dzieci 
mogą obserwować i poznawać różnorodne 

ptaki, gdyż stworzyliśmy w naszym ogrodzie 

miejsce przyjazne dla nich. Dęby, sosny, 

świerki i tuje stanowią barierę ochronną 

przed nadmierną ilością spalin samochodo-

wych i hałasem. Konary drzew i krzewów, 
których jest około sześciuset, stanowią 

wspaniałe schronienie dla ptaków przez cały 

rok. Irga, kalina, jarzębina są ulubionym 

przysmakiem skrzydlatych przyjaciół odwie-

dzających przedszkolny ogród w okresie 
zimy. Dzieci wiedzą, że śnieżna zima może 

zachwycać widokami, ale dla ptaków jest 

bardzo trudnym czasem. Zmarznięta ziemia, 

wcześnie zapadający zmrok i niedostatek 

pożywienia sprawiają, że musimy zadbać 

o ptaki. Powinniśmy je dokarmiać, ale nie 
każdy potrafi to robić dobrze, tzn. tak, aby 

naprawdę im pomóc. Ptaki są wszędzie 

i  bardzo szybko odkrywają „ptasią stołów-

kę”. Jednak nawet najpiękniejsze karmniki 

nie będą pełne skrzydlatych gości, jeśli nie 
znajdzie się w nich jedzenie.  

W naszym przedszkolu przygotowania 

związane z dokarmianiem ptaków rozpoczy-

namy już we wrześniu.  

 
Przygotowanie karmników 

Dzieci zbierają słonecznik, kukurydzę, 
przynoszą zboże. Dzięki temu w okresie 

zimy wszystkie karmniki są pełne różno-

rodnego pożywienia. Dzieci czują się odpo-

wiedzialne za ptaki i z wielką radością 

i ochotą przynoszą dla nich pokarm. Są to: 
pestki z jabłek i gruszek – przysmak kosów 

i kwiczołów oraz nasiona słonecznika – sma-

kołyk sikorek, a także inne, np. pestki dyni, 

nasiona lnu, maku. Dzieci prześcigają się 

w ilości przynoszonych pestek i ziaren zbóż. 

Podczas wycieczek do lasu zbieramy żo-

łędzie, które są przysmakiem sójek oraz głóg 

i jarzębinę dla gili i jemiołuszek. 

 
Przygotowywanie pokarmów do „ptasiej stołówki” 

W kąciku przyrody umieszczona jest nie-

wielka ilość pożywienia, a przy nim okreś-

lone ptaki. Dzięki temu dzieci pamiętają, co 

jest przysmakiem gila, sikorki czy jemio-

łuszki. W ten sposób przedszkolaki łatwiej 

przyswajają sobie wiedzę na temat ulubio-
nego pożywienia poszczególnych ptaków, 

a co najważniejsze uczą się przez działanie. 

 
Przygotowanie karmy dla ptaków 

Pozostały pokarm przechowujemy w su-

chym pomieszczeniu w odpowiednio przygo-
towanych skrzyniach i pojemnikach, gdyż 

ptaki dokarmiamy przez całą zimę.  

 
Kącik przyrody w przedszkolu 
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Podczas różnych sytuacji edukacyjnych 

i zabaw staramy się przekazać maluchom 

najistotniejszą wiedzę związaną z dokar-

mianiem ptaków. Między innymi przestrze-

gamy dzieci, aby nie poiły ptaków w okresie 
zimy, ponieważ są samowystarczalne  

–  spijają wodę z topniejącego śniegu. Nie 

jest wskazane również dokarmianie ptaków 

resztkami z obiadu, gdyż nie przyswajają 

one pokarmów z dodatkiem soli. 

Gdy w listopadzie zima zbliża się wiel-
kimi krokami, dzieci myją karmniki. Gwar 

i radość, jaka panuje w tym czasie, jest nie 

do opisania. Czyste i wysuszone karmniki 

umieszczone zostają w ogrodzie. 

Ilość „ptasich domków”, jaką posiadamy, 
zawdzięczamy rodzicom i ich udziałowi 

w „Konkursie na najpiękniejszy karmnik”. 

W naszym przedszkolu każdego roku 

odbywa się uroczyste otwarcie „ptasiej sto-

łówki”. Uroczystość ta za każdym razem 

przebiega inaczej. Ostatnio honorowym goś-
ciem przedszkolnej uroczystości była pod-

leśniczy Katarzyna Szostak z Nadleśnictwa 

Złoty Potok,  która przybliżyła dzieciom wie-

dzę na temat pracy leśniczego. Jak przy-

stało na opiekuna zwierząt pani podleśniczy 
przepięknie opowiadała o ptakach: jak im 

pomóc, aby mogły przetrwać zimę oraz jak 

dbać o nie przez cały rok. Podczas ciekawej 

prezentacji multimedialnej przypomniała, co 

jest przysmakiem sójki, gila, sikorki, 

wróbla, jemiołuszki, dzięcioła. Pani Kata-
rzyna Szostak poprosiła dzieci, aby re-

gularnie dokarmiały ptaki przez całą zimę, 

żeby pamiętały, że pokarm powinien być 

świeży, a karmniki oczyszczone z resztek 

jedzenia. Zwracała szczególną uwagę, aby 
pora karmienia była zawsze ta sama, naj-

lepiej rano. Kolejnym punktem spotkania 

było przeprowadzenie zabaw konkursowych, 

które miały na celu utrwalenie wiedzy na 

temat dokarmiania ptaków. Nasz gość oce-

niał wykonanie zadań. Przedszkolaki między 
innymi rozpoznawały i nazywały ptaki na 

podstawie tylko częściowo odkrytej ilustra-

cji. Układały pocięte na części ilustracje 

ptaków i określały, czy odlatują, czy pozos-

tają u nas na zimę. Wskazywały ilustracje 
obrazującą prawidłowo zawieszony karmnik 

i wyjaśniały, dlaczego jest poprawnie 

usytuowany. Kolejnym zadaniem było 

dopasowanie przygotowanego pokarmu do 

odpowiedniego ptaka. W nagrodę za wspa-

niałe odpowiedzi pani podleśniczy  wręczyła 
wszystkim dzieciom książeczki.  

 
Przekazanie pani podleśniczy Katarzynie Szostak 
kilku worków żołędzi, które dzieci same zebrały  

dla ptaków na terenie przedszkola 

Spotkanie to, a szczególnie zachęta dba-

nia o ptaki przez cały rok, przyniosło bardzo 

pozytywne efekty w następnych miesiącach. 

W podziękowaniu za przekazaną wiedzę  
i miłe spotkanie przedszkolaki przekazały 

dla sójek kilka worków żołędzi, zbieranych 

w ramach akcji zorganizowanej na terenie 

przedszkola. 

Nie czekamy, aż spadnie śnieg. Nasi 

skrzydlaci podopieczni muszą przyzwyczaić 
się do „stołówki”, dlatego już jesienią do 

karmników sypiemy trochę nasion, żeby ich 

przyzwyczaić. Pamiętamy również o wy-

czyszczeniu budek lęgowych – usuwamy 

stare gniazda i wsypujemy suche trociny  
– w ten sposób przygotowane budki posłużą 

zimą jako dom noclegowy dla ptaków. 

Dzieci pod bacznym okiem nauczycieli, 

każdego dnia małymi szczoteczkami wymia-

tają resztki nasion lub śnieg i wsypują 

różnorodny pokarm, aby dokarmiać jak 
największą liczbę ptaków.  

 
Uzupełnianie pokarmu w karmnikach 

Aby w ptasiej stołówce pojawiało się 

urozmaicone pożywienie – nie tylko to, co 

zebraliśmy jesienią – ogłosiliśmy akcję „sło-

nina dla sikorek”. Ponadto dzieci często 
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starają się przygotować samodzielnie kule 

tłuszczowe z nasionami.  

 
Przygotowywanie kul tłuszczowych  

z nasionami dla ptaków 

Nasza „ptasia stołówka” zawsze jest 

pełna gości. Dzieci chętnie patrzą na ptaki 

przy karmniku. Obserwują przez okno lub 
w ogrodzie, jakie ptaki przylatują, jak się 

poruszają, jaki pokarm najszybciej znika. 

Na podstawie swoich obserwacji stwier-

dzają, że z każdym dniem liczba ptaków 

zwiększa się, a szczególnie w dni mroźne, 
kiedy ziemia zostaje pokryta śniegiem. Do-

strzegają, że w „ptasiej stołówce” najwięcej 

jest sikorek i wróbli. Dzieci były bardzo 

uradowane, kiedy pojawiły się kosy, sójki, 

gile, dzięcioły a nawet kowaliki. 

 
Przygotowywanie kawałków słoniny dla ptaków 

Poprzez kontakt z otoczeniem przyrod-

niczym możemy wszechstronnie wycho-

wywać dzieci i kształtować u nich ważne 

w życiu cechy charakteru – cierpliwość, wy-

trwałość, poczucie odpowiedzialności, spos-
trzegawczość. Proces wychowawczy po-

winien prowadzić nie tylko do indywidual-

nego odczuwania radości związanej z dokar-

mianiem ptaków, ale do jej przeżywania 

w zespole, z innymi.  

Radość dają osiągnięcia wynikające ze 
wspólnych obserwacji, wspólnie zbieranego 

pokarmu dla ptaków. Między innymi na 

takich wartościach wyrastają ludzie rozu-

miejący się nawzajem i skłonni do wzajem-

nej pomocy. Musimy też pamiętać, że dziec-

ko najlepiej poznaje przyrodę poprzez dzia-
łanie, odkrywając jej tajemnice, gromadząc 

nowe doświadczenia i angażując się emo-

cjonalnie. 

Wszystkie możliwości wychowawcze, któ-

re tkwią w czynnościach związanych z opie-

ką nad ptakami, uda się tylko wtedy wy-
korzystać dla rozwoju osobowości wycho-

wanków, gdy sami kochamy i znamy przy-

rodę, jeśli rzetelnie interesujemy się naszym 

zadaniem wychowawczym i pilnie śledzimy 

rozwój dzieci.  

 
Pokarm w karmnikach musi być urozmaicony 

 

OBSERWACJE PTAKÓW I SPOSTRZEŻENIA 

PRZEDSZKOLAKÓW Z WRZOSOWEJ 

Zima płatała różne figle. Czasami nie 

wiadomo było, czy to jesień, zima czy 

wiosna. Śniegu było bardzo mało i rzadko 
notowano niskie temperatury. Dokarmianie 

ptaków stało się dla dzieci nowym doświad-

czeniem. Nawet jeśli nie ma śniegu, to 

każdego dnia dzieci mogą obserwować wiele 

wróbli w „ptasiej stołówce”. Ptaki te uwiel-
biają przebywać w tujach i żywopłocie. Gdy 

czują się bezpieczne, przyfruwają do 

karmników, gdzie delektują się nasionami 

zbóż. Nawet najmniejsze poruszenie dzieci 

sprawia, że odfruwają i chowają się w ko-

narach krzewów. Dzieci zauważyły, że wrób-
le zjadają każdą ilość zboża bez względu na 

to, gdzie ono jest – w karmniku czy 

rozsypane na ziemi lub śniegu. Przed-

szkolaki dostrzegły też, że gdy ziemia była 

lekko pokryta śniegiem, wróble szukały 

miejsc pod krzewami, gdzie jeszcze nie było 
białego puchu i tam wygrzebywały poży-

wienie. 
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Sikorki każdego dnia, o różnej porze 

odwiedzają karmniki. Trudno jest je obser-

wować – nawet małe poruszenie przy oknie 

powoduje, że odlatują. Dlatego, aby mogły 

najeść się do syta, odchodzimy od okien 
i rzadko obserwujemy je całą grupą. Przed-

szkolaki zauważyły, że przysmakiem sikorek 

jest słonina, a także kule tłuszczowe z na-

sionami. 

 
Sikorka dokarmiana przez przedszkolaki 

Na podstawie prowadzonych obserwacji 

dzieci dostrzegły, że sójki przylatują dwa 

razy. Pierwszy raz w godzinach porannych 

i drugi – w południe. Zawsze przylatują dwie 

lub trzy sójki. Ich ulubionym przysmakiem 

są żołędzie. Siadają na drzewie – bacznie 
obserwując miejsce, gdzie jest rozsypane 

pożywienie. Gdy czują się bezpiecznie 

chwytają żołędzie w dzioby i odlatują. 

Rzadko zaglądają do karmników. Wyjątek 

robią tylko w celu skosztowania słoniny. 

Wolą, gdy ich ulubiony przysmak leży na 
ziemi, a nie w karmniku. Dużym zas-

koczeniem dla dzieci było to, że sójki, 

podobnie jak sikorki i dzięcioły, lubią zjadać 

słoninę. Sójki są „pupilkami” dzieci. Spra-

wiają im wielką radość, gdy odwiedzają 
ogród przedszkolny, w którym zawsze czeka 

na nich pyszny posiłek. Wyższa tempe-

ratura, odwilż, sprawiają, że sójki rzadko 

pojawiają się w naszym ogrodzie. 

Kolejnym ptakiem, który odwiedza naszą 

„ptasią stołówkę”, a sprawia maluchom 
wiele radości, jest dzięcioł duży. Jego przy-

zwyczajenia są zawsze takie same – naj-

pierw siada na akacji, głośno stukając 

w korę drzewa, a potem przylatuje do karm-

nika na słoninę i spożywa ją. Podobnie jak 
sójki, dzięcioł odwiedza „ptasią stołówkę” 

tylko w dni mroźne i śnieżne.  

 
Dzięcioł, który przyleciał do „ptasiej stołówki” 

Maluchy z przyklejonymi do szyby no-

sami podziwiają dzięcioła. Dla wielu z nich 
to pierwsze spotkanie z tym ptakiem. Są 

nim zachwycone. Każdego dnia pytają, czy 

mogą obserwować dzięcioła. Musiałam 

wyjaśniać, że ten ptak nie zawsze przylatuje 

do naszej „ptasiej stołówki”. Dzieci bardzo 
często wybiegają z sali, aby z okien kory-

tarza, które wychodzą na ogród, obserwo-

wać ptaki przy karmnikach. 

Kowalik to kolejny ptak, którego dzieci 

mogły obserwować, choć pojawiał się bardzo 

rzadko przy naszych karmnikach. Przylaty-
wał tylko wtedy, gdy ziemia pokryta była 

śniegiem. Było to przez kilka dni w grudniu 

i w styczniu. Kowaliki zjadały różne nasiona 

i oczywiście można je było zauważyć przy 

słoninie. Ku naszemu zdziwieniu kowaliki 
zjadały orzechy laskowe. A skąd to wiemy? 

Otóż w naszym ogrodzie pojawiła się pew-

nego dnia wiewiórka. Chcąc ją zachęcić 

i sprawić, aby przychodziła do nas częściej, 

wysypaliśmy orzechy laskowe. Orzechy 

każdego dnia znikały, ale nikt już więcej nie 
widział wiewiórki. Podczas obserwacji pta-

ków zauważyliśmy, że jeden z orzechów 

porwał kowalik i pofrunął z nim w kierunku 

wierzby. Byliśmy tym zdumieni. Zasko-

czenie było jeszcze większe, gdy podczas 
spacerów i zabaw w ogrodzie maluchy 

zobaczyły w korze drzewa łupiny orzechów. 

Sprawcą tego działania były kowaliki. Są 

małymi, ale inteligentnymi ptaszkami. 

Potrafią zaklinować orzechy w pęknięciach 

kory i walić w nie dziobem, dopóki nie 
rozbiją twardej skorupki i nie dostaną się 

do smacznej zawartości. Dzieci bardzo 

lubiły obserwować kowaliki. Zwróciły szcze-

gólną uwagę na ich ruchliwość i sposób 

poruszania głową. 

Każdego dnia dzieci mogły obserwować 

kosy. Ich przysmakiem są owoce irgi, 

jarzębiny i różne nasiona, zazwyczaj 
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zeschnięte i zmarznięte. Ptaki siadają na 

gałązkach drzew, porywają owoce i odfru-

wają w bezpieczne miejsce, aby spożyć swo-

ją zdobycz. Na początku płochliwe, trudne 

do obserwacji.  

 
Kos, który przyleciał na teren przedszkola 

W naszym ogrodzie rosną irgi, których 

czerwone owoce są przysmakiem kosów. 

W bieżącym roku owoce bardzo długo utrzy-

mywały się na krzewach, ponieważ aura 

była łagodna i kosy nie były zainteresowane 
tymi owocami. Wystarczyły tylko dwa dni 

niskiej temperatury i wszystkie owoce irgi 

zniknęły. Wiedzieliśmy, że kosy lubią pestki 

jabłek, ale czy jabłka? Pewnego dnia jeden 

z naszych przedszkolaków położył obok 
karmnika połówkę jabłka. Wkrótce wokół 

owocu pojawiły się ptaki. Dzieci w dużym 

skupieniu obserwowały, co będzie się dzia-

ło. Ptaki wyjadały miąższ. To kolejny przy-

kład, gdy dzieci uczą się przez działanie. 

Wszystkie przedszkolaki, które w tym dniu 
obserwowały kosy zapamiętały, że nie tylko 

zjadają one pestki, ale miąższ z jabłek 

również im smakuje.  

Na podstawie obserwacji dzieci stwier-

dziły, że z każdym dniem liczba ptaków 
zwiększała się, a szczególnie w dni mroźne 

i gdy ziemia została pokryta śniegiem. Dos-

trzegły, że w „ptasiej stołówce” najwięcej jest 

sikorek i wróbli. Przedszkolaki były bardzo 

uradowane, gdy pojawiły się kosy, sójki, 

gile, dzięcioły a nawet kowaliki. Dzieci 
zauważyły, że w cieplejsze dni było mniej 

ptaków. Natomiast dzień lub dwa dni przed 

nadchodzącymi mrozami zwiększała się 

znacznie ich liczba przy karmnikach i ob-

legały je przez cały dzień. Można więc 
powiedzieć, że ptaki wyczuwają nadcho-

dzący chłód i doskonale „przewidują” po-

godę. 

Dużym zaskoczeniem dla naszych ma-

luchów był fakt, że zarówno sójki, kowaliki 

jak i dzięcioły bardzo chętnie spożywają 

słoninę. Na podstawie obserwacji dzieci 

dostrzegły, że sójki, dzięcioły i kowaliki 
przylatują o tej samej porze. Natomiast 

kosy, sierpówki, wróble i sikorki w „ptasiej 

stołówce” przebywają przez cały dzień.  

 
Przedszkolaki utrzymują porządek w karmnikach 

Przedszkolaki zauważyły także, że łagod-

na zima, brak śniegu, wyższe temperatury 
sprawiają, iż ptaki nie oczekują od nas 

pomocy i nie odwiedzają tak często „ptasiej 

stołówki”. Były i takie dni, podczas których 

nie było ptaków w karmniku. Doskonale 

radziły sobie w swoim naturalnym środowisku. 

Dziś możemy powiedzieć, że duża ilość 

różnorodnych karmników, budek lęgowych, 

pojników, bogata szata roślinna sprawiła, że 

ogród przedszkolny stał się przyjaznym 

miejscem dla ptaków. Jesteśmy dobrym 

przykładem, iż mimo bliskości ruchliwej 
drogi i częstej obecności dzieci w ogrodzie 

ptaki polubiły to miejsce. Za opiekę i stwo-

rzone warunki odwdzięczają nam się swym 

pięknym śpiewem. 

Dokarmianie ptaków pozwala dzieciom 
podejmować proste prace na rzecz najbliż-

szego środowiska. Zachęca je do obserwacji, 

poznawania skrzydlatych przyjaciół w natu-

ralnym środowisku, a nie tylko na podsta-

wie opowieści nauczyciela, czy obrazka 

w książce. Mamy nadzieję, że dzięki syste-
matycznemu dokarmianiu ptaków dzieci 

zdobyły wiedzę na temat gatunków popu-

larnych w Polsce. Potrafią obserwować je 

bez płoszenia, zakładać z pomocą dorosłych 

karmniki i budki lęgowe. Systematyczna 
obserwacja pozwoliła dzieciom poznać zwy-

czaje ptaków.  

 Jolanta Banasiak 
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dr Jarosław Durka  
Zespół Szkół Publicznych nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie 

doradca metodyczny 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

POLSKA  I  POLACY  W  LATACH  960–1918 
TEST  Z  I  I  II  ETAPU  XII  POWIATOWEGO  KONKURSU  HISTORYCZNEGO  

DLA  GIMNAZJÓW  ZORGANIZOWANEGO  PRZEZ  JURAJSKIE  STOWARZYSZENIE  

NAUCZYCIELI  TWÓRCZYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2014/2015 

TEST  Z  I  ETAPU 

Poniższy test został opracowany przez dr. Jarosława Durkę i wykorzystany podczas 
I etapu konkursu, który odbył się 17 lutego 2015 r. 

Treści kształcenia: 

1. Polska pierwszych Piastów. 

2. Polska dzielnicowa i zjednoczona. 

3. Polska Kazimierza Wielkiego. 

4. Polska w dobie unii z Litwą. 

5. Kultura Polski średniowiecznej. 

6. Kształtowanie się demokracji szlacheckiej w Polsce. 

7. Polska i Litwa pod rządami ostatnich Jagiellonów. 

8. Kultura polskiego renesansu. 

 

Czas 45 minut, maksymalnie 45 pkt. 

Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają 36 pkt. 

 

1. Uzupełnij tabelę, wpisując miejsca i daty zawarcia unii polsko-litewskich.     (8 pkt) 

Miejsce Data Najważniejsze postanowienia 

  Witold uzna zwierzchnictwo Jagiełły i Korony w zamian za 

uznanie przez Jagiełłę swej dożywotniej udzielnej władzy 

  Wspólny i wspólnie wybierany władca Litwy i Polski, wspólny 

sejm, polityka zagraniczna i moneta 

  Litwini i Polacy będą się porozumiewać przed wyborem 
władców. Największe rodziny bojarskie przyjęte do herbów 

polskich 

  Jagiełło poślubi Jadwigę i zostanie królem Polski. Litwa 
przyjmie chrzest, zostanie przyłączona do Polski i pomoże 

odzyskać ziemie utracone przez Polskę 
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2. Uzupełnij tabelę, wpisując wydarzenia lub daty dotyczące historii Kościoła  

w Polsce.     (4 pkt) 

Data Wydarzenie 

966  

 Męczeńska śmierć św. Wojciecha [misja św. Wojciecha w Prusach] 

 Utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie i biskupstw w Krakowie, 

Wrocławiu i Kołobrzegu 

1079  

3. Ułóż chronologicznie wydarzenia z życia Bolesława Krzywoustego, wpisując kolejne 

numery od 1 do 5 (zaczynając od najstarszego).     (5 pkt) 

Pomorze Gdańskie w Państwie Bolesława  

Podział kraju między Zbigniewa i Bolesława  

Misja Ottona z Bambergu na Pomorzu Zachodnim  

Ustalenie zasady senioratu i wydzielenie synom dzielnic  

Wojna domowa ze Zbigniewem  

4. Połącz strzałkami okresy zasiadania na tronie krakowskim z władcami.     (5 pkt) 

Mieszko III Stary 1138–1146 

Bolesław IV Kędzierzawy 1146–1173 

Leszek I Biały 1173–1177 

Kazimierz II Sprawiedliwy 1177–1194 

Władysław II Wygnaniec 1202–1227 

5. Poniższe wydarzenia dotyczą dwóch ostatnich Piastów na polskim tronie. Wpisz 

imię odpowiedniego władcy obok wydarzeń.     (7 pkt) 

Wydarzenie Władca 

Układ w Wyszehradzie  

Układ sukcesyjny z Andegawenami  

Zdławienie buntu mieszczan Krakowa  

Utrata Gdańska  

Zajęcie Rusi Halickiej  

Wyprawa zbrojna na Poznań  

Proces z Krzyżakami w Warszawie  

6. Wpisz w odpowiednią rubrykę miejsce nadania przywileju i władcę, który wtedy pa-

nował w Polsce.     (5 pkt) 

Cerekwica i Nieszawa (razem), Koszyce, Piotrków, Czerwińsk, Radom, Ludwik Węgierski, 

Aleksander Jagiellończyk, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht 

 Miejsce Władca 

Nowe prawa i podatki mogą być ustanowione tylko za 

zgodą sejmu (szlachty) 

  

Zobowiązanie do nienakładania nowych podatków i nie-

zwoływania pospolitego ruszenia bez zgody sejmików 

  

Przywilej gwarantował królowi tylko jeden stały podatek 

2 groszy z łana chłopskiego 

  

Uniemożliwienie mieszczaństwu nabywania ziemi, zakaz 
sprawowania urzędów i godności państwowych przez 

przedstawicieli stanu mieszczańskiego 

  

Nietykalność majątkowa bez prawomocnego wyroku   
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7. Podkreśl zabytki kultury średniowiecznej.     (4 pkt) 

Sukiennice w Krakowie, „Psałterz floriański”, Drzwi Gnieźnieńskie, Kaplica Zygmuntow-

ska, ratusz w Zamościu, ratusz we Wrocławiu, pręgierz w Bystrzycy, arrasy wawelskie. 

8. Połącz twórców z ich dziełami.     (6 pkt) 

Mikołaj Kopernik Żywot człowieka poczciwego  

Maciej z Miechowa O naprawie Rzeczypospolitej 

Andrzej Frycz Modrzewski O obrotach sfer niebieskich  

Marcin Kromer Treny 

Mikołaj Rej Traktat o dwóch Sarmacjach 

Jan Kochanowski Kronika polska 

9. Pierwsze obrady z udziałem trzech stanów sejmujących: króla, senatu i izby po-
selskiej odbyły się za panowania (podkreśl właściwą odpowiedź):     (1 pkt) 

a) Władysława Jagiełły 

b) Aleksandra Jagiellończyka 

c) Jana Olbrachta 

d) Zygmunta Augusta 

 

* * * 

 

KLUCZ ODPOWIEDZI 

1. (8 pkt) 

Miejsce Data Najważniejsze postanowienia 

Wilno [Radom] 1401 Witold uznaje… 

Lublin 1569 Wspólny i wspólnie wybierany władca Litwy i Polski… 

Horodło 1413 Litwini i Polacy będą się porozumiewać przed wyborem władców… 

Krewo 1385 Jagiełło poślubi Jadwigę… 

2. (4 pkt) 

Data Wydarzenie 

966 Chrzest Polski 

997 Męczeńska śmierć św. Wojciecha [misja św. Wojciecha w Prusach] 

1000 Utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie… 

1079 Śmierć biskupa Stanisława 

3. (5 pkt) 

Pomorze Gdańskie w Państwie Bolesława 3 

Podział kraju między Zbigniewa i Bolesława 1 

Misja Ottona z Bambergu na Pomorzu Zachodnim 4 

Ustalenie zasady senioratu i wydzielenie synom dzielnic 5 

Wojna domowa ze Zbigniewem 2 

4. (5 pkt) 

Władysław II Wygnaniec 1138–1146 

Bolesław IV Kędzierzawy 1146–1173 
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Mieszko III Stary 1173–1177 

Kazimierz II Sprawiedliwy 1177–1194 

Leszek I Biały 1202–1227 

5. (7 pkt) 

Wydarzenie Władca 

Układ w Wyszehradzie Kazimierz 

Układ sukcesyjny z Andegawenami Kazimierz 

Zdławienie buntu mieszczan Krakowa Władysław 

Utrata Gdańska Władysław 

Zajęcie Rusi Halickiej Kazimierz 

Wyprawa zbrojna na Poznań Władysław 

Proces z Krzyżakami w Warszawie Kazimierz 

6. 1 punkt za każdy prawidłowo uzupełniony wiersz: miejsce i władca. (5 pkt) 

 Miejsce Władca 

Nowe prawa i podatki mogą być ustanowione 

tylko za zgodą sejmu (szlachty) 

Radom Aleksander 
Jagiellończyk 

Zobowiązanie do nienakładania nowych 
podatków i niezwoływania pospolitego ruszenia 

bez zgody sejmików 

Cerekwica 
i Nieszawa 

Kazimierz 
Jagiellończyk 

Przywilej gwarantował królowi tylko jeden stały 

podatek 2 groszy z łana chłopskiego 

Koszyce Ludwik 

Węgierski 

Uniemożliwienie mieszczaństwu nabywania 
ziemi, zakaz sprawowania urzędów i godności 

państwowych przez przedstawicieli stanu 

mieszczańskiego 

Piotrków Jan Olbracht 

Nietykalność majątkowa bez prawomocnego 

wyroku 

Czerwińsk Władysław 
Jagiełło 

7. (4 pkt) 

„Psałterz floriański”, Drzwi Gnieźnieńskie, ratusz we Wrocławiu, pręgierz w Bystrzycy  

8. (6 pkt) 

Mikołaj Kopernik O obrotach sfer niebieskich 

Maciej z Miechowa Traktat o dwóch Sarmacjach 

Andrzej Frycz Modrzewski O naprawie Rzeczypospolitej 

Marcin Kromer Kronika polska 

Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego 

Jan Kochanowski Treny 

9. (1 pkt) 

c) Jana Olbrachta  

 

Literatura: 

Witold Mizerski, Tablice historyczne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1996. 

Stanisław Roszak (red.), Śladami Przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy pierwszej 

gimnazjum, Nowa Era, Warszawa 2012. 

Stanisław Roszak, Śladami Przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum, 

Wydawnictwo Era, Straszyn k. Gdańska 2011. 
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TEST  Z  II  ETAPU 

 
Poniższy test został opracowany przez dr. Jarosława Durkę i wykorzystany podczas 

II etapu konkursu, który odbył się 8 maja 2015 roku. 

 

Treści kształcenia: 

1. Ustrój i społeczeństwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

2. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w. 
3. Kultura polskiego baroku. 

4. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII w. 

5. Rzeczpospolita pod rządami Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

6. Oświecenie w Polsce. 

7. Polacy u boku Napoleona Bonaparte. 
8. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. 

9. Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej w okresie powstań narodowych. 

10. Życie Polaków pod zaborami. 

11. Sprawa polska w czasie I wojny światowej. 

 

Czas 45 minut, maksymalnie 40 pkt. 

1. Uzupełnij tabelę, wpisując tytuł cytowanego dokumentu i datę roczną jego 

powstania.     (8 pkt) 

 Nazwa  
dokumentu 

Rok 

Iż za żywota naszego my i potomkowie nasi, królowie polscy 
i ciż, wielkie książęta Litewskie, Ruskie, Mazowieckie, Żmudz-

kie, Kijowskie, Wołyńskie, Inflanckie i innych państw, nie mamy 
mianować ani obierać jakiego, składać żadnym sposobem ani 

kształtem wymyślonym, króla, na państwo sukcesora naszego 

sadzać, a to dlatego, aby zawdy wiecznymi czasy po zejściu 

naszym i potomków naszych wolne obieranie zostały wszem 

stanom koronnym; dla czego i tytułu dziedzica używać nie 

mamy ani potomkowie nasi, królowie polscy. 

  

Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze 
z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelska 

i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, 

trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli 
prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest władza 

prawodawcza w stanach zgromadzonych, władza najwyższa wy-

konawcza w królu i straży i władza sądownicza w jurysdykcjach, 

na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających. 

  

Artykuł 1.  

Królestwo Polskie jest na zawsze połączone z Cesarstwem 

Rosyjskim. [...] 

Artykuł 3.  

Korona Królestwa Polskiego jest dziedziczną w Osobie Naszej 

i Naszych Potomków, dziedziców i następców, podług porządku 

następstwa ustanowionego dla Tronu Rosyjskiego. [...] 

  

Komitet Centralny jako Tymczasowy Rząd Narodowy. 

Nikczemny rząd najezdniczy, rozwścieklony oporem męczonej 

przezeń ofiary postanowił zadać jej cios stanowczy: porwać 

kilkadziesiąt tysięcy najdzielniejszych, najgorliwszych jej obroń-

ców, oblec w nienawistny mundur moskiewski i pognać tysiące 

mil na wieczną nędzę i zatracenie. 
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2. Wpisz odpowiedniego polskiego władcę obok wydarzeń .     (5 pkt) 

Wydarzenie Władca 

Zawarcie unii brzeskiej  

Zawarcie rozejmu w Andruszowie  

Przystąpienie Polski do antytureckiej Ligi 

Świętej 

 

„Sejm niemy”  

Założenie Szkoły Rycerskiej  

3. Uzupełnij zdania.     (7 pkt) 

Zygmunt III Waza rozpoczął panowanie w ……….. roku. Okres jego panowania, a także 

rządy jego synów: ……………………… i ………………..………, to czasy wojen ze Szwecją.  

Z konfliktów tych Rzeczpospolita wychodziła obronną ręką, ale bardzo osłabiona. Dzięki 
husarii, pod dowództwem Jana Karola …………………………, Polacy odnieśli zwycięstwo 

pod ………………...… w 1605 roku. Polska flota zwyciężyła pod Oliwą w ……………. roku. 

„Potop szwedzki” zakończył się pokojem w Oliwie w ………….. roku.  

4. Uważnie przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.     (4 pkt) 

Hutnictwo na ziemiach Rzeczypospolitej w 1786 r.  
[…] Z tak znacznej liczby żelaznych fabryk obojga narodów każdy łatwo wnieść może jak 

wiele kraj korzysta, gdy zechcemy przypomnieć sobie, jak wiele pieniędzy z kraju 

wychodziło w ten czas, gdyśmy albo nie mieli tych fabryk, albo mniej ich było. […] Oprócz 

żelaza szwedzkiego wchodziło do nas węgierskie, zwłaszcza w ćwiekach gontowych, około 

2000 cetnarów; lecz i ten handel krajowe teraźniejsze fabryki przecięły, robiąc u siebie 

gontale, głowacze, szkutniki etc., etc. […] Sprowadzano i z Moskwy do Litwy, a czasem 
i Polski żelaza około 800 cetnarów […]. Zebrawszy w jedno tę wielość żelaza, które 

dawniej do nas z zagranicy wchodziło, pokazuje się, iż za nie wychodziło pieniędzy z kraju 

około 21000 czerwonych złotych; teraz przeciwnie, na wyprowadzeniu onegoż za granicę 

cóżkolwiek zyskujemy, ponieważ do oderwanych prowincyj naszego żelaza najwięcej 

wywożą […]. 
A) Wymień trzy kraje, z których Rzeczpospolita Obojga Narodów importowała żelazo 

przed wybudowaniem własnych zakładów hutniczych.  

……………………………………………………………………………….............……………………. 

B) Jaką istotną zmianę w handlu zagranicznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

spowodowało wybudowanie własnych fabryk? 

……………………………………………………………………………….............……………………. 

5. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej, wpisując cyfry od 1 do 5  

(zacznij od najstarszego).     (5 pkt) 

Wyprawa Napoleona na Moskwę  .....................................................................................  

Utworzenie Księstwa Warszawskiego  ...............................................................................  

Powstanie we Włoszech Legionów Dąbrowskiego  .............................................................  
Powiększenie terytorium Księstwa Warszawskiego o część zaboru austriackiego  ...............  

Legiony Polskie wysłane przez Napoleona na San Domingo  ..............................................  

6. Wpisz po trzy nazwiska dowódców obok powstań narodowych, w których dowodzili.     

(9 pkt) 

Józef Hauke-Bosak, Jakub Jasiński, Jan Skrzynecki, Marian Langiewicz, Romuald 
Traugutt, Józef Chłopicki, Jan Henryk Dąbrowski, Jan Kiliński, Jan Krukowiecki 

Powstanie kościuszkowskie  

Powstanie listopadowe  

Powstanie styczniowe  
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7. Wpisz obok rok powstania dokumentu.     (2 pkt) 

„Akt 5 listopada”  

Orędzie prezydenta Wilsona  

 
 

* * * 

 

KLUCZ ODPOWIEDZI 

1. (8 pkt) 

 Nazwa dokumentu Rok 

Iż za żywota naszego my i potomkowie nasi, królowie 

polscy i ciż, wielkie książęta Litewskie, Ruskie, Mazowieckie, 

Żmudzkie, Kijowskie, Wołyńskie, Inflanckie i innych państw… 

Artykuły 

henrykowskie 
1573 

Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze 
z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywa-

telska i porządek społeczności w równej wadze na zawsze 
zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać 

powinny… 

Konstytucja  

3 maja 
1791 

Artykuł 1.  

Królestwo Polskie jest na zawsze połączone z Cesarstwem 

Rosyjskim… 

Konstytucja 
Królestwa 

Polskiego 

1815 

Komitet Centralny jako Tymczasowy Rząd Narodowy. 

Nikczemny rząd najezdniczy, rozwścieklony oporem mę-

czonej przezeń ofiary postanowił zadać jej cios stanow-

czy… 

Manifest 

Tymczasowego 
Rządu  

Narodowego 

1863 

2. (5 pkt) 

Wydarzenie Władca 

Zawarcie unii brzeskiej Zygmunt III Waza 

Zawarcie rozejmu w Andruszowie Jan Kazimierz 

Przystąpienie Polski do antytureckiej Ligi Świętej Jan III Sobieski 

„Sejm niemy” August II Mocny 

Założenie Szkoły Rycerskiej Stanisław August Poniatowski 

3. (7 pkt) 

Zygmunt III Waza rozpoczął panowanie w 1587 roku. Okres jego panowania, a także 

rządy jego synów: Władysława i Jana Kazimierza, to czasy wojen ze Szwecją.  

Z konfliktów tych Rzeczpospolita wychodziła obronną ręką, ale bardzo osłabiona. Dzięki 

husarii, pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza, Polacy odnieśli zwycięstwo pod 

Kircholmem w 1605 roku. Polska flota zwyciężyła pod Oliwą w 1627 roku. „Potop 
szwedzki” zakończył się pokojem w Oliwie w 1660 roku.  

4. (4 pkt) 

A) Wymień trzy kraje, z których Rzeczpospolita Obojga Narodów importowała żelazo przed 

wybudowaniem własnych zakładów hutniczych.     (3 pkt) 

Szwecja, Węgry [cesarstwo austriackie], Rosja 

B) Jaką istotną zmianę w handlu zagranicznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów spowo-
dowało wybudowanie własnych fabryk?     (1 pkt) 

Wcześniej Polacy importowali żelazo, a teraz stali się eksporterami. 
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5. (5 pkt) 

Wyprawa Napoleona na Moskwę  ..................................................................................  5 

Utworzenie Księstwa Warszawskiego  ............................................................................  3 

Powstanie we Włoszech Legionów Dąbrowskiego  ..........................................................  1 

Powiększenie terytorium Księstwa Warszawskiego o część zaboru austriackiego  ............  4 
Legiony Polskie wysłane przez Napoleona na San Domingo  ...........................................  2 

6. (9 pkt) 

Powstanie 

kościuszkowskie 

Jan Kiliński, Jakub Jasiński, Jan Henryk Dąbrowski 

Powstanie listopadowe Jan Krukowiecki, Jan Skrzynecki, Józef Chłopicki 

Powstanie styczniowe Marian Langiewicz, Józef Hauke-Bosak, Romuald Traugutt 

7. (2 pkt) 

„Akt 5 listopada” 1916 

Orędzie prezydenta Wilsona 1918 

 

Literatura: 
Łaszkiewicz A., Roszak S., Śladami Przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej 

gimnazjum, Wydawnictwo Era, Straszyn k. Gdańska 2011. 

Maresz T., Juszczyk K., Historia w tekstach źródłowych, t. 2, Rzeszów 1998. 

Mizerski W., Tablice historyczne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1996. 

Roszak S. (red.), Śladami Przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum, 

Wydawnictwo Era, Straszyn k. Gdańska 2011. 

Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Leonard, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1999. 

Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Leonard, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2002. 

dr Jarosław Durka 

 

 

 

 

Barbara Kosta  
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

LES  TEMPS  DU  PASSÉ  AU  RENDEZ-VOUS 

INTRODUCTION 

La tendance à trouver la langue française difficile 

à  apprendre est répandue chez les apprenants 

de français langue étrangère. Parmi de «maudites» 
règles, entre autres celles de l’accord du participe 

passé, celle des «fameux» déterminants grâce auxquels 

nous apprenons si le mot est masculin ou féminin et 

encore celle de la conjugaison des verbes qui cumule 

de  nombreuses irrégularités, l’emploi des temps 
du passé de l’indicatif est une difficulté le plus souvent 

évoquée par les apprenants. Rien d’étonnant : la 

langue française dispose d’une palette de temps 

beaucoup plus riche que le polonais.  
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Aux trois temps fondamentaux (le passé composé, le passé simple et l’imparfait) 

s’ajoutent leurs formes antérieures (le plus-que-parfait, le passé antérieur et le passé 
surcomposé, inconnu de nombreux apprenants) sans oublier le passé récent. De plus, tous 

les temps «antérieurs», de même que le passé simple (réservé à la littérature, mais vivant 

aussi dans le discours journalistique) ne possèdent pratiquement aucun équivalent en 

polonais.  

 

D’OÙ PEUVENT VENIR CES DIFFICULTÉS ?  

Le passé polonais se caractérise par sa simplicité : il n’a qu’une seule forme et son emploi 
dépend de l’aspect du verbe (pour les verbes imperfectifs, le passé correspond à l’imparfait 
et pour les verbes perfectifs, au passé composé ou au passé simple ou au plus-que-parfait). 

Il y a donc de quoi décourager l’apprenant qui, face au surnombre des temps du passé, est 

forcé, d’un côté, de mémoriser leur complexité sémantique et distributionnelle, de l’autre, 
de la mettre en pratique dans des situations de communication orale et/ou écrite. Cela 

semble difficile et même les apprenants les plus avancés peinent à maîtriser leur emploi.  

 

AXE DES TEMPS DU PASSÉ 

Sans sous-estimer l’importance de tous les temps du passé, il me semble évident d’en 
choisir trois, car, dans la conversation courante quand on raconte quelque chose qui est 
arrivé dans le passé, on utilise souvent l’imparfait, le passé composé et/ou le plus-que-
parfait. Leur connaissance permet à l’apprenant un minimum de communication orale 

et/ou écrite.  

L’ enseignement de ces trois temps peut se faire à l’aide de l’axe ci-dessous 

 

  

 

 
 
point de repère 

 

La position des temps qui nous intéressent est importante dans le système verbal 
du français. Le passé composé, l’imparfait et le plus-que-parfait précèdent le présent, par 

rapport au moment de l’énonciation qui est un point de repère. Quant à leur sémantique, 
les temps composés (le passé composé et le plus-que-parfait) employés seuls, expriment une 

action accomplie mais lorsqu’ils sont employés avec les temps simples, ils peuvent marquer 
un événement accompli ou antérieur (un fait qui a eu lieu avant un autre dans le passé). 
Le passé composé marque donc l’action antérieure par rapport au présent tandis que le plus-
que-parfait indique un fait antérieur au passé composé ou à l’imparfait. Le passé composé 

marque plutôt une action tandis que l’imparfait présente, entre autres, le cadre de la 

situation. 

 

SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE 

Enseigner les trois temps du passé en classe de français langue étrangère ne peut se 

borner à un cours de linguistique portant sur l’acquisition des caractéristiques 

morphologiques et sémantiques. Il est nécessaire de les pratiquer par le biais d’exercices de 

grammaire divers, mais surtout de les faire produire à l’oral et/ou à l’écrit, car la maîtrise de 

ces temps, utilisés simultanément, ne s’acquiert qu’après une longue pratique. 

Lorsque les apprenants sont déjà initiés à la formation et à l’emploi des temps passés, 

l’enseignant se doit de travailler l’expression orale et/ou écrite. Faire usage de divers 

documents authentiques, pour raconter un événement au passé, me paraît bénéfique et aide 

énormément l’apprenant à accéder à la compétence communicative. C’est pour cela que 

Passé Composé 

Imparfait Présent 
Plus-que-parfait 
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je vous propose ci-dessous une activité orale et/ ou écrite ayant pour objectif d’utiliser 

les trois temps du passé dans une situation de communication à travers des documents 

visuels que sont les photos.  

 

PRÉSENTATION  

La démarche est de proposer aux apprenants de «laisser vagabonder leur imagination, par 

exemple à partir d’un support visuel comme la photographie : «les élèves feront part de leurs 

idées et impressions» L’image sert ici de «stimulateur verbal»1. Dans notre cas, il s’agit de 

raconter un événement faisant partie de l’univers quotidien de l’apprenant. Pourquoi pas 

un mariage dont rêvent la plupart des jeunes amoureux. Et pour cela l’enseignant n’a 

besoin que de photos. Se les procurer ne pose pas de problème. Elles sont accessibles sur 

Internet et dans des revues. 

Voici donc une activité pédagogique qui s’adresse aux apprenants de niveau 

intermédiaire et qui est facile à mettre en place en classe de langue ou en cours 

supplémentaire. Elle se caractérise par la liberté dans l’expression orale et favorise la 

créativité des apprenants. Ceux-ci ne se heurtent pas à la page blanche, ils ont, sous les 

yeux, le document contenant divers éléments (photos, contenu sémantique des temps et 

indicateurs de temps). L’activité proposée les invite à réfléchir sur le choix des temps et 
à créer une histoire cohérente.  

 

DISTRIBUTION DES RÔLES 

L’enseignant divise la classe en 2 ou 3 groupes et distribue à chacun le document avec 

l’activité à faire. C’est à eux de mettre en pratique leurs savoirs grammaticaux 
précédemment acquis pour produire une histoire, oralement puis par écrit. Pour cela, ils 

disposent de 5 minutes afin de pouvoir faire des liens entre tous les éléments. Pour les 

guider une série de questions leur est proposée : 

● «Quels éléments comporte l’activité ?», 

● «Par quelle photo allez-vous commencer votre récit ?»,  

● «Pourquoi faut-il commencer par cette photo ?» 

L’enseignant invite les élèves à s’exprimer. Lui-même joue ainsi le rôle d’animateur et 
n’induit aucune réponse.  

 

PRÉPARATION 

Ce petit entraînement est suivi d’un quart d’heure de travail en silence pendant lequel 

les apprenants ont besoin de retrouver, à partir d’expressions de temps, les trois temps et 
d’inventer une histoire en relation avec ce qui est représenté sur leur document.  

 

RÉALISATION 

Une fois l’histoire terminée, un(e) apprenant(e) du groupe A présente oralement le début 

de l’histoire, les autres membres enchaînent afin de produire un récit logique et cohérent 

en exploitant toutes les photos. Cette modalité de travail permet à tous les apprenants de 
s’exprimer oralement. Le même travail est effectué avec les autres groupes. Lors 

des productions orales, l’enseignant demande à ceux qui écoutent de noter ce qui n’est pas 

conforme à l’emploi des temps. Cette nouvelle étape franchie, il est conseillé à l’enseignant 

de consacrer du temps pour pointer les erreurs récurrentes faites par les apprenants en les 

notant au tableau. Ensuite en demandant à l’ensemble des élèves de les corriger oralement, 
l’enseignant reprend les erreurs et valide les bonnes solutions qu’il fera écrire aux 

apprenants.  

Le fait de mettre l’accent, en salle de classe, sur la correction des erreurs à l’oral permet 

à l’enseignant soit de faire formuler la règle aux apprenants, soit de recourir à des exercices 

de différents types. Ceci ne peut conduire qu’à l’amélioration d’une production écrite qui 

se fera dans un deuxième temps.  
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Les productions orales en groupes permettent de recueillir les réactions et 

les commentaires de tous les apprenants et de récompenser le groupe dont l’histoire semble 

être la meilleure et la plus correcte au niveau de l’emploi des trois temps du passé.  

 

POUR LES APPRENANTS LES PLUS AVANCÉS 

Cette pratique pédagogique peut se faire avec des apprenants plus avancés. Il suffit juste 

de leur donner une série de photos en vrac et de leur demander d’imaginer, après avoir fait 

un classement chronologique, une histoire en réutilisant leurs connaissances grammati-

cales portant sur les trois temps du passé. 

 

CONCLUSION  

Une telle activité a pour but de permettre à l’apprenant de se sentir à l’aise dans 

le maniement de la langue française. Elle l’aidera à comprendre l’emploi des trois temps de 

façon simultanée en situant chronologiquement les événements, ainsi son expression, tant 

à l’oral qu’à l’écrit, ne pourra que s’améliorer. 

Dans cet article, j’ai souhaité proposer une séquence pédagogique autour d’une 
production orale et/ ou écrite qui, d’une part peut permettre à l’enseignant de renouveler 

ses acquis sur l’enseignement de l’emploi des trois temps en question et de l’autre, peut 

apporter à l’apprenant une touche créative à son travail.  

J’espère que l’emploi de ces trois temps finira par ne plus avoir de secrets pour 

les apprenants de français langue étrangère. 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

Emploi des temps du passé – uczeń  
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ZAŁĄCZNIK 2 

Emploi des temps du passé – nauczyciel 

 

Barbara Kosta 
 

 

Przypisy:  
1 Recherche et pratiques pédagogiques en langue de spécialité, 2012, vol. XXXI , n°1, Muller C., 

La photographie, un outil pour communiquer en classe de langue, p. 14.  
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MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE  

STACJE  BADAWCZE  
atematyczno-przyrodnicze stacje ba-

dawcze (MPSB) są nową, ciekawą 

formą pracy, którą z powodzeniem 

mogą zastosować nauczyciele na wszystkich 

poziomach kształcenia. Według opisu Iwony 

Fechner-Sędzickiej „…to aktywna metoda 

pracy pozwalająca rozwijać zainteresowania 

i zdolności poprzez działania w parach i ma-

łych grupach. Praca oparta na MPSB pozwala 

uczniom na samodzielne odkrywanie i kon-

struowanie wiedzy poprzez stawianie pytań 

i hipotez, dyskutowanie, dostrzeganie proble-

mów i poszukiwanie różnych sposobów na ich 
rozwiązanie”1. Metoda ta wykorzystuje natu-

ralną ciekawość i chęć samodzielnego pozna-

wania otaczającego świata, typową szczególnie 

dla najmłodszych uczniów szkół podstawo-

wych. Warto również zwrócić uwagę na fakt, 

że wczesne zainteresowanie dzieci naukami 

przyrodniczymi i matematyką nie tylko zaowo-

cuje w przyszłości brakiem często spotykanej 

niechęci do tych przedmiotów, ale też pozwoli 

na wszechstronniejszy rozwój młodego umysłu. 

Organizacja zajęć oparta na MPSB pozwala 

nauczycielowi na sporą dowolność i elas-

tyczność w planowaniu działań, ponieważ 

można je modyfikować w zależności od potrzeb 

i oczekiwań. Zazwyczaj omawiane są trzy 

warianty pracy: 

● wariant I – określony przez nauczyciela (np. 

w każdą środę na drugiej godzinie lek-

cyjnej), 

● wariant II – w stacjach pracują uczniowie 

szczególnie zainteresowani naukami ma-

tematyczno-przyrodniczymi, którzy chcą 

podejmować dodatkowe działania, po-

zwalające na rozwój ich uzdolnień, 

● wariant III – w stacjach pracują uczniowie 

mający trudności z opanowaniem okreś-

lonych zagadnień wspólnie z uczniami 

uzdolnionymi, co pozwala nie tylko na 

wspólną naukę, ale też na omawianie pew-

nych zagadnień „w języku ucznia”2. 

Zorganizowanie MPSB stacji badawczych 

wymaga od nauczyciela sporo pracy. Trzeba 
przygotować zadania i ćwiczenia, dostosowane 

do możliwości uczniów i wariantu pracy, który 

chcemy zastosować. Nie mogą to być typowe 

karty pracy, stosowane zazwyczaj na lekcjach, 

ale ciekawe problemy do rozwiązania, bazu-

jące na posiadanej wiedzy lub odwołujące się 

do zasobów środowiska lokalnego. Utworzenie 

stacji w klasie może też wymagać przeorga-

nizowania przestrzeni, np. zmiany ustawienia 

ławek lub wyznaczenia konkretnych miejsc, 

w których będą znajdowały się opisy oczeki-

wanych działań.  

Czasem warto wykorzystać kreatywność 

naszych podopiecznych. Nierzadko zadania 

i problemy sformułowane przez uczniów w ni-

czym nie ustępują tym zawartym w zbiorach 

zadań czy poradnikach dla nauczycieli. In-

spiracji możemy też poszukać w ogólnodos-

tępnych zasobach edukacyjnych, np. na plat-

formie EDUSCIENCE. Znajdują się tu interak-

tywne zestawy zadań i karty pracy pozwa-

lające na utrwalenie omawianych zagadnień 

i na zastosowanie wiedzy w działaniach prak-
tycznych. Uczniowie chętniej pracują na za-

jęciach z wykorzystaniem innowacyjnych me-

tod nauczania, łatwiej im rozwijać spostrze-

gawczość i naturalną, dziecięcą ciekawość, 

a także wzmacniać matematyczno-przyrodni-

cze zainteresowania3. 

Innym pomysłem na „pozyskanie” sprzy-

mierzeńców do opracowania zadań dla po-

szczególnych stacji jest przygotowanie pro-

jektu edukacyjnego dla gimnazjalistów lub 

starszych uczniów szkół podstawowych. W ra-

mach działań projektowych to właśnie oni 

nadadzą stacjom nazwy oraz opracują zadania 

i opiszą sposoby działania, zgodnie z którymi 

pracować będą ich młodsi koledzy.  

Metodę MPSB można wykorzystać nie tylko 

na lekcjach czy na zajęciach pozalekcyjnych. 

Może też stanowić podstawę gry terenowej, 

w której udział wezmą uczniowie wraz z ro-

dzicami. Dzięki działaniom atrakcyjnym dla 

ucznia nauka matematyki i przyrody stanie 

się prawdziwą przygodą. 

 

PRZYKŁADY MPSB  

Z ZADANIAMI DO WYKONANIA 

 

Stacja 1. W lesie 

Zadanie 1. 
Znajdźcie pień ściętego drzewa. Za pomocą 

dłoni i miary krawieckiej zmierzcie jego obwód 

i policzcie na nim słoje, aby odczytać wiek 

drzewa. Który sposób mierzenia obwodu jest 

dokładniejszy i dlaczego?4. 

M 
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Zadanie 2. 
Za pomocą linijki wyznaczcie na polanie 

kwadrat o boku 50 cm i zaznaczcie go np. przy 

pomocy sznurków. Oszacujcie, a następnie 

policzcie, ile roślin określonego gatunku 

znajduje się w tym kwadracie. Porównajcie 

uzyskane wyniki. 

Zadanie 3. 
Jedna 60-letnia sosna produkuje w ciągu 

doby tyle tlenu, ile wynosi średnie dobowe 

zapotrzebowanie dla 3 osób, czyli około 

15 000 litrów.  
a) Ile litrów tlenu potrzeba w ciągu doby dla 

12 osób? 

b) Ile 60-letnich sosen rosnących wokół 

polany wyprodukowałoby tlen dla biwa-

kujących tam uczniów naszej klasy?5. 

Zadanie 4. 
W podanych zdaniach znajdźcie ukryte 

nazwy roślin. 

a) Rumaki pasły się na kwiecistej łące. 

b) Robert cofnął się o krok, ustępując miejsca 

koleżance. 

c) Pamiętam, że koperta leżała jeszcze na 

stole. 

d) Bez pracy nie ma kołaczy. 
e) Dzieci lubią malować i rysować6. 

 

Stacja 2. Łamigłówki 

Zadanie 1. Urodziny 
Urodziny Marka, Stefka, Felka i Michała 

przypadają w następujące dni (kolejność 

przypadkowa): 23 czerwca, 7 stycznia, 8 stycznia, 

8 grudnia. Marek i Michał urodzili się w tym 

samym miesiącu. Michał i Felek urodzili się 

tego samego dnia miesiąca. Podaj dzień i mie-

siąc urodzin każdego chłopca7. 

Zadanie 2. Bombonierka 
W bombonierce są 54 czekoladki. 

a) Połowa czekoladek ma smak kokosowy, 
a reszta to czekoladki orzechowe. Ile jest 

czekoladek orzechowych w bombonierce? 

b) Ile dzieci można poczęstować czekoladkami 

z bombonierki, jeśli każde ma dostać po 

3 czekoladki? 

c) Ania podzieliła czekoladki równo między 

15 dzieci. Resztę czekoladek zostawiła dla 

siebie. Ile czekoladek zje Ania?8. 

Zadanie 3. Labirynt  
Twoim zadaniem jest zjeść wszystkie serki. 

Ale uwaga! Nie wolno wejść na minę, czyli pole 

z ogniem. Nie wolno także przejść przez 

jakiekolwiek pole więcej niż jeden raz.  Poru-

szać się można tylko pionowo i poziomo9. 

 

Zadanie 4. 
a) Z 12 patyczków ułóż 5 kwadratów (1 duży 

i 4 małe). 

b) Ułóż 6 takich samych trójkątów, wyko-

rzystując 12 patyczków. 

c) Mając 24 patyczki, ułóż 8 kwadratów10. 

Nowe, atrakcyjne formy prowadzenia zajęć 

z matematyki i przedmiotów przyrodniczych 

stają się w ostatnich latach coraz bardziej 

popularne. Pozwalają wprowadzać uczniów 

w świat zagadnień naukowych w sposób dla 

nich niezauważalny. Forma gry i zabawy 
zachęca do stawiania pytań i poszukiwania 

odpowiedzi, co w przyszłości może zaowoco-

wać nowym odkryciem naukowym. 

Aleksandra Krawczyk 

 

Przypisy: 
1 Fechner-Sędzicka I., Ochmańska B., Odro-

bina W., Rozwijanie zainteresowań i zdolności 

matematycznych uczniów klas I–III szkoły 
podstawowej. Poradnik dla nauczyciela, Ośro-
dek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012, s. 23. 

2 Ibidem, s. 24. 
3 Pindel E., Zasoby platformy EDUSCIENCE w edu-

kacji matematyczno-przyrodniczej, „Edukacja i Dia-
log”, nr 9/10/2015, s. 42–43. 

4 Fechner-Sędzicka I., Ochmańska B., Odro-
bina W., Rozwijanie… op. cit., s. 29. 

5 Buła S., Matematyka. Zbiór zadań matema-
tyczno-ekologicznych, Wojewódzki Ośrodek 

Metodyczny, Częstochowa 2001, s. 7. 
6 http://www.sp15olsztyn.usr.pl/aktualnosci-

2013/podchody-2014/Witajcie.pdf,  
[dostęp 15.12.2015 r.]. 

7 http://abecadlo.cauchy.pl/zagadki/1/index.php,  
[dostęp 17.12.2015 r.]. 

8 Sasiak D., Matematyczne łamigłówki. Ćwicze-
nia uzupełniające dla klasy trzeciej, Wydaw-
nictwo Edukacyjne RES POLONA, Łódź 1994, 
s. 11. 

9 http://www.cauchy.pl/sp_i_iii/labirynt/ 
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WIE  KANN  MAN  KREATIV  MIT  MÄRCHENTEXTEN 

IM  DAF-UNTERRICHT  ARBEITEN?   

TEIL  I 
(AM  BEISPIEL  VON  MÄRCHEN   DER  BRÜDER  GRIMM )  

Wenn du intelligente Kinder willst,  
 lies ihnen Märchen vor. 

Wenn du noch intelligentere Kinder willst, 
lies ihnen noch mehr Märchen vor. 

Albert Einstein1 

  

m 5.11. wird ein Internationaler Tag der Märchenfiguren gefeiert. Aus diesem Anlass 

starten in der ganzen Welt viele Schulinitiativen. Märchen bereichern doch immer den 

Unterricht. Aber in den DaF-Lehrbüchern seien Märchen eher stiefmütterlich behandelt 

worden, so Angelika Lundquist-Mog2. Ein wichtiger Grund dafür sei – nach A. Lundquist-Mog  
– sicherlich ihr veralteter, formelhafter Wortschatz, ihre Aktualitäts- und Alltagsferne. Und in 

der Tat, welches Kind wisse heute schon, wie ein Spinnrad aussehe oder gar eine Spindel. 

In den Märchentexten stehen auch die Präteritumformen, die kaum noch zu verwenden sind  

– vor allem nicht in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz.  

Im folgenden Beitrag werden die Ideen für die Arbeit mit Märchen gesammelt, die sich 

eigentlich für jede Alters- und Klassenstufe eignen. Die Unterrichtsstunden werden dann 

handlungs- und produktionsorientiert und viel effektiver sein. Nachstehend werden drei 
Aktivitäten von Beate Müller-Kappe3 erwähnt, die im Unterricht einzusetzen sind, d.h. 

hinführende, reproduktive, und produktive Übungen. 

Alle Aufgaben basieren auf den Märchen der Brüder Grimm und passen sehr gut für den 

Einsatz dieser Texte im DaF-Unterricht. Sie wurden in über 70 Sprachen übertragen und 

sind weltbekannt. 

 

EINSTIEG IN DIE MÄRCHENSEQUENZ – HINFÜHRENDE ÜBUNGEN 

Es gibt viele Möglichkeiten, die Schüler/-innen auf die Arbeit mit Märchentexten 

vorzubereiten. 

a) Der Lehrer kann einige Bilder mit Märchenfiguren präsentieren. Die Schüler/-innen 

sollten dann die Märchenhelden im Plenum raten lassen (s. Übung 1).  

b) Ein Tipp zur Vorentlastung zu Märchentexten ist auch ein Spiel Märchensack, das sich 

sehr gut vorwiegend für Kinder eignet. Der Lehrer bringt dann einen Sack mit Dingen, die 

im Märchen vorkommen (u.a. eine rote Kappe, das Bild von einem Wolf). Es gibt viele 

Spielvarianten, z.B. der Lehrer kann einen Gegenstand aus dem Sack ziehen, benennt 

ihn und die Schüler/-innen sollten raten, in welchen Märchen diese Dinge vorkommen. 
In der Arbeit mit den Jugendlichen ist eine andere Übung (s. Übung 3) zu empfehlen, um 

die in die Thematik einzuführen. 

c) Im Unterricht kann man sich auch ein Märchenlied anhören4 und/oder mitsingen5. 

Singen macht doch immer Spaß . 

 
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=K304vn71AG0  

A 
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Ein Märchenquiz ist bei den Schüler/-innen auch eine beliebte Aufgabe (s. Übung 2).  

KREATIVE TEXTBEARBEITUNG / VERSTÄNDNISSICHERUNG – REPRODUKTIVE ÜBUNGEN 

In der reproduktiven6 Übungsphase wird – so Evangelia Karagiannakis – das Lesever-

ständnis überprüft. Die Schüler/-innen sollten in groben Zügen den Textsinn 
rekonstruieren. Gern wird ein Märchendomino eingesetzt (s. Übung 4). Man schreibt einen 

Märchentext auf Dominokarten. Dann werden die Karten ausgeschnitten und an die 
Schüler/-innen verteilt. Die Spieler legen richtig die Karten an und auf diese Art 

rekonstruieren einen Märchentext. Zur Inhaltssicherung eignet sich sehr gut auch eine 
Übungsart Richtig oder Falsch? (s. Übung 5). 

KREATIVE WEITERARBEIT MIT TEXT – PRODUKTIVE ÜBUNGEN 

In der produktiven Übungsphase kann gleichzeitig sowohl die Lese- als auch die 

Schreibkompetenz trainiert werden7. Die Schüler/-innen haben immer viel Spaß daran, in 
Einzel- oder Gruppenarbeit ein eigenes Märchen zu verfassen. Man kann da z.B. mit Teilen 

eines Originaltextes arbeiten (die Schüler/-innen kennen nur den Anfang der Geschichte, 

die sie fortsetzen sollten) oder nur ein Thema nennen.  

FAZIT 

Im Anhang finden Sie ein Arbeitsblatt mit einigen Übungsmöglichkeiten. Es gibt 

natürlich noch eine ganze Reihe von kreativen Arbeitsmethoden mit Märchentexten. Die 
Auswahl der Aktivität hängt natürlich von unserer Zielgruppe ab. Aber wenn man nur 

einmal anfängt, dann hört man nicht mehr auf. Also machen wir uns an die Arbeit.  

ANHANG – ARBEITSBLATT 

Übung 1 

Ratespiel – Wie gut kennst du die Märchen der Brüder Grimm? Wer ist das? z.B.: 

   

Źródło: Bilderquellen: 1. pixabay.com 2. https://pl.wikipedia.org 
 

Übung 2 

Märchenquiz – z.B. Ordne das jeweilige Zitat dem richtigen Märchen zu.  

/Quelle: eigene Bearbeitung/ 

ZITAT 1 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 

ZITAT 2 

„Großmutter, warum hast du so große Augen?“ 

ZITAT 3 

„Es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf …“ 

a)  „Dornröschen“                       b) „Rotkäppchen“                      c) „Schneewittchen“ 
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Übung 3 

Lies die folgenden Interviews. Sag uns deine Meinung dazu8.  

 

1.Wim Wenders 

Regisseur 

Welches ist Ihr Lieblings-
Märchen und warum? 

„Hans im Glück“. Weil da einer nach 
allen Spielregeln des Kapitalismus ein 

Idiot ist, und gerade deswegen ein 

glücklicher Mensch, also ein Held. 

Welche Märchenfigur möchten 
Sie gerne sein?  

Eben jener Hans. 

Was ist für Sie ein 
märchenhafter Moment?  

Wenn Menschen Hand in Hand 
zusammenarbeiten und keiner der 

Anführer ist, keiner bevorteilt, keiner 

benachteiligt. 

 

2. Boris Becker 

Sportler 

Welches ist Ihr Lieblings-

Märchen und warum? 

„Der gestiefelte Kater“, da es ein 

schönes positives Märchen ist, welches 
einem zeigt, dass man immer das Beste 

aus einer Situation machen sollte. 

Welche Märchenfigur möchten 

Sie gerne sein?  

Hans im Glück. 

Was ist für Sie ein 
märchenhafter Moment?  

Die Geburt eines Kindes. 

 

3. Ennio 
Morricone 

Komponist 

Welches ist Ihr Lieblings-
Märchen und warum? 

Schwer zu sagen, welches wirklich 
mein Lieblingsmärchen ist. […] Ich 

habe mich für „Aschenputtel“ 

entschieden. […] 

Welche Märchenfigur möchten 
Sie gerne sein?  

Ich kann mich mit keiner besonderen 

Figur identifizieren. 

Was ist für Sie ein 
märchenhafter Moment?  

Für mich wäre dann ein märchenhafter 
Moment erreicht, wenn […] jeder seinen 

Beruf liebte, auch den einfachsten, dem 
er ehrlich nachgeht… und wenn auch 

die Musik geschätzt würde! 

 

 

4. Du? 

Welches ist dein Lieblings-
Märchen und warum? 

 

Welche Märchenfigur möchtest 
du gerne sein?  

 

Was ist für dich ein 
märchenhafter Moment?  
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Übung 4 

Spielt ein Dominospiel zum Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“.  /Quelle: eigene 
Bearbeitung/. 

 

 

Es hatte ein Mann einen 
Esel, der ihm schon lange 
Jahre treu gedient hatte, 

dessen Kräfte aber nun zu 
Ende gingen, so dass er 
zur Arbeit immer 
untauglicher war. 

  

Da wollte ihn der Herr aus 
dem Futter schaffen, aber 
der Esel merkte, dass kein 

guter Wind wehte, lief fort 
und machte sich auf den 
Weg nach Bremen.  

 'Dort,' dachte er, 'kannst 

du ja Stadtmusikant wer-
den.'  

 

        

        

 

Als er ein Weilchen 
fortgegangen war, fand er 
einen Jagdhund auf dem 

Wege liegen, der jappte wie 
einer, der sich müde 
gelaufen hat.'  

'Nun, was jappst du so, 

Packan?' fragte der Esel. 

  'Ach,' sagte der Hund, 'weil 

ich alt bin und jeden Tag 
schwächer werde, auch 
auf der Jagd nicht mehr 
fort kann, hat mich mein 

Herr wollen tot schlagen, 
da hab ich Reißaus 
genommen; aber womit 

soll ich nun mein Brot 
verdienen?'  

'Weißt du was,' sprach der 
Esel, 'ich gehe nach 
Bremen, dort Stadtmusi-
kant zu werden, geh mit 

und lass dich auch bei der 
Musik annehmen. Ich 
spiele die Laute, und du 

schlägst die Pauken.' 

 

        

        

 

Der Hund war zufrieden, 
und sie gingen weiter.  

Es dauerte nicht lange, so 

saß da eine Katze an dem 
Weg und machte ein 
Gesicht wie drei Tage 
Regenwetter. 

  

'Nun, was ist dir in die 

Ohren gekommen, alter 
Bartputzer?' sprach der 
Esel.  

 'Wer kann da lustig sein, 
wenns einem an den Kra-

gen geht,' antwortete die 
Katze, 'weil ich nun in die 
Jahre komme, meine Zäh-
ne stumpf werden, und ich 

lieber hinter dem Ofen 
sitze und spinne, als nach 
den Mäusen herumjage, 
hat mich meine Frau 

ersäufen wollen; ich habe 
mich zwar noch 
fortgemacht, aber nun ist 
guter Rat teuer: wo soll ich 

hin?' 

 

        

        

 'Geh mit uns nach 
Bremen, du verstehst dich 
doch auf die Nachtmusik, 

da kannst du ein 
Stadtmusikant werden.' 

Die Katze hielt das für gut 

und ging mit.  

  Darauf kamen die drei 
Landesflüchtigen an einem 
Hof vorbei, da saß auf dem 

Tor der Haushahn und 
schrie aus Leibeskräften. 

'Du schreist einem durch 
Mark und Bein,' sprach 

der Esel, 'was hast du 
vor?'  

 

        

 
'Da hab ich gut Wetter 
prophezeit,' sprach der 

Hahn, 'weil unserer lieben 
Frauentag ist, wo sie dem 
Christkindlein die 
Hemdchen gewaschen hat 

und sie trocknen will: 

aber weil Morgen zum 
Sonntag Gäste kommen, 
so hat die Hausfrau doch 

kein Erbarmen, und hat 
der Köchin gesagt sie 
wollte mich Morgen in der 
Suppe essen, und da soll 

ich mir heut Abend den 
Kopf abschneiden lassen. 

  

Nun schrei ich aus vollem 
Hals, so lang ich noch 
kann.' …[…]. 
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Übung 59  

Richtig oder falsch? Kreuzt die richtigen Antworten an und korrigiert die falschen. 
 
 

 
 

Viel Spaß dabei! 

E N D E 

 

Dorota Liberda 
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THE  IMPORTANCE  OF  SLEEP 
leep is an indispensable part of human existence. The statement applies to everyone, 

teachers and students. For this reason, sleep might be a topic worth including in 

English classes. It may be mentioned when we talk about daily routines and healthy 

living. This article presents a summary of the information gathered by sleep experts and 
researchers, which can be adapted as a reading material at school. Depending on the level 

of students and the amount of time available teachers may create different reading 
exercises. Here are proposed two exemplary reading comprehension tasks, option 1 and 2, 

based on the information about the importance of sleep attached below. 

Why do we sleep? Sleep is generally believed to make our brains and bodies recover and 

get ready for another day. New experiences during the day cause the cells in our brains to 
create different connections. When we sleep, these connections are ordered and organised: 

the important links are strengthened and unimportant ones are removed, explains Pallab 

Ghosh, a BBC News correspondent. Sleep is also the time when the brain is cleared of waste 

chemicals. This process occurs mostly when the brain is at rest. ‘You can think of it like 

having a house party. You can either entertain the guests or clean up the house, but you 
can't really do both at the same time,’1 illustrates Prof Maiken Nedergaard. 

How much sleep do you need? Generally, adults need to sleep 7–9 hours per day. 

According to Elizabeth Scott, a Stress Management Expert, 6 hours or less increases your 

risk of a car accident up to three times. Surprisingly, too much sleep can also be harmful; 

it is unhealthy to sleep more than 9 hours. To give us professional guidance, experts from 

National Sleep Foundation have developed specific recommendations for how long we should 
sleep in order to stay healthy:2 

● Preschoolers (aged 3–5)  10–13 hours  

● School children (aged 6–13)  9–11 hours  
● Teenagers (aged 14–17)  8–10 hours  

● Younger adults (aged 18–25)  7–9 hours  

● Adults (aged 26–64)  7–9 hours 

What are the results of a lack of sleep? If we get too little sleep one day, we feel it the 

next. If the lack of sleep lasts several days in a row, the negative effects of it build up like 

a snowball. They include slower reaction time, worse judgment, poorer vision, weaker 
information processing, less effective work and much less motivation, attention 

and patience3. Tired people are also more moody, stressed or even aggressive. 

How to make up for the lost sleep? Take a nap, but no longer than an hour or you will 

find it hard to fall asleep at night. ‘Mid-day sleep, or a ”power nap”, means more patience, 

less stress, better reaction time, increased learning, more efficiency, and better health,’ 
explains Elizabeth Scott4. Experts advise to nap between 15 and 30 minutes. According to 

recent studies, the body gets more rest from a 20 minutes’ nap in the afternoon than from 

sleeping 20 minutes longer in the morning. If, however, you have only 5 minutes of free 

time, just sit comfortably with your eyes closed and try some diaphragmatic breathing 

to gain energy for the rest of the day. 

How to fall asleep easily? Experts provide us with some tips for more effective napping 
and sleep at night: 

● Avoid coffee after 3 pm. It’s an energizer that can disturb your sleep and stay in your 

body even up to six hours! 

● Set an alarm to control your nap time. 

● Stop using all technology 30 min before bed (no mobile phones, e-readers, laptops). 
The light blocks melatonin, a hormone that is involved in controlling our sleep patterns.  

  

S 
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Sleep (option 1) 

Pre-reading discussion: How long do you sleep per night? Is it enough?  

Reading: Read the article about sleep and put the headings into the correct spaces. 

What are the results of a lack of sleep? 
How to fall asleep easily? 
Why do we sleep? 
How to make up for the lost sleep? 
How much sleep do you need? 

 

 

**** 
 

1.  ______________________________________________________________________________ 

Sleep is generally believed to make our brains and bodies recover and get ready for 

another day. New experiences during the day cause the cells in our brains to create 
different connections. When we sleep, these connections are ordered and organised: 

the important links are strengthened and unimportant ones are removed, explains 

Pallab Ghosh, a BBC News correspondent. Sleep is also the time when the brain is cleared 

of waste chemicals. This process occurs mostly when the brain is at rest. ‘You can 

think of it like having a house party. You can either entertain the guests or clean up the house, 
but you can't really do both at the same time,’1 illustrates Prof Maiken Nedergaard. 

2.  ______________________________________________________________________________ 

Generally, adults need to sleep 7–9 hours per day. According to Elizabeth Scott, 

a Stress Management Expert, 6 hours or less increases your risk of a car accident up 

to three times. Surprisingly, too much sleep can also be harmful; it is unhealthy to 

sleep more than 9 hours. To give us professional guidance, experts from National Sleep 

Foundation have developed specific recommendations for how long we should sleep in 

order to stay healthy2: 

●  Preschoolers (aged 3–5)  10–13 hours  

●  School children (aged 6–13)  9–11 hours  

●  Teenagers (aged 14–17)  8–10 hours  

●  Younger adults (aged 18–25)  7–9 hours  

●  Adults (aged 26–64)  7–9 hours 

3.  ______________________________________________________________________________ 

If we get too little sleep one day, we feel it the next. If the lack of sleep lasts several 

days in a row, the negative effects of it build up like a snowball. They include slower 

reaction time, worse judgment, poorer vision, weaker information processing, less 
effective work and much less motivation, attention and patience3. Tired people are also 

more moody, stressed or even aggressive. 

4.  _____________________________________________________________________________ 

Take a nap, but no longer than an hour or you will find it hard to fall asleep at night. 

‘Mid-day sleep, or a ”power nap”, means more patience, less stress, better reaction 

time, increased learning, more efficiency, and better health,’ explains Elizabeth Scott4. 

Experts advise to nap between 15 and 30 minutes. According to recent studies, 
the body gets more rest from a 20 minutes’ nap in the afternoon than from sleeping 

20 minutes longer in the morning. If, however, you have only 5 minutes of free time, 

just sit comfortably with your eyes closed and try some diaphragmatic breathing 

to gain energy for the rest of the day. 

5. ______________________________________________________________________________ 

Experts provide us with some tips for more effective napping and sleep at night: 

●  Avoid coffee after 3 pm. It’s an energizer that can disturb your sleep and stay in 

your body even up to six hours! 
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●  Set an alarm to control your nap time. 

●  Stop using all technology 30 min before bed (no mobile phones, e-readers, laptops). 

The light blocks melatonin, a hormone that is involved in controlling our sleep patterns.  

Post-reading: How many hours per night should you sleep according to the experts? 

Will you follow their recommendations? 

Answer key: 

1. Why do we sleep? 

2. How much sleep do you need? 

3. What are the results of a lack of sleep? 

4. How to make up for the lost sleep? 

5. How to fall asleep easily? 
 

Sleep (option 2) 

Pre-reading discussion: How long do you sleep per night? Is it enough?  

Reading: Put the missing fragments A–F into the right spaces.  

There is 1 extra fragment that does not fit anywhere. 

 

A.  If we get too little sleep one day, we feel it the next. If the lack of sleep lasts several 
days in a row, the negative effects of it build up like a snowball. 

B.  Studies have shown that people who sleep less than seven hours a day are more 

likely to be obese than those who sleep more than nine hours. 

C.  To give us professional guidance, experts from National Sleep Foundation have 

developed specific recommendations for how long we should sleep in order to stay 

healthy 

D.  Avoid coffee after 3 pm. 

E.  When we sleep, these connections are ordered and organised: the important links are 

strengthened and unimportant ones are removed, explains Pallab Ghosh, a BBC 
News correspondent. 

F.  According to recent studies, the body gets more rest from a 20 minutes’ nap in the 

afternoon than from sleeping 20 minutes longer in the morning. 

 

*** 

Why do we sleep? Sleep is generally believed to make our brains and bodies recover 

and get ready for another day. New experiences during the day cause the cells in our 
brains to create different connections. 1._____________. Sleep is also the time when the 

brain is cleared of waste chemicals. This process occurs mostly when the brain is at rest. 

‘You can think of it like having a house party. You can either entertain the guests or clean 

up the house, but you can't really do both at the same time1,’ illustrates Prof Maiken 

Nedergaard. 

How much sleep do you need? Generally, adults need to sleep 7–9 hours per day. 
According to Elizabeth Scott, a Stress Management Expert, 6 hours or less increases your 

risk of a car accident up to three times. Surprisingly, too much sleep can also be harmful; 

it is unhealthy to sleep more than 9 hours. To give us professional guidance, experts from 

National Sleep Foundation have developed specific recommendations for how long we 

should sleep in order to stay healthy 2. ___________2: 

 Preschoolers (aged 3–5)  10–13 hours  

 School children (aged 6–13)  9–11 hours  

 Teenagers (aged 14–17)  8–10 hours  
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 Younger adults (aged 18–25)  7–9 hours  

 Adults (aged 26–64)  7–9 hours 

What are the results of a lack of sleep? 3. _________________. They include slower 
reaction time, worse judgment, poorer vision, weaker information processing, less effective 

work and much less motivation, attention and patience3. Tired people are also more 

moody, stressed or even aggressive. 

How to make up for the lost sleep? Take a nap, but no longer than an hour or you will 

find it hard to fall asleep at night. ‘Mid-day sleep, or a ”power nap”, means more patience, 
less stress, better reaction time, increased learning, more efficiency, and better health,’ 

explains Elizabeth Scott4. Experts advise to nap between 15 and 30 minutes. 4. ________ . 

If, however, you have only 5 minutes of free time, just sit comfortably with your eyes 

closed and try some diaphragmatic breathing to gain energy for the rest of the day. 

How to fall asleep easily? Experts provide us with some tips for more effective napping 

and sleep at night: 

1. 5. _______________. It’s an energizer that can disturb your sleep and stay in your 

body even up to six hours! 

2. Set an alarm to control your nap time. 

3. Stop using all technology 30 min before bed (no mobile phones, e-readers, 

laptops). The light blocks melatonin , a hormone that is involved in controlling our 
sleep patterns.  

Post-reading: How many hours per night should you sleep according to the experts? 

Will you follow their recommendations? 

Answer key: 

1. E 2.C 3.A 4.F 5.D Distractor: B 

 

Marta Lipska 
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NOTER  OU  EVALUER ? 

NOTES – MAL INCONTOURNABLE ? 

Les élèves déclarent ouvertement leur 

haine vers la notation. Ils refusent d’être 

cachés derrière les numéros, s’indignent 
d’être classés entre 1 et 6 (pour le système 

éducatif polonais) et 1 et 20 (pour celui-ci 

français), n’acceptent souvent pas qu’on les 

juge à l’aide des chiffres.  

Certains professeurs partagent ce res-
sentiment vers l’évaluation en la con-

sidérant en tant qu’activité supplémentaire 

du processus éducatif, comme travail 

additionnel qui mange le temps (déjà 

restreint) consacré à l’enseignement. Et une 

partie des enseignants sont du même avis 
que leurs élèves : est-ce noter sur 6 (ou 

même sur 20) peut être juste, c’est-à-dire 

bien rendre les connaissances des élèves ? 

D’ailleurs, ce sont les savoirs ou les savoir-

faire que nous devrions évaluer ? Ou peut-
être le travail effectué par les apprenants ? 

Ou encore leurs progrès dans notre matière ? 

La liste des questions est loin d’être 

exhaustive. 

Pour les professeurs, l’évaluation est liée 

encore au travail dû à la conception, la mise 
en œuvre et, finalement, la correction (si 

nous parlons par exemple des tests écrits). 

Et nous le savons bien que ce travail n’est 

pas facile. Se procurer les tests tout faits, 

élaborés par les auteurs des manuels ne 
résout pas toujours le problème : ils ne sont 

pas toujours adaptés à la réalité scolaire 

dans laquelle nous travaillons et, très 

rapidement, nos élèves les dénichent sur 

Internet.  

Cependant l’évaluation fait partie in-
tégrale du processus de l’enseignement et 

nous ne pouvons pas nous poser la ques-

tion «faut-il évaluer ?» parce que dans notre 

système éducatif il n’y a qu’une réponse : 

«nous n’avons pas le choix !» L’Évaluation 
est une obligation.  

 

 

À QUOI ÇA SERT ?  

Est-ce que nous devrions alors consi-

dérer l’évaluation comme une partie désa-

gréable mais indispensable du processus 

éducatif ? Je dirais : indispensable – oui, 

mais pourquoi désagréable ? 

Commençons par le caractère indispen-
sable de l’évaluation. Ceci est indiscutable. 

Nous l’avons déjà dit : les professeurs doi-

vent évaluer les apprenants non seulement 

parce que ceci fait partie de leur travail et 

est exigé par le système éducatif. Les élèves 
doivent être évalués (positivement ou pas) 

tout simplement pour savoir à quel moment 

de l’apprentissage ils se trouvent, ce qu’ils 

ont déjà appris et ce qu’il leur reste 

à acquérir1. Cette indication les aidera éga-

lement à se situer par rapport aux autres 
élèves ce qui peut être aussi une infor-

mation précise et utile (une mauvaise note 

au test où tous les élèves ont eu des notes 

médiocres peut signaler un problème 

concernant l’enseignement et non l’appren-
tissage). 

En plus, l’évaluation est un renseigne-

ment très important qui permet aux élèves 

de programmer leur apprentissage (buts, 

moyens) et je crois que c’est dans notre 

devoir de le dire et redire aux élèves, de leur 
expliquer que l’évaluation est tout sim-

plement un retour d’information précieux. 

Ceci n’est pas une punition, ni une ven-

geance. Ceci est une aide. Les apprenants 

vont nous croire ou non selon les modalités 
de notre évaluation. 

 

 

GENRES D’EVALUATION 

Il existe plusieurs types d’évaluation. 
Dans le Cadre Européen Commun de Ré-
férence on en énumère 26 !2 Et le fait qu’on 

consacre à ce thème tout un chapitre 

prouve qu’il est d’une grande importance. 

Mais restons sur la distinction la plus 

générale de l’évaluation :  

● l’évaluation sommative, 

● l’évaluation formative. 

L’Évaluation sommative constitue une 

sorte de bilan de ce que l’apprenant a déjà 

acquis durant son apprentissage. Elle peut 
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être utilisée après les périodes diverses : 

une semaine, un mois, un semestre ou 

après les parties différentes du cours : une 

unité de manuel, un thème, etc. Le plus 

souvent, elle prend une forme officielle et 
peu appréciée des élèves : un test, un 

examen, une interrogation. Et elle aboutit 

quasiment toujours à une note. 

L’Évaluation formative est beaucoup 

moins formelle et moins stressante pour les 

élèves (mais ses résultats ne sont pas moins 
importants que ceux de l’évaluation 

sommative). Elle fait partie des leçons donc 

se passe en cours de formation. Elle peut 

aussi prendre des formes très diverses : une 

observation du travail effectuée en cours 
par un élève choisi (à chaque cours, le 

professeur choisit un autre apprenant et 

suit ses activités, progrès), une auto-

évaluation ou, tout simplement, une 

discussion entre le profeseur et les élèves. 

En général, elle fournit les renseignements 
non seulement à l’enseignant (et permet 

aussi de réagir immédiatement) mais aussi 

à l’apprenant.  

L’emploi de l’évaluation sommative est 

inévitable dans notre système éducatif. 
Même si l’arrêté ministériel du 18 juin 

20153 permet d’employer l’évaluation 

descriptive, elle reste toutefois l’évaluation 

sommative. 

 

 

ÉVALUATION EN CLASSE DE LANGUE  

– QUELQUES CONSEILS PRATIQUES 

Comment alors évaluer d’une façon 

satisfaisante pour les professeurs et les 

élèves? Voici quelques conseils pratiques. 
Mais il me semble important de signaler 

d’abord que l’enseignant qui veut paraître 

authentique et juste aux yeux de ses élèves 

doit accepter que ceux derniers évaluent 

également ses cours et sa méthode de 

travail. 

1. Parlons à nos élèves. Demandons-leur ce 

qu’ils apprécient dans nos cours, ce qui 

leur pose des difficultés, ce qui leur plaît, 

ce qu’ils voudraient changer. Pour qu’ils 

puissent répondre franchement, il faut 
qu’ils nous fassent confiance, qu’ils 

sachent que leurs remarques seront 

prises en compte, qu’ils soient habitués à 

cette forme d’échange. 

2. Parfois les apprenants sont trop timides 

pour dire devant la classe qu’ils ne 

comprennent pas tout. Dans ce cas-là, 

proposons-leur le système des feux. Les 

élèves préparent les feuilles avec les 
couleurs rouge et verte (éventuellement 

aussi orange) et ils les utilisent pour 

signaler au professeur s’ils ont compris 

la leçon (feu vert) ou pas (feu rouge). 

Le feu orange peut être utilisé pour dire 

ce qu’il leur semble d’avoir compris mais 
ils auraient préféré qu’une explication 

soit répétée. 

3. Informons nos élèves de ce que nous 

évaluons. Sommes-nous sûrs de vouloir 

tout évaluer en même temps ? Est-ce 
posible ? Quand nous évaluons la com-

préhension orale, faut-il évaluer l’ortho-

graphe ? La réponse éventuelle mais 

incorrecte de notre élève «*Il habite 

à Londre» est compréhensible. Même en 

passant l’examen du DELF A1, il aurait 
un point. Pourquoi être plus exigeant 

que les interlocuteurs natifs ? Bien sûr, 

la réponse qui est mal orthographiée, 

incompréhensible ou qui veut dire autre 

chose ne peut pas être acceptée, comme 
p. ex. «la tante» au lieu de «la tente». 

Quant il s’agit de l’évaluation de la com-

préhension orale, j’ai entendu aussi une 

suggestion que les enseignants devraient 

accepter aussi les réponses dans la 

langue maternelle des apprenants. Elles 
aussi, quand elles sont correctes, elles 

prouvent la connaissance de la langue 

étrangère (l’énoncé a été compris et on 

y a répondu correctement). 

4. Quand nous évaluons la réponse orale 
d’un élève, évidemment nous commen-

çons par dire ce qui était bien mais 

n’oublions pas non plus de lui signaler 

ce qui manquait ou ce qui n’etait pas 

correct dans son énoncé. Parfois, les 

apprenants ont l’impression d’avoir tout 
dit et ne comprennent pas d’où vient la 

note attribuée. Nos élèves doivent savoir 

d’une façon précise pourquoi ils ont reçu 

une telle note. Ils ne devraient pas avoir 

l’impression d’être traités d’une manière 
injuste. 

5. Concentrons-nous sur ce qui est bien 

dans le travail de nos élèves et disons-le-

leur. N’hésitons pas à estimer leurs 

efforts ni à encourager les jeunes. Pour 

les motiver à travailler plus. Et appré-
cions également ce qu’on appelle «la 
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prise de risque» quand nos élèves, sans 

connaître encore une structure se ris-

quent en essayant de l’employer. Ceci est 

pratiqué par les examinateurs du DELF. 

Ils regardent d’abord ce qui est correct et 
non les fautes. 

6. Ne corrigeons pas absolument toutes les 

fautes. Concentrons-nous sur celles qui 

gênent la communication. Les lapsus 

arrivent aussi à des natifs francophones. 

7. N’oublions pas de nous adresser aux 
bons élèves. Parfois, il nous arrive de les 

ignorer en nous disant qu’ils n’ont pas 

besoins de nos remarques parce qu’ils 

travaillent bien. Disons-le-leur ! Qu’ils sa-

chent que nous apprécions leurs efforts. 

8. Laissons les apprenants s’autocorriger. 

S’ils n’en sont pas capables, demandons 

aux autres élèves de le faire. Récom-

pensons les élèves qui aident à corriger 

les autres. 

 

L’évaluation, ce processus qui peut être 

stressant et desagréable, est une affaire des 

enseignants et des apprenants. Donc par-

lons-leur, coopérons, essayons de trouver 

une manière d’améliorer leurs résultats et, 
finalement, leurs connaissances. 

Ewelina Makowska 

 

Przypisy: 
1 Zob. W. Wilczyńska, Introduction à la didac-

tique du français langue étrangere. Wstęp do 
dydaktyki języka francuskiego jako obcego, 
Koszalin 1993. 

2 Cadre Européen Commun de Référence,  
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/
Framework_FR.pdf, [dostęp 3.11.2015]. 

3 Internetowy System Aktów Prawnych,  
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id= 
WDU20150000843, [dostęp 3.11.2015]. 
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PODSTAWY  WSPÓŁPRACY  NAUCZYCIELA  

I  RODZICA  UCZNIA  ZE  SPECJALNYMI 

POTRZEBAMI  EDUKACYJNYMI  
WRAZ  Z  ZESTAWIENIEM  BIBLIOGRAFICZNYM  

  
Jeśli widzimy dziecko tylko samo, poznajemy je jednostronnie. 

Janusz Korczak 

 
tym, że niejednokrotnie dobro dziec-

ka jest uzależnione od jakości współ-

pracy nauczyciela z rodzicem, wia-

domo nie od dziś. Znaczenie tej relacji 

wzrasta w przypadku występowania różnego O 
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typu trudności, choćby choroby ucznia czy 

problemów w nauce.  

Ogromną odpowiedzialnością obarczone 

są kontakty nauczyciel – rodzic w przy-

padku uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym szeroko pojętą nie-

pełnosprawnością. Na tę relację wpływa 

znacznie więcej czynników niż w przypadku 

dzieci zdrowych. 

 

Jakość tych kontaktów zależna jest od: 

● nauczyciela (zwłaszcza wychowawcy) – 

jego wiedzy, wykształcenia oraz 

umiejętności, które mogą mieć znaczenie 

w pracy z danym uczniem  

– posiadanych informacji na temat da-
nego ucznia, jego jednostki chorobowej 

i/bądź deficytów, znajomości jego życia 

rodzinnego, jego zdolności interperso-

nalnych: odpowiedniego podejścia do 

różnego typu rodziców, prowadzenia dia-

logu w sposób taktowny, ale rzeczowy 
i konstruktywny; 

● rodzica – tak samo jak w przypadku 

nauczycieli – jego wiedzy, wykształcenia 

oraz umiejętności, jego osobowości i cech 

charakteru, ale także postawy wobec 
deficytów i/lub choroby dziecka, np.: 

otwartości, zamknięcia, zaprzeczenia czy 

też nadopiekuńczości lub bezradności. 

 

Podstawą dobrej współpracy jest dialog, 

wzajemny szacunek, chęć porozumienia się, 
wspólne oraz spójne działanie, mające na 

celu dobro dziecka i jego rozwój, zarówno na 

płaszczyźnie edukacji, jak i wychowania 

oraz samodzielności. 

O wiele łatwiej układa się relacja, gdy 
żadna ze stron nie dopuszcza do zatajenia 

prawdy lub do kłamstw, a nauczyciel 

i rodzic są ze sobą w stałym kontakcie, 

uwarunkowanym indywidualnymi potrze-

bami ucznia. Obecnie akceptowane formy 

komunikacji, poza bezpośrednimi spotka-
niami, które z różnych względów nie zawsze 

są możliwe, to: rozmowy telefoniczne, kon-

takt SMS-owy bądź e-mailowy, a także 

tradycyjne – za pomocą dzienniczka ucznia 

– papierowego lub elektronicznego. 

Aby współpraca przynosiła pozytywne 

efekty, musi być oparta na wzajemnym 

zaufaniu i zaangażowaniu. Dobry nauczy-

ciel nigdy nie wygłosi krytycznych uwag 

skierowanych do rodziców ucznia w jego 

obecności. I z drugiej strony, rodzic nie 

podważy przy swoim dziecku autorytetu 

jego nauczyciela. W przypadku istniejących 

sporów, niejasności lub odmiennych zdań, 

obie strony same powinny wyjaśnić sporne 
kwestie, kierując się przede wszystkim dob-

rem podopiecznego. Biorąc pod uwagę po-

ważniejsze konflikty, warto zwrócić się do 

dyrektora danej placówki, pracowników po-

radni psychologiczno-pedagogicznej, a do-

piero w skrajnych przypadkach do organów 
nadrzędnych. 

Warunkiem dobrych relacji jest niezapo-

minanie o nadrzędnym celu tych kontaktów 

– dobru dziecka. Nie jest więc tak naprawdę 

ważne, kto ma rację, a kto się myli. Nie ma 
też potrzeby manifestować czyjejś omyl-

ności, tylko znaleźć sposób na rozwiązanie 

konkretnego problemu.  

Podstawą współpracy jest przede wszyst-

kim dobra wola, wzajemne zrozumienie, 

a nie ocenianie. Niejednokrotnie zdarza się 
zapomnieć którejś ze stron o tym, aby spoj-

rzeć całościowo na daną sytuację i wziąć 

pod uwagę pośrednie czynniki wpływające 

na zaistniałe wydarzenia. Te „elementy 

układanki” ze strony nauczyciela i rodzica, 
składające się na obraz relacji, to: osobiste 

problemy, także zdrowotne, sytuacja zawo-

dowa i relacje rodzinne. Nie zapominajmy 

także o ograniczeniach wynikających z obo-

wiązku przestrzegania prawa oświatowego.  

 

Negatywne przykłady postępowania ze 

strony nauczyciela i rodzica: 

● brak chęci współpracy w działaniach, 

mających na celu dobro dziecka, brak 

dialogu i spójnych oddziaływań; 

● lekceważenie prób nawiązania relacji 

w sprawie ucznia; 

● roszczeniowość i brak elastyczności oraz 

zrozumienia dla drugiej strony; 

● krytyczne ocenianie zachowań dzieci bez 

głębszej analizy przyczyn.  

 

Niewłaściwa postawa nauczyciela: 

● brak empatii i zrozumienia, a także zain-

teresowania uczniem i jego trudnościami, 

oraz jego rodziną; niestety, często 
zapomina się o tym, że niepełnospraw-

ność jednego członka rodziny ma wpływ 

na wszystkie osoby należące do jego 

rodziny; 
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● nieinformowanie rodziców o niepokoją-

cym zachowaniu dziecka, bagatelizowa-

nie problemu; 

● brak elastyczności w kontaktach z ro-

dzicami, zapominanie o sytuacji zawo-
dowej (np. godziny pracy) czy rodzinnej 

(samotny rodzic, wielodzietne rodziny); 

● nieumiejętność prowadzenia dialogu ze 

zróżnicowanymi rozmówcami – niebranie 

pod uwagę różnic w wykształceniu, 

w posiadanych informacjach i umiejęt-
nościach. Trzeba pamiętać o tym, że do 

każdego rozmówcy należy zwracać się 

w sposób dla niego zrozumiały, konkret-

ny i niewieloznaczny; 

● lekceważenie uczuć i emocji rodziców, 
których relacje z dziećmi są już same 

w sobie niejednokrotnie trudne. Rodzice 

bywają różni: nadopiekuńczy, wycofani 

czy też bierni i z każdym trzeba umieć 

odpowiednio rozmawiać. 

 

Główne błędy rodziców w kontaktach 

z nauczycielami: 

● nieprzekazywanie informacji, które po-

mogłyby nauczycielowi w pracy z ucz-

niem, np. zatajanie opinii z poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych, ukrywanie 

faktów z życia dziecka czy rodziny, które 

znacząco wpływają na jego funkcjono-

wanie; kierowanie się wstydem i obawą 

przed odrzuceniem lub krytyką. Czasem 

taka troska wyrządza więcej krzywdy niż 
pomocy; 

● zakładanie, że choroba dziecka, jego dys-

funkcje czy zachowanie jest dla wszyst-

kich oczywiste i „nie ma o czym mówić”; 

● zbytnie zaabsorbowanie własnym dziec-
kiem i oczekiwanie od innych automa-

tycznie specjalnego i wyjątkowego trakto-

wania z powodu jego ograniczeń. 

 

Na rodzicach i nauczycielach ciąży odpo-

wiedzialność za dobro dziecka. Tylko dzięki 
współdziałaniu można osiągnąć takie efekty 

w pracy z uczniem, które nie byłyby możliwe 

osobno. Spójne działanie nakierowane na 

uzyskanie konkretnych celów ma wiele 

pozytywów, o których warto pamiętać. 
Należy do nich przede wszystkim lepsze 

poznanie drugiej strony i spojrzenie na nią 

z innego punktu widzenia. Bezcenne jest 

nabywanie nowych doświadczeń i umiejęt-

ności, a także wypracowanie wspólnych 

metod pracy, które można wykorzystać 

w przyszłości. 

Pamiętajmy, że podstawą współpracy jest 

przede wszystkim dialog, wyważenie, zdrowy 

rozsądek oraz otwarte spojrzenie na drugą 
stronę. Stawka w końcu jest przecież bardzo 

wysoka – dobro naszych dzieci! 

Informacje zawarte w powyższym arty-

kule to podstawy, dobre fundamenty do 

dalszych działań. Dlatego też warto zajrzeć 

do innych publikacji poświęconych temu 
zagadnieniu. Mam nadzieję, że podana lite-

ratura przedmiotu okaże się przydatna. 
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Elżbieta Straszak  
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

MULTIMEDIA  NA  LEKCJACH  

HISTORII   

I  WIEDZY  O  SPOŁECZEŃSTWIE 

spółczesna edukacja musi nadą-

żać za nowoczesnymi mediami, bo 
bez nich dystans między nauczy-

cielem a uczniem będzie się pogłębiał. Dla-

tego należy otwierać szkoły na nowe 

technologie informacyjne. R. Mysior, w ar-
tykule Dwa światy – cyfrowi tubylcy, cyf-
rowi imigranci – cz. I, wyraźnie zaznacza: 

„W nowoczesnej szkole muszą znaleźć się 

laptopy wykorzystywane podczas zajęć, 

tablety z podręcznikami elektronicznymi 

oraz inne urządzenia multimedialne (pro-

jektory) ulepszające proces edukacyjny mło-
dego człowieka”1. Wspaniale byłoby, gdyby 

w szkołach komputery lub laptopy znalazły 

się także poza salą informatyczną, aby 

szkoły miały na swoim wyposażeniu urzą-

dzenia przenośne oraz Wi-Fi na terenie całej 

placówki.  Jeżeli szkoła jeszcze nie jest tak 
doposażona, można na lekcjach wykorzys-

tać własny sprzęt uczniów, np. smartfony 

i tablety, przynoszony przez nich do szkoły 

za zgodą rodziców.  

Wprowadzając na lekcjach nowe techno-

logie, musimy postawić sobie pytanie, jaki 
jest cel wykorzystywania technologii infor-

macyjno-komunikacyjnych (TIK) podczas  

zajęć? Jakie narzędzie będzie najbardziej 

odpowiednie dla uczniów i do realizacji 

danego tematu? Jeżeli umiejętnie wpro-
wadzimy te technologie na naszych lek-

cjach, to uczniowie będą bardziej kreatywni, 

zaczną lepiej pracować w grupie, a w końcu 

okaże się, że zapamiętali przez zabawę 

o wiele więcej treści niż przy tradycyjnym 

sposobie przekazywania wiedzy. M. Żylińska 
uważa, że „TIK-i pozwalają uczniom zapom-

nieć, że się uczą. Mózg najlepiej uczy się 

wtedy, kiedy zapomina, że się uczy”2. 

Proponuję kilka narzędzi TIK, które moż-

na wykorzystać na lekcjach historii i wiedzy 
o społeczeństwie.  

Z nowoczesnymi technologiami warto za-

cząć pracę już w szkole podstawowej. W kla-

sie IV przy omawianiu treści programowych 

z historii i społeczeństwa „Mała Ojczyzna” 
możemy wykorzystać Animoto. Aplikację 

pobieramy ze strony – animoto.com. Służy 

ona do zrobienia bardzo krótkich filmów ze 

zdjęć, jakie posiadamy. Co prawda w wersji 

bezpłatnej pojawia się na zdjęciach nazwa 

aplikacji, ale  nie przeszkadza to w jej wy-
korzystaniu. Przed planowanym tematem 

prosimy naszych uczniów, aby wraz z ro-

dzicami, będąc na spacerze w swojej miej-

scowości, zrobili parę zdjęć miejsc kultury, 

pomników, eksponatów muzealnych. Zdję-

cia takie uczniowie powinni przynieść na 
swoich nośnikach. W czasie lekcji prosimy 
uczniów, aby za pomocą aplikacji Animoto 

zrobili własne, króciutkie filmy, podkładając 

muzykę i tło. Takie filmy uczniowie mogą od 

razu obejrzeć na lekcji. Można je również 

umieścić na stronie internetowej szkoły, 
wraz z opisem metodycznym nauczyciela, 

jako przykłady dobrej praktyki.  

Następnym zagadnieniem, w którym mo-

żemy wykorzystać TIK jest zagadnienie 

z historii i społeczeństwa „Ojczyzna” z pod-

stawy programowej. Możemy do tego użyć 
programu do  robienia komiksów –  Toondoo 

(dostępny na stronie: www.toondoo.com), 

w którym w  ujęciu komiksowym uczniowie 

przedstawiają, np.: symbole państwowe, 

święta narodowe, mniejszości narodowe 
i  ich kulturę. Dobrym pomysłem jest 

wyedytowanie komiksu w formie książeczki, 

którą można wydrukować i wręczyć au-

torowi. Uczniowie mogą wymieniać się swoi-

mi publikacjami. Warto ogłosić konkurs na 

najlepszy komiks zrobiony przez uczniów w 
tym programie. Zwycięski komiks może być 

rozdany wszystkim uczniom z klasy. Star-

szą młodzież warto zachęcić do poznawania 

historii, proponując zrobienie komiksów lub 
kolażu ze zdjęć w programie  Pizap (dostęp-

ny na stronie: www.pizap.com) – np. pod-
czas omawiania odkryć geograficznych. 

Przykładowy fragment pracy zrobionej 

w tym programie przedstawia rys. 1.   

W 
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Rys. 1. Fragment komiksu odkrycie Ameryki  

przez K. Kolumba  

Pracując z mapą, która na lekcjach his-

torii jest bardzo ważna, a do której ucznio-

wie podchodzą niezbyt chętnie, można 
wykorzystać aplikację  Jigsawplanet. Apli-

kacja jest dostępna na stronie: 
www.jigsawplanet.com. Służy ona do robie-

nia puzzli. W zależności od zaawansowania 

uczniów możemy mapę podzielić na 4 do 

300 części, wybierając także odpowiednie 

kształty. Ja wykorzystałam na lekcji mapę 

II rozbioru Polski (rys. 2).   

 
Rys. 2. Puzzle – II rozbiór Polski 

Ciekawą i inspirującą aplikacją, którą 

możemy spożytkować do lekcji powtórze-
niowych lub do sprawdzenia umiejętności 
pod koniec lekcji jest  LearningApps (dos-

tępna na stronie: learningapps.org).   

Korzystając  z  niej  możemy uwzględnić 

istniejące już quizy z  poszczególnych przed-

miotów lub zrobić nowe, udostępniając je 
nie tylko uczniom, ale też nauczycielom, 

nadając im status publiczny. Wtedy stają 

się one ogólnodostępne. Do pracy z ucz-

niami można wykorzystać „Milionerów” 

(rys. 3), „grupowanie”, „dobieranie w pary” 

oraz wiele innych, w zależności od naszych 

umiejętności i poziomu zaawansowania ucz-

niów.  

 
Rys. 3. Milionerzy – władza ustawodawcza w Polsce 

LearningApps to aplikacja, która inicjuje 

aktywność uczniów, zaciekawia, pozwala 

zrozumieć temat, a co najważniejsze 

pobudza wyobraźnię i wprowadza element 

rywalizacji (gamifikacja). Na stronie inter-
netowej LearningApps.org znajdziemy bez-

płatny zestaw aplikacji – szybkich i pros-

tych w obsłudze. Strona udostępnia również 

obszerną bazę gotowych ćwiczeń, które 

możemy modyfikować według naszych pre-

ferencji. Aplikacja ta pozwala na tworzenie 
własnych  interaktywnych gier i zadań. Bio-

rąc z uczniami udział w pracy z wykorzys-

taniem ww. aplikacji, tworzymy bezpieczną 

przestrzeń. Musimy jednak pamiętać, że aby 

udostępniać uczniom i innym osobom nasze 
materiały, powinniśmy się zarejestrować 

i zalogować. Bez zalogowania możemy two-

rzyć nowe materiały, ale nie możemy ich 
zapisać. LearningApps to aplikacja do wy-

korzystania na każdym przedmiocie szkol-

nym, ale najbardziej może być przydatna na 
wiedzy o społeczeństwie. „Milionerów” mo-

żemy wykorzystać do pytań dotyczących np. 

ustroju RP, konstytucji; w „wykreślance”  

– ukryć nazwiska najważniejszych polityków 

Polski lub świata; na „mapie” – pozakrywać 

miejsca współczesnych konfliktów zbroj-
nych; w ćwiczeniu „dobierz w pary” – przy-

porządkować zdjęcia polityków do ich naz-

wisk, resorty ministerialne  do nazwisk  mi-

nistrów, czy wreszcie zdjęcia przywódców 

światowych połączyć z ich nazwiskami. Ta-
kie typy zadań pozwolą uczniom ćwiczyć 

kompetencje wymagane na egzaminie gim-

nazjalnym lub maturalnym. Warto też 

zaznaczyć, że aplikacja ta nie publikuje 

gotowych scenariuszy lekcji. Trzeba je 

stworzyć samemu. 

W ostatnich klasach gimnazjum i w szko-

łach ponadgimnazjalnych świetnie spraw-

dzają się aplikacje wykorzystujące kody 

 QR. Do czego możemy wykorzystać zakodo-
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wane informacje? Zastosowań jest wiele: 

praca domowa, sprawdziany, pytania kon-

kursowe, komunikaty o przedsięwzięciach 

z zakresu przedmiotu. Aby zaciekawić ucz-

niów, można wcześniej rozmieścić w róż-
nych punktach w pracowni lub na kory-

tarzu odpowiednią ilość zakodowanych 

informacji w postaci QRkodów. Zebranie ich 

wszystkich da uczniom np. opis wydarzenia 

historycznego. Podobnie z pytaniami kon-

kursowymi, które można usytuować w kilku 
miejscach – w sali lekcyjnej, w szkole, 

w określonym terenie. Nauczyciel musi 

tylko stworzyć informację organizacyjną dla 

uczniów – ponumerować pytania, aby mieć 

pewność, że wszystkie zostaną odnalezione. 
Możemy także zamiast informacji, zako-

dować link do strony, którą uczniowie mu-

szą otworzyć, aby pobrać materiały w ra-

mach przygotowania do lekcji lub w celu 

dokończenia realizowanego tematu. Aby 

w sposób atrakcyjny przybliżyć uczniom 
bitwę pod Wiedniem można w jednym 

z  QRkodów ukryć rok tego wydarzenia 

historycznego (rys. 4), a w innym umieścić 

link do obrazu J. Matejki „Bitwa pod 

Wiedniem” (rys. 5).  

 
Rys. 4. Data bitwy pod Wiedniem 

 

 
Rys 5. Link do obrazu „Bitwa pod Wiedniem” 

Strona, na której uczniowie mogą sami 

tworzyć QRkody dostępna jest pod adresem:  
www.qr-online.pl. 

Warto nadmienić, że jedną z ważnych 

zasad jest niestosowanie TIK podczas całej 

lekcji. O wiele wydajniejsze jest ich stoso-

wanie tylko podczas wybranego fragmentu 

zajęć. Jeśli nasza pracowania nie została 
wyposażona w Wi-Fi lub jego zasięg jest 

bardzo słaby, wtedy musimy zastanowić się 

nad sensem wprowadzania na lekcji techno-

logii informacyjnych3. 

Korzystając z nowych technologii musi-

my zawsze pamiętać o prawach autorskich 
i licencjach, na których zdjęcie, ilustracja 

lub inny materiał, który chcemy wykorzys-

tać jest publikowany.  

Elżbieta Straszak 

 

Wszystkie zdjęcia zawarte w artykule są au-
torstwa Elżbiety Staszak. Powstały z wykorzys-

taniem stron internetowych: 
Rys. 1: http://pizap.com/gallery/ 

mypizap?duration=account   
Rys. 2: http://www.jigsawplanet.com/ 

?rc=play&pid=02295311fe40  
Rys. 3: http://learningapps.org/ 

display?v=ptrjtosm501  
Rys. 4: http://www.qr-online.pl/index.php 
 

Przypisy: 
1 R. Mysior, Dwa światy – cyfrowi tubylcy, cyf-

rowi imigranci – cz. I,  
http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/index.php
?option=com_content&view=article&id= 
320%3Adwa-swiaty-cyfrowi-tubylcy-cyfrowi-
imigranci-cz-i&catid=14&Itemid=101,  
[dostęp 10.10.2015]. 

2 Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przy-

jazne mózgowi, wyd. UMK, Toruń 2013. 
3 M. Polak, TIK na lekcjach – jak zacząć?, 

http://www.edunews.pl/nowoczesna-
edukacja/ict-w-edukacji/2689-tik-na-
lekcjach-jak-zaczac, [dostęp 10.10.2015]. 
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OCENIAĆ,  ABY  MOTYWOWAĆ . 

ROLA  NAUCZYCIELA  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO 

W  PROMOWANIU  AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ  

WŚRÓD  DZIECI  I  MŁODZIEŻY 

padek aktywności ruchowej w społe-
czeństwie, otyłość, wynikająca z nie-

zbilansowanej z aktywnością diety, 

a w związku z tym wzrost zachorowań na 

cukrzycę typu II, problemy układu krążenia, 

choroby serca – to tematy bardzo często po-

ruszane w mediach, w Internecie, w czaso-
pismach. Nic więc dziwnego, że problemem 

interesuje się Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej. Już rok szkolny 2013/2014 został 

ogłoszony „Rokiem Szkoły w Ruchu”. Za-

dania związane z promocją zdrowego stylu 
życia pojawiły się też w zaplanowanym do 

realizacji na lata 2014–2016 programie 

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Zdrowy styl 

życia to prawidłowe odżywianie, odpowied-

nio długi i spokojny sen, dobre relacje w ro-

dzinie, w gronie znajomych, w pracy, także 
umiejętność zachowania właściwych pro-

porcji między pracą a wypoczynkiem. Jed-

nak wydaje się, że najważniejszym obsza-

rem „zdrowego stylu życia”, na który duży 

wpływ ma szkoła i nauczyciel wychowania 
fizycznego, jest aktywność ruchowa.  

Czy jednak aktywność fizyczna jest 

„deficytem” współczesnego społeczeństwa? 

Powstają przecież nowe obiekty sportowe: 

hale, boiska, ścieżki rowerowe, rozwija się 

sieć klubów fitness i co najważniejsze – spo-
łeczeństwo z tych obiektów naprawdę ko-

rzysta. Gdzie więc tkwi problem? Niestety, 

musimy pamiętać, że we współczesnym spo-

łeczeństwie, w tym również wśród dzieci 

i młodzieży, obserwuje się znacznie mniej 
aktywności spontanicznej, związanej z wy-

konywaniem codziennych czynności. Postęp 

cywilizacji, cyfryzacja życia społecznego oraz 

rozwój techniki spowodował, że żyje się 

wygodniej, co oznacza, że nie trzeba wkła-

dać dużego wysiłku fizycznego, aby dobrze 
wywiązywać się z codziennych obowiązków 

domowych, szkolnych i zawodowych. Dzieci 

mniej chodzą, przemieszczają się głównie 

samochodem, komunikują się przez Inter-
net, który zastępuje im spotkania z ko-

legami, potrzebnych produktów poszukują 

w sieci, nie w tradycyjnych sklepach, piłkę 

nożną i inne dyscypliny sportu często 

„uprawiają” przed komputerem, zamiast na 

podwórku, czy na boisku szkolnym. Stąd 
też większa potrzeba podejmowania aktyw-

ności celowej, zaplanowanej, która powinna 

rekompensować brak aktywności sponta-

nicznej w „cywilizowanym” społeczeństwie. 

Według badań przeprowadzonych w Polsce, 
w ramach międzynarodowych badań HBSC 

(Health Behaviour in School-aged Children), 

59% chłopców i aż 79% dziewcząt nie osiąga 

zalecanego poziomu aktywności ruchowej1. 

Grupa Robocza „Sport i Zdrowie” UE wska-

zuje, że młodzież w wieku szkolnym po-
winna być aktywna codziennie, co najmniej 

przez 60 minut, na poziomie umiarkowa-

nym do intensywnego, a formy aktywności 

powinny być dostosowane do wieku, przy-

jemne i zróżnicowane. Członkowie grupy 
sugerują również, iż „pełna dawka ćwiczeń 

może być kumulowana w przynajmniej  

10-minutowych rundach. Należy stosować 

określone rodzaje aktywności odpowiada-

jące potrzebom grupy wiekowej: aerobik, 

ćwiczenia siłowe i koordynacyjne, gibkość”2. 

Szkoła nie zapewni uczniom takiej dawki 

ruchu, jakiej potrzebują. Przypomnę, że wska-

zane jest co najmniej 60 minut ruchu dzien-

nie, czyli wliczając soboty i niedziele – 420 mi-

nut tygodniowo. Polski uczeń, w najbardziej 
optymalnej wersji (na II i III etapie edu-

kacyjnym) ma 180 minut obowiązkowej 

aktywności ruchowej w tygodniu (oczywiście 

w dużym przybliżeniu, bo przecież część 

lekcji przeznacza się na sprawy organiza-

cyjne). Pewnym uzupełnieniem są zajęcia 
pozalekcyjne, ale są to zajęcia fakultatywne 

i korzysta z nich tylko niewielka część 

uczniów. Jedynym rozwiązaniem wydaje się 
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motywowanie dzieci do podejmowania ak-

tywności w czasie pozaszkolnym. Ważną 

rolę odgrywa w tym zakresie nauczyciel wy-

chowania fizycznego, który z jednej strony 

wyposaża ucznia w umiejętności niezbędne 
do uprawiania sportu i rekreacji, z drugiej 

podsuwa mu nowe pomysły i inspiruje do 

aktywności poza szkołą. Nauczyciel kształ-

tuje w ten sposób postawy wychowanków 

wobec kultury fizycznej na całe życie.  

Motywacja jest motorem napędowym 
podejmowania różnych działań, jest podsta-

wą wszelkiej aktywności człowieka, w tym 

również aktywności fizycznej. Nauczyciele 

dysponują różnymi narzędziami do motywo-

wania swoich uczniów, a jednym z tych na-
rzędzi jest ocena. Zapominamy jednak czę-

sto, że ocena to nie tylko stopień w dzien-

niku. Bardzo skuteczną i motywującą oceną 

postawy ucznia jest aprobata nauczyciela, 

wyrażana na bieżąco gestem, słowem czy 

podaniem ręki. Pamiętajmy, że uczeń kiedyś 
wróci do tej formy aktywności, która dała 

mu poczucie przyjemności i bezpieczeństwa. 

Nie chodzi tu tylko o bezpieczeństwo fizycz-

ne, związane ze sprawnym sprzętem, dobrze 

przygotowaną salą gimnastyczną, odpowied-
nio do możliwości ucznia dozowanym wysił-

kiem, czy trudnością ćwiczeń. Niezwykle 

ważne jest samopoczucie i bezpieczeństwo 

psychiczne, czyli niczym nieskrępowana ra-

dość z uczestniczenia w zajęciach rucho-

wych. 

Kolejne zmiany w Rozporządzeniu Mi-

nistra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promo-
wania uczniów i słuchaczy w szkołach pub-

licznych3 dają nauczycielowi wychowania fi-

zycznego coraz więcej możliwości doceniania 

wysiłku wkładanego przez ucznia w reali-
zację zadań. W rozporządzeniu4 po raz 

pierwszy wskazano nauczycielowi, aby do-

ceniał również „systematyczność udziału 

ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę 

na rzecz kultury fizycznej”. Wcześniej często 
kwestionowano ocenianie tych działań, su-

gerując, że są to składowe oceny z zacho-

wania. A przecież systematyczność udziału 

i aktywność ucznia na lekcji wychowania 

fizycznego to najważniejsze wskaźniki wy-
siłku, jaki wkłada on w realizację swoich 

obowiązków i jak najbardziej powinny być 

uwzględnione w ocenie rocznej z tego przed-

miotu. Docenianie wysiłku ucznia na lekcji 

wychowania fizycznego nie jest niczym 

nowym. Każdy nauczyciel powinien 

„w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki 
tych zajęć”. Zapis taki pojawił się w rozpo-

rządzeniu MEN już w kwietniu 1999 r.5 

i niezmiennie obowiązuje. Ocena za wysiłek 

motywuje uczniów, zwłaszcza tych mniej 

sprawnych, do podejmowania aktywności 

ruchowej. Przecież każdy uczeń, bez wzglę-
du na możliwości ruchowe, może być sys-

tematyczny i aktywny. Czym innym są 

umiejętności, jakie nabywa podczas zajęć. 

Są one mocno związane z jego potencjałem 

ruchowym. Znaczy to, że uczeń sprawny 
dużo szybciej i często bez wysiłku, opanuje 

nową umiejętność ruchową, natomiast uczeń 

o niskim potencjale ruchowym, pomimo 

włożonego wysiłku, może mieć problem 

z poprawnym wykonaniem zadanego ćwi-

czenia. Dlatego tak ważne jest, aby zacho-
wać odpowiednie proporcje między bieżą-

cymi ocenami osiągnięć edukacyjnych 

(sprawdziany umiejętności ruchowych), 

a ocenami za wysiłek. Tych drugich powin-

no być więcej lub powinny „więcej ważyć” 
w ocenie rocznej. Niektórzy nauczyciele przy 

ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu sto-

sują wzory matematyczne, wzmacniające 

wagę oceny za wysiłek, np. 2xW+U, gdzie 

W jest symbolem średniej ocen za wysiłek, 

a U średnią ocen za umiejętności i wia-
domości z przedmiotu. Sposoby przecho-

dzenia od ocen bieżących do oceny rocznej 

mogą być różne, ważne jest jednak, abyśmy 

ten wysiłek umieli dostrzec i docenić. 

Odsuwamy wówczas na dalszy plan rywa-
lizację sportową, dając uczniowi poczucie 

bezpieczeństwa i akceptacji. Wskazujemy 

jednocześnie, że w procesie rozwoju spraw-

ności i nabywania nowych umiejętności 

ruchowych najważniejsza jest droga docho-

dzenia do celu, czyli aktywność ruchowa 
sama w sobie. 

Nauczyciele wychowania fizycznego bory-

kają się też z innym, niezwykle ważnym 

problemem. Od lat trwa dyskusja, czy oce-

niać ucznia za wyniki, jakie uzyskał pod-
czas sprawdzianów motorycznych. Rozwój 

motoryczny dziecka jest bardzo mocno po-

wiązany z rozwojem somatycznym, którego 

przebieg i ostateczny efekt jest wynikiem 

działania genetyki i środowiska. Szkoła 

i bodźce, których dostarcza nauczyciel na 
lekcji wychowania fizycznego, to tylko „wy-
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cinek” uczniowskiego środowiska. Nie ma-

my też żadnego wpływu na genetykę, tak 

więc wpływ nauczyciela na rozwój soma-

tyczny ucznia jest znikomy. Biorąc pod 

uwagę olbrzymie powiązanie rozwoju soma-
tycznego z rozwojem motorycznym, ocenia-

nie ucznia za wyniki uzyskane podczas 

testów sprawności mija się z celem. Przy-

pomnę, że jedną z ważniejszych funkcji oce-

ny jest motywowanie ucznia do podejmo-

wania aktywności fizycznej. Słaba ocena 
rezultatu uzyskanego przez ucznia o niskim 

potencjale ruchowym np. w biegu na 

60 metrów z pewnością nie będzie dla niego 

motywacją. Taki uczeń, pomimo zaangażo-

wania i włożonego wysiłku, nie jest bowiem 
w stanie poprawić swojego wyniku. Nato-

miast uczeń uzdolniony motorycznie, dobrze 

rozwinięty fizycznie, uzyska bardzo dobry, 

czy nawet wybitny rezultat i wysoką ocenę 

szkolną bez większego wysiłku i zaanga-

żowania. Taki uczeń może nie mieć dalszej 
motywacji do podejmowania aktywności, bo 

wszystko już osiągnął. Szybkość jest cechą 

motoryczną najbardziej powiązaną z gene-

tyką, dlatego ocenianie wyników sprawdza-

jących tę cechę, nie ma absolutnie żadnego 
uzasadnienia. Nieco inaczej wygląda rozwój 

siły czy wytrzymałości. Zwłaszcza na tę os-

tatnią możemy wpływać poprzez pracę i sys-

tematyczność wykonywania odpowiednich 

ćwiczeń, przy czym nadal predyspozycje 

genetyczne mają znaczący wpływ na wyniki 
sprawdzianów określających poziom tych 

cech. Najbezpieczniej jest więc nie uwzględ-

niać wyników sprawdzianów motorycznych 

w ocenie rocznej z przedmiotu, a ocenić 

ucznia za umiejętności związane z diagnozą 
i planowaniem swojego dalszego rozwoju. 

Motywujące ocenianie ucznia na lekcji 

wychowania fizycznego nie jest tematem łat-

wym i zapewne długo jeszcze będzie przed-

miotem sporów i dyskusji w środowisku 

nauczycielskim, wśród rodziców, uczniów 
i  w innych gremiach. Punktem wyjścia do 

określenia treści sprawdzianów i wymagań 

z przedmiotu wychowanie fizyczne są zapisy 

z podstawy programowej. Zasady oceniania 

muszą być też zgodne z zapisami rozporzą-
dzenia6.  

Zawsze jednak potrzebny jest zdrowy 

rozsądek nauczyciela, jego umiejętności 

psychospołeczne, szacunek i życzliwość 

okazywana uczniowi podczas wykonywania 

często trudnych ćwiczeń oraz zrozumienie 

ewentualnych deficytów. Pamiętajmy też, że 

ocena jest regulatorem zewnętrznym, a jej 

motywujące działanie jest bieżące, krótko-

trwałe. Dużo ważniejszym zadaniem nau-
czyciela jest kształtowanie u ucznia moty-

wacji wewnętrznej, która będzie dla niego 

motorem napędowym do uczestnictwa 

w kulturze fizycznej przez całe życie. Taką 

motywację może mieć tylko uczeń, któremu 

zajęcia wychowania fizycznego kojarzą się 
z radosną przygodą i subiektywnie odczu-

waną przyjemnością uczestniczenia w zaję-

ciach ruchowych. 

Katarzyna Wąsowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Przypisy: 
1 Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. 

Zalecane działania polityczne wspierające 
aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie 
na zdrowie. Czwarty projekt skonsolidowany 
zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE „Sport 
i Zdrowie” na zebraniu 25 września 2008 r.,  
http://ec.europa.eu/sport/library/policy_doc
uments/eu-physical-activity-guidelines-
2008_pl.pdf, [dostęp 25.10.2015]. 

2 Tamże. 
3 Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposo-
bu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 
Dz.U.2015, poz. 843. 

4 Tamże. 
5 Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. 

w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania 
i  promowania uczniów i słuchaczy oraz prze-
prowadzania egzaminów i sprawdzianów 
w szkołach publicznych, Dz. U. 1999, nr 41, 
poz. 413, § 6, p. 2. 

6 Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków, op. cit. 
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dr Renata Sowada 
Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach 

i Oddziałowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 
im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie 

XII   REGIONALNE  FORUM  

BIBLIOTEKARZY  WOJEWÓDZTWA  ŚLĄSKIEGO 

„KOMPETENCJE  CZYTELNICZE,  

CZYTELNICTWO  CZY  CZYTANIE” 

X 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzę-

du Miasta Częstochowy odbyło 

się XII Regionalne Forum Biblio-

tekarzy. Forum zostało zorganizowane 

w   Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek 

Szkolnych. Jego temat „Kompetencje czytel-
nicze, czytelnictwo czy czytanie” nawiązuje 

do kierunków realizacji polityki oświatowej 

państwa na rok szkolny 2015/2016, Rok 

Otwartej Szkoły. 

XII Regionalne Forum Bibliotekarzy od-
było się pod patronatem Stanisława Fabera, 

Śląskiego Kuratora Oświaty, Andrzeja Kwa-

pisza, Starosty Częstochowskiego i Krzy-

sztofa Matyjaszczyka, Prezydenta Miasta 

Częstochowy. Patronat medialny sprawowa-

li: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Biblio-
tekarza” i „Gazeta Częstochowska”. 

W konferencji uczestniczyło ok. 60 osób 

z miasta i regionu. Spośród zaproszonych 

gości głos zabrali: Halina Rozpondek, Poseł 

na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Zdzisław 
Wolski, Przewodniczący Rady Miasta Czę-

stochowy, Jarosław Marszałek, Zastępca 

Prezydenta Miasta Częstochowy, Zbigniew 

Dworecki, Wiceprezes Okręgu Śląskiego 

Związku Nauczycielstwa Polskiego i Grze-

gorz Sikora, Prezes Oddziału Związku Nau-
czycielstwa Polskiego w Częstochowie. 

 

 
Przemawia poseł Halina Rozpondek 

 

 

Przemawia zastępca prezydenta miasta  
Jarosław Marszałek 

 

20 

Forum bibliotek i bibliotekarzy 



Forum bibliotek i bibliotekarzy 

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy 4/2015   54 

 

Przemawia Zbigniew Dworecki, wiceprezes Zarządu 
Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach 

 

 

Przemawia Grzegorz Sikora,  
prezes Oddziału ZNP w Częstochowie 

 

Zgromadzeni wysłuchali następujących 

referatów: 

● Informacja o programie „Książki naszych 
marzeń” – Magdaleny Dębskiej, Naczel-

nika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 

Częstochowy, 

● Festiwal Bajki – Beaty Grzanki, Anny Bo-

raczyńskiej, Irminy Młynarczyk, Biblio-

teka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego 

w Częstochowie, 

● Biblioteka miejscem rozwijania pasji i za-
interesowań czytelniczych uczniów – Ali-

ny Grabnej, Gimnazjum nr 5 im. M. Reja 

w Częstochowie, 

● Podręcznikowo-lekturowy zawrót głowy  

– Renaty Sowady, Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. 

M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie. 

 

Podsumowano także konkursy: 

„WSZYSTKO O BIBLIOTECE” – konkurs po-

wiatowy na prezentację multimedialną dla 
uczniów pod patronatem Grzegorza Sikory, 

Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie, 

zorganizowany przez Sekcję Bibliotekarską 

ZNP w Częstochowie. Komisja w składzie: 

Izabela Bajor – przewodnicząca, Anna Dą-

browska, Paweł Włodarczyk (RODN „WOM” 

w Częstochowie Publiczna Biblioteka Pe-
dagogiczna”) przyznała następujące nagro-

dy: 

 

Kategoria: Szkoła podstawowa 

I miejsce: 

Wiktor Pałka – uczeń kl.VI Miejskiej 

Szkoły Podstawowej nr 11 w Piekarach 

Śląskich. Praca została wykonana pod kie-

runkiem pana Adama Lubosa. 

II miejsce: 

Filip Lasoń – uczeń kl. VI Szkoły 

Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyńskiego 
w Częstochowie. Praca została wykonana 

pod kierunkiem pani Małgorzaty Krasoń. 

III miejsce: 

Weronika Gruzla – uczennica kl. V Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Czę-

stochowie. Praca została wykonana pod kie-
runkiem pań: Izabeli Sitek i Renaty Sowady. 

Kategoria: Gimnazjum 

I miejsce:  

Adrian Król – uczeń kl. I Gimnazjum nr 6 

w Zespole Gimnazjów im. Marszałka J. Pił-

sudskiego w Częstochowie. Praca została 

wykonana pod kierunkiem pań: Iwony Wój-
cik i Sylwii Szrajber-Kobyłkiewicz. 

II miejsce: 

Klaudia Mikuta – uczennica kl. I Gim-

nazjum nr 20 im. A. Fredry w Częstochowie. 

Praca została wykonana pod kierunkiem 

pani Anny Romianowskiej. 

III miejsce: 

Aleksandra Cupriak, Kamila Mościńska  

– uczennice kl. III Gimnazjum nr 5 im. 

M. Reja w Częstochowie. Praca została wy-
konana pod kierunkiem pani Aliny Grabnej. 

Wyróżnienie: 

Bartosz Pałka, Artur Zakrzewski – ucz-

niowie Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwow-

skich w Częstochowie. Praca została wyko-

nana pod kierunkiem pani Bożeny Poli-

cińskiej. 

Wyróżnienie: 

Piotr Zamożniak – uczeń kl. I Gimnazjum 

nr 6 w Zespole Gimnazjów im. Marszałka 
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J. Piłsudskiego w Częstochowie. Praca zos-

tała wykonana pod kierunkiem pań: Iwony 

Wójcik i Sylwii Szrajber-Kobyłkiewicz. 

Kategoria: Szkoła ponadgimnazjalna 

Wyróżnienie: 

Aleksandra Pyrkosz – uczennica kl. II 

Technicznych Zakładów Naukowych. Praca 
została wykonana pod kierunkiem pani 

Sabiny Bińczyk.  

Nagrody, ufundowane przez Zarząd Od-

działu ZNP w Częstochowie, wręczyli: Mag-

dalena Dębska, Naczelnik Wydziału 
Edukacji UM i Grzegorz Sikora, Prezes Od-

działu ZNP w Częstochowie. 

 
Laureaci konkursu z gośćmi 

 
Referat wygłasza Magdalena Dębska,  

naczelnik Wydziału Edukacji UM Częstochowy 

 

– WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 

DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY „TYDZIEŃ/ 

MIESIĄC BIBLIOTEK W OBIEKTYWIE” pod pa-

tronatem Jadwigi Aleksandry Rezler, Pre-

zesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach, 

zorganizowany przez Okręgową Sekcję Bib-

liotekarską ZNP. Komisja w składzie: dr Dag-

mara Bubel, Barbara Czapska, Małgorzata 
Kostrzanowska, Małgorzata Krasoń (Biblio-

teka Główna Politechniki Częstochowskiej), 

Anna Przygódzka (Biblioteka Publiczna im. 

dr. W. Biegańskiego w Częstochowie) posta-

nowiła przyznać następujące nagrody: 

I miejsce:  

Jolanta Wac, Gimnazjum nr 3 im. Jana 

Pawła II w Tychach. 

II miejsce: 

Renata Sowada, Izabela Sitek, Szkoła 

Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 53 w Częstochowie. 

III miejsce: 

Iwona Tutak, VIII Liceum Ogólnokształ-

cące Samorządowe w Częstochowie. 

Wyróżnienie: 

Justyna Górnikowska, Zespół Szkół nr 4 

im. J. Groszkowskiego w Tychach. 

Nagrody, ufundowane przez Zarząd Ok-

ręgu Śląskiego ZNP w Katowicach, wręczyli: 

poseł Halina Rozpondek i Zbigniew Dwo-

recki, Wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP. 

Uczestnicy Forum otrzymali specjalny 

numer „Biuletynu Sekcji Bibliotekarskiej” 

zawierający działania Sekcji, jak również 

egzemplarze „Głosu Nauczycielskiego”. 

 
Pamiątkowa fotografia uczestników Forum 

Organizatorami konferencji byli: Sekcja 

Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Często-

chowie, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 

RODN „WOM” w Częstochowie, Samorządo-

wy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.  

Konferencja powstała przy współpracy 
Biblioteki Głównej Politechniki Częstochow-

skiej, Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bie-

gańskiego w Częstochowie w Częstochowie, 

Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-

skich w Częstochowie, Oddziału Towa-

rzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Pol-
skich w Częstochowie. 

Zdjęcia: B. Sowada 

Renata Sowada  
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PUBLICZNA  BIBLIOTEKA  PEDAGOGICZNA  RODN  „WOM”  W  CZĘSTOCHOWIE 
 

Katarzyna Kucharzewska 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

POWIATOWY  KONKURS  RECYTATORSKI  

„POETYCKIE  KRAJOBRAZY”   POŚWIĘCONY 

POEZJI  HALINY  POŚWIATOWSKIEJ 
POD  HONOROWYM  PATRONATEM   

STAROSTY  CZĘSTOCHOWSKIEGO 

października 2015 roku w Re-

gionalnym Ośrodku Doskonale-

nia Nauczycieli „WOM” w Czę-
stochowie odbył się Powiatowy Konkurs 
Recytatorski Poetyckie Krajobrazy, poświę-

cony poezji Haliny Poświatowskiej, w związ-

ku z przypadającą w 2015 roku 80. rocznicą 

urodzin poetki. Konkurs adresowany do 

uczniów gimnazjów Częstochowy oraz 
powiatu częstochowskiego zorganizowała 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN 

„WOM” w Częstochowie. W tym roku odbyła 

się piąta edycja konkursu, który cieszy się 

dużym zainteresowaniem. 

 

Honorowy patronat nad konkursem objął 
Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz.  

Mottem konkursu były słowa zaczerp-

nięte z wiersza poetki: 

„żyje się tylko chwilę 
a czas – 
jest przezroczystą perłą 
wypełnioną oddechem…”1. 

Celem konkursu było upamiętnienie 

twórczości, związanej z Częstochową, wy-

bitnej poetki Haliny Poświatowskiej (1935–

1967), popularyzacja jej dorobku artystycz-

nego, rozwijanie recytatorskich i aktorskich 

uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kul-
tury języka polskiego oraz inspirowanie 

młodego pokolenia do aktywnego uczest-

nictwa w kulturze, wzbudzenie zaintereso-

wania poezją polską, krzewienie kultury 

żywego słowa. 

Uczniowie prezentowali jeden z wybra-
nych przez siebie wierszy Haliny Poświa-

towskiej. Recytacja odbywała się bez mikro-

fonu i materiałów audiowizualnych. 

Gościem honorowym konkursu był brat 

poetki, Zbigniew Myga. 

W tegorocznej edycji udział wzięło 19 

uczniów z 19 gimnazjów miasta Częstocho-

wy i powiatu częstochowskiego (9 gimnaz-

jów w Częstochowy i 10 gimnazjów z po-

wiatu częstochowskiego). 

Opiekę merytoryczną nad gimnazjalista-
mi sprawowali nauczyciele z danej szkoły.  

Do zmagań konkursowych przystąpiło 

60 uczestników z gimnazjów: 

● Karolina Bajor – Gimnazjum w Zespole 

Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzy-

dlowie; opiekun Olga Gonera, 

● Roksana Biskup – Gimnazjum nr 2 w Zes-

pole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Paw-
ła II w Rudnikach; opiekun Iga Długo-

szewska-Zawadzka, 

● Sandra Goleniewska – Gimnazjum nr 5 

im. Mikołaja Reja w Częstochowie; opie-
kunowie Alina Grabna i Dorota Marliń-

ska, 

● Patrycja Graczyk – Gimnazjum im. Janu-

sza Korczaka w Blachowni; opiekun 
Bożena Synowicz, 

22 
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● Natalia Jońska – Gimnazjum im. ks. 

Jana Twardowskiego w Zespole Szkół 

w Starym Cykarzewie; opiekun Wioletta 

Rachwalik, 

● Sebastian Kasprzak – Gimnazjum nr 11 

im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 

w Częstochowie; opiekun Anna Dyn- 

dał, 

● Alicja Kulawik – Gimnazjum nr 2 

im. Pokolenia Kolumbów w Częstocho-

wie; opiekun Małgorzata Zakłada-Szettel, 

● Julia Kulińska – Publiczne Gimnazjum 

Sióstr Zmartwychwstanek im. Siostry 

Barbary Żulińskiej w Częstochowie; opie-

kun Wioletta Mietelska, 

● Weronika Mikke – Gimnazjum nr 14 

im. Królowej Jadwigi w Częstochowie; 

opiekun Magdalena Walocha, 

● Jakub Morawiec – Gimnazjum w Zespole 

Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Ko-

nopiskach; opiekun Renata Gęsiarz, 

● Paulina Musik – Gimnazjum w Woźni-
kach; opiekun Ewa Merta, 

● Klaudia Nowak – Gimnazjum im. Andrze-

ja Kubickiego w Zespole Szkół w Msto-
wie; opiekun Justyna Ujma, 

● Sofia Nowak – Gimnazjum w Zespole 

Szkolnym w Widzowie; opiekun Justyna 

Milejska-Cień, 

● Marta Skrzypczyk – Katolickie Gimnaz-

jum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Ka-

tolickich im. Matki Bożej Jasnogórskiej 

w Częstochowie; opiekunowie Anna Bla-
dy i Dagmara Karoń, 

● Klaudia Sztekler – Gimnazjum w Zespole 

Szkolnym w Kruszynie; opiekun Justyna 
Milejska-Cień, 

● Julia Tryba – Gimnazjum nr 7 im. Kon-

stantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Czę-

stochowie; opiekun Iwona Gajdek, 

● Julia Wiaderek – Gimnazjum w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie; opie-

kun Alicja Stępniewska-Nawaratne, 

● Kamila Wiklińska – Gimnazjum nr 21 

im. Orląt Lwowskich w Częstochowie; 

opiekun Bożena Staniek, 

● Zofia Wojciechowska – Gimnazjum nr 12 

im. Jana Matejki w Częstochowie; opie-

kun Agnieszka Gryś. 

Prezentacje uczestników oceniało jury 

w składzie: 

● Beata Raczyńska – przewodnicząca ko-

misji, nauczyciel polonista, nauczyciel 

bibliotekarz Publicznej Biblioteki Peda-

gogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. 

● Zbigniew Myga – brat poetki, kustosz 

Muzeum im. Haliny Poświatowskiej przy 

ul. Jasnogórskiej w Częstochowie. 

● Beata Gendek-Barhoumi – nauczyciel 

polonista w VII Liceum Ogólnokształcą-

cym im. Mikołaja Kopernika w Często-

chowie, opiekun teatru szkolnego „Grupa 

Pod Wiszącym Kotem”, nominowana do 
tytułu Nauczyciela Roku 2015. Otrzymała 

tytuł Animatora Kultury 2015. 

● Paweł Bilski – Prezes Zarządu Fundacji 

Oczami Brata, pomysłodawca wielu 

projektów: Teatr Oczami Brata, (Nie)peł-
nosprawni – aktywni kulturalnie, DOWN-
LOVE, certyfikowany szkoleniowiec wo-

lontariatu.  

 
Pan Zbigniew Myga 

Zgodnie z regulaminem na ocenę recy-

tacji miały wpływ następujące elementy: 

dobór repertuaru, stopień opanowania tek-
stu, artystyczna interpretacja utworu, kul-

tura słowa i ogólne wrażenia artystyczne. 

Zdaniem jury uczniowie wybrali różnorodny 

repertuar, zaprezentowali dojrzałe i prze-

myślane interpretacje, wykazali się dużą 

wrażliwością na poetyckie słowo. Ich sposób 
recytowania, odpowiednia modulacja głosu, 

gesty sceniczne powodowały duże zacie-

kawienie słuchających i wywoływały wzru-

szenie. W opinii jurorów każdy z uczestni-

ków zasłużył na wyróżnienie, pochwałę, do-
cenienie zaangażowania. 

Decyzją jury przyznano: 

I MIEJSCE:  

Julia Tryba – Gimnazjum nr 7 im. Konstan-

tego Ildefonsa Gałczyńskiego w Często-

chowie, wiersz pt. „Odkąd Cię poznałam…”,  
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Zwyciężczyni konkursu recytatorskiego – Julia Tryba 

II MIEJSCE ex aequo: 

Sandra Goleniewska – Gimnazjum nr 5 

im. Mikołaja Reja w Częstochowie, wiersz 
pt. ***(„te słowa istniały zawsze… ”), 

Kamila Wiklińska – Gimnazjum nr 21 

im. Orląt Lwowskich w Częstochowie, wiersz 

pt. *** („odłamałam gałąź miłości…”),  

III MIEJSCE ex aequo: 

Marta Skrzypczyk – Katolickie Gimnazjum 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 

im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Często-

chowie, wiersz pt. ***(„byłeś dla mnie tylko 

czworokątem papieru…”),  

Alicja Kulawik – Gimnazjum nr 2 im. Po-
kolenia Kolumbów w Częstochowie, wiersz 

pt. „Przypominam”. 

Jury przyznało również 2 WYRÓŻNIENIA: 

Sebastian Kasprzak – Gimnazjum nr 11 im. 

Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Często-

chowie, wiersz pt. „Wiersz dla mnie”,  

Jakub Morawiec – Gimnazjum w Zespole 

Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Kono-

piskach, wiersz pt. „Wiersz dla mnie”. 

Bardzo interesujące było wystąpienie pa-

na Zbigniewa Mygi, który wspominał swoją 
siostrę. Opowiedział o chwilach, w których 

powstawały wiersze znanej dzisiaj na całym 

świecie poetki oraz skąd czerpała inspiracje 

do swojej twórczości. Wspominał atmosferę 

domu, w jakiej dorastali. Pan Zbigniew 

Myga mówił o chorobie swojej siostry, o tym 
jaki wpływ miała ona na funkcjonowanie 

rodziny. Wspominał, że Halina Poświatow-

ska była osobą bardzo zdolną i chłonną 

wiedzy, znała kilka języków obcych. 

Konkurs recytatorski był na wysokim 
poziomie artystycznym. Jury konkursu, 

organizatorzy i nauczyciele byli pod ogrom-

nym wrażeniem recytacji gimnazjalistów 

oraz interpretacji wierszy, poruszających 

tak ważne i trudne sprawy życiowe. Należy 

tu wspomnieć o dużym wkładzie pracy nau-

czycieli, którzy przygotowali uczniów do 
udziału w konkursie. Cieszy fakt, iż tak wie-

lu młodych ludzi wykazuje zainteresowanie 

poezją polską. 

Laureaci konkursu zostali uhonorowani 

dyplomami i nagrodami książkowymi ufun-

dowanymi przez Starostę Częstochowskiego 
i Fundację Oczami Brata. 

 
Laureaci konkursu 

wraz z jury konkursu i organizatorami 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy. 

Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie 

uczniów do udziału w konkursie.  

 
Uczestnicy konkursu  

wraz z jury konkursu i organizatorami 

Sprawozdanie z konkursu, zdjęcia oraz 

relacja filmowa znajdują się na stronie in-

ternetowej biblioteki:  
www.biblioteka.womczest.edu.pl,  
w zakładce Edukacja – Konkursy. 

Fot. I. Bajor 

Katarzyna Kucharzewska 

 

Przypisy: 

1 H. Poświatowska, *** („żyje się tylko chwilę…”), 
[w:] H. Poświatowska, Wszystkie wiersze, 
Wydaw. Literackie, Kraków 2000,  s. 575. 

 



  

Forum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

  

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy 4/2015 59 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, obok licznych typowych zadań, 
podejmuje również inicjatywy wykraczające poza schemat działania. Jedną z nich jest autorski projekt 
„Tolerancja dla niepełnosprawności”, opracowany i koordynowany w częstochowskich szkołach przez 
Witolda Biela, pedagoga Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej nr 3. Projekt jest udaną próbą diagnozy oraz rozwiązywania problemu 

wychowawczego i szerzej – społecznego, jakim jest brak tolerancji wobec osób niepełnosprawnych oraz 
stanowi skuteczną propozycję budowania integracji środowisk i kompetencji uczniów we wzajemnych 
kontaktach. Projekt, ze względu na wagę tematu, bogatą w rozwiązania koncepcję pracy z młodzieżą 
(warsztaty psychoedukacyjne, formy zabawowe, zajęcia sportowe i artystyczne) oraz dotychczasowe 
wymierne efekty i wysokie oceny uczestników, cieszy się ogromnym uznaniem i stałym zaintereso-
waniem szkół.   

Poniższy artykuł, będący przykładem dobrej praktyki pedagogicznej, jest rzeczową relacją 
z  podjętych działań, które z powodzeniem osiągnęły założone cele wychowawcze a także prezentacją 
wyników badań oraz opinii nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie. 

Rafał Dziwis 
Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie    

 

 

 

 

Witold Biel 
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 

TOLERANCJA   

DLA   NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   

naszej rzeczywistości osoby niepełnosprawne napotykają na szereg barier. Postrze-

ganie takich osób przez społeczeństwo jest dodatkowo ograniczone stereotypami, 

uprzedzeniami oraz niewiedzą. Można domniemywać, że w pewnych obszarach jest 
to problem pokoleniowy.  

Każdy człowiek ma prawo do realizacji i zaspokajania własnych potrzeb zarówno niższego 

jak i wyższego rzędu. Dlatego też celem projektu pt. „Tolerancja dla niepełnosprawności”, 

kierowanego do uczniów gimnazjum, było promowanie obrazu osób niepełnosprawnych jako 

pełnoprawnych obywateli społeczności, przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji oraz 
kształtowanie w młodym pokoleniu postaw akceptacji w stosunku do osób niepełnospraw-

nych. Staraliśmy się, aby poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie szkół ogólno-

dostępnych nabyli takich kompetencji jak: postawa wrażliwości społecznej, tolerancja, umie-

jętność współpracy z osobami o odmiennym poziomie funkcjonowania społecznego, two-

rzenie podstaw kontaktów społecznych w późniejszym życiu. 

Pierwszym krokiem była ankieta badająca poziom tolerancji dla niepełnospraw- 
ności (zał. 1). Objęła ona ogółem 258 uczniów z trzech częstochowskich gimnazjów  

(nr 7, 8, 9). 

W 

Forum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
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ANKIETA NR 1 
 

Deklarowana przez młodzież tolerancja dla osób niepełnosprawnych 

 

Powyższe dane w zestawieniu z pytaniem – Czy uczniowie Twojej szkoły są tolerancyjni? 

Wyglądają zgoła odmiennie: 

Czy uczniowie Twojej szkoły są tolerancyjni? 

 

 

Trudne do zaakceptowania są również wyniki badań mówiące o zaprzyjaźnieniu się z oso-
bą niepełnosprawną.  

Czy zaprzyjaźniłbyś się z osobą niepełnosprawną? 

 

 

Również odpowiedzi dotyczące integracji z osobami niepełnosprawnymi nie są zadowa-

lające.  

Czy jesteś za integracją z osobami niepełnosprawnymi? 

 

 

W maju 2015 r. do projektu dołączyli uczniowie z kolejnych częstochowskich gimnazjów 

(nr 16, 18, 22). Wyniki wstępnych ankiet przeprowadzonych wśród uczniów tychże szkół są 
bardzo zbliżone do wcześniejszych wyników (gimnazja nr 7,8,9).  
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WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE MŁODZIEŻ GIMNAZJUM DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„TOLERANCJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

Do projektu zaprosiliśmy trzy placówki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi: Zespół 

Szkół Zawodowych Specjalnych w Częstochowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Często-

chowie oraz Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne „Betel” w Częstochowie. Spotkania 
młodzieży ze szkół ogólnodostępnych z młodzieżą ze szkół specjalnych były poprzedzone 

warsztatami, mającymi na celu przybliżenie młodym uczestnikom specyfiki funkcjonowania 

osób niepełnosprawnych (spotkania z psychologiem, filmy, dyskusje). Młodzież dzieliła się 

swoimi refleksjami oraz wątpliwościami. W zachowaniu gimnazjalistów można było zauważyć 

lęk przed osobami, które postrzegane są jako inne, dziwne, nawet niebezpieczne. Dlatego tak 

istotne było wyjaśnianie uczestnikom, skąd biorą się różne nietypowe zachowania oraz jak 
należy postępować w kontaktach z niepełnosprawnymi. 

Można było również zaobserwować u młodzieży napięcie wynikające ze znalezienia się 

w nowej dla siebie sytuacji, która nakładała na nią pewnego rodzaju odpowiedzialność.  

Ponieważ pierwsze spotkanie z osobami niepełnosprawnymi jest zazwyczaj konfrontacją 

z własnymi lękami, niepewnością, przekonaniami i oczekiwaniami, bardzo istotny był dobór 
grupy uczestników zajęć w taki sposób, aby uniknąć rozczarowania i zniechęcenia do 

dalszych kontaktów. 

 

   

 

WARSZTATY 

Istotą zajęć było opanowanie przez uczniów gimnazjów teoretycznych zagadnień związa-

nych z niepełnosprawnością, próbą przełamywania barier i lęków, rozbudzenie pozytywnych 

postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, co stanowiło punkt wyjścia do wykształ-
cenia umiejętności inicjowania spontanicznego kontaktu i przeciwdziałania marginalizacji 

osób z niepełnosprawnością. W warsztatach pt. „Scena dialogu” (dostosowanych do wieku 

i dojrzałości uczniów) udział wzięło 552 gimnazjalistów. Staraliśmy się zmienić ich podejście 

do niepełnosprawności, przełamać obiegowy stereotyp mówiący, że osoby dotknięte tym 

problemem są ograniczone i niewiele mogą zdziałać. Zajęcia warsztatowe miały również na 
celu wywołanie dyskusji, mówiącej o dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych.  

 

   

 

ZABAWA 

Wspólna zabawa, np. taniec, może być doskonałą formą kształtowania pozytywnych 

postaw wobec niepełnosprawności, wspaniałym uzupełnieniem innych, równie ważnych form, ta-
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kich jak pogadanki czy warsztaty. Zabawa stwarza okazję do bezpośredniego kontaktu z in-

nymi ludźmi, a przez to możliwość lepszej integracji z nimi. Podczas zabawy uczniowie lepiej 

się poznawali, nawiązywali kontakty koleżeńskie a nawet przyjaźnie. Wdrażali się do 

wzajemnej akceptacji i pomocy, wchodzili w relacje społeczne. Są to jednocześnie sytuacje 

najpełniejszego partnerstwa (wszyscy na takich samych prawach). Należy również podkreślić 
rolę nauczycieli specjalistów, którzy przygotowali gimnazjalistów, poprzez udzielenie im 

wskazówek, jak powinni się zachowywać, o czym pamiętać w kontaktach z niepełnospraw-

nymi rówieśnikami.  

 

   

   

 

ZAJĘCIA SPORTOWE 

Celem zajęć była integracja w jednej drużynie osób różniących się od siebie pod względem 

cech rozwojowych i funkcjonalnych. Podczas gier i zabaw młodzież przyswajała ważne 

reguły, zapamiętując je i stosując w odpowiednim momencie. Udział w zajęciach sportowych 

jest wartościowym i cennym doświadczeniem, uzmysławiającym zdrowym ludziom, z jakimi 
trudnościami zmagają się na co dzień osoby niepełnosprawne, aby przełamać bariery 

psychiczne i fizyczne, jak cieszą się ze swoich sukcesów, a także jakiego wsparcia i pomocy 

oczekują od innych. 
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TWÓRCZA PRACA – ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 

Podczas zajęć młodzi ludzie rozwijali swoje zdolności artystyczne i manualne, tworząc swe 

dzieła, m.in. techniką decoupage’u, origami, malując obrazy oraz wyczarowując „cudeńka” 

kulinarne. Uczestnicy warsztatów nie tylko szlifowali umiejętności, ale także uczyli się 

współpracy, odpowiedzialności, tolerancji poprzez angażowanie się we wspólne przed-
sięwzięcia  

 

   

   

 

WARSZTATY Z UDZIAŁEM POWIATOWEJ RADY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 Bycie niepełnosprawnym oznacza nieustanną konfrontację z problemami pojawiającymi 

się w codziennym funkcjonowaniu w domu, w pracy, w urzędach i na ulicy. Bycie 
niepełnosprawnym to także  często zmaganie się z izolacją i życiem na marginesie 

społecznym. Zwiększenie wiedzy o ograniczeniach i potrzebach osób niepełnosprawnych nie 

tylko pomaga w kształtowaniu właściwego obrazu problemu, ale też ułatwia zachowanie się 

w kontaktach z takimi osobami. Dlatego we współpracy z Powiatową Radą Osób Niepełno-

sprawnych odbyły się warsztaty przybliżające  problemy i bariery, z jakimi spotykają się 

niektóre grupy osób niepełnosprawnych (np. niewidomi, dotknięci SM, niesprawni umysłowo 
i ruchowo). 

 

ANKIETA NR 2 

O dojrzałości moralnej społeczeństwa świadczy między innymi nasz stosunek do grup 

społecznych, określanych jako najsłabsze. Do jednej z takich grup można zaliczyć osoby 
niepełnosprawne, których w Polsce żyje około 5,5 mln. Przeprowadzone badania były próbą 

odpowiedzi na pytanie o poziom świadomości społecznej dotyczącej problemu niepełno-

sprawności po prawie dwuletniej realizacji projektu pt. „Tolerancja dla niepełnosprawności”. 

Głównym celem badań była próba odpowiedzi na pytanie: „Jak w środowisku szkolnym 

(gimnazjach) postrzegane są osoby niepełnosprawne?”. W ankiecie przebadano 300 osób. 

Była ona próbą zweryfikowania założeń projektu oraz oceną trafności nakreślonych celów. 
Z wielu poruszonych w niej zagadnień, szczególnej analizie podlegały te, które możliwie 

najlepiej przedstawiają działania szkoły w zakresie zmiany podejścia młodzieży do problemu 

niepełnosprawności. 
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Czy po wprowadzeniu do Twojej szkoły projektu pt. „Tolerancja dla niepełnosprawności”  
zmienił się stosunek kolegów wobec niepełnosprawnych? 

 
 
 

Czy dotychczasowe działania szkoły w zakresie tolerancji dla niepełnosprawności  
zmieniły Twoje podejście do ww. problemu? 

 
 
 

Czy dzisiaj lepiej rozumiesz osobę niepełnosprawną i wiesz, jak zachowuje się osoba tolerancyjna? 

 
 
 

Czy tematy zajęć oraz metody, którymi pracowałeś na zajęciach w ramach projektu  
pt. „Tolerancja dla niepełnosprawności”, były ciekawe i pobudzały Cię do aktywności? 
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Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w działaniach szkoły, aby problemy osób 

niepełnosprawnych stały się udziałem wszystkich? 

 

Gimnazjum nr 8 w Częstochowie 

● pełna integracja z osobami niepełnosprawnymi 

● wprowadzić większą liczbę warsztatów na temat niepełnosprawności 
 

Gimnazjum nr 9 w Częstochowie 

● jest potrzeba rozmów z mądrymi, wrażliwymi osobami, które mają styczność z osobami 

niepełnosprawnymi 

● wprowadzić więcej zajęć o kulturze i tolerancji oraz o szacunku dla osób niepełno-
sprawnych 

 

Gimnazjum nr 7 w Częstochowie 

● więcej warsztatów z niepełnosprawnymi 

● zaangażować większą liczbę uczniów do projektu  

● wprowadzić stały kontakt z niepełnosprawnymi poprzez spotkania 
 

Przy analizie wyników ankiety należy zwrócić uwagę, iż przeprowadzona została 

ona w połowie realizowanego projektu!!! 
 

Podsumowanie 

Pełnosprawni uczestnicy projektu mieli okazję dostrzec indywidualne cechy i zdolności 

u swoich mniej sprawnych kolegów. Uczyli się widzenia niepełnosprawności „ponad” jej 

ograniczeniami, a nie przez pryzmat kalectwa. Tylko rzeczywisty, partnerski kontakt 

umożliwia prawidłową ocenę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych, co może okazać 
się bardzo istotne w dorosłym życiu. Mieli oni również okazję obserwować zmagania 

podopiecznych placówek specjalnych, którzy mimo własnych ograniczeń podejmowali 

wysiłek na rzecz aktywności społecznej. 

Działania, jakie podjęliśmy w zakresie poznawania problemów osób niepełnosprawnych 
były cennym doświadczeniem dla gimnazjalistów. Żaden nauczyciel, bez względu na talent 

i kompetencje, nie zastąpi uczniowi społecznego kontaktu z rówieśnikami.  

Głównym celem wychowawczym wspólnych zajęć było uczenie się wzajemnej tolerancji, 

wrażliwości i otwartości oraz poszanowania praw innych; poznanie różnych technik komu-

nikacji i nabycie umiejętności stosowania ich w praktyce; zwracanie uwagi na potrzeby 
drugiego człowieka w oparciu o życzliwe odnoszenie się do niego; rozbudzenie świadomości, 

że wszyscy mają równe prawa, choć mają różne możliwości.  

Wspólne spotkania zawsze przynosiły obustronne korzyści w sferze wychowawczej jak i dy-

daktycznej. Sprzyjały dobrym relacjom, zmianie nastawienia do osób niepełnosprawnych. 

Przygotowany przez nas program spotkań umożliwiał również rozwój społeczny każdego 
dziecka, uczył postaw wrażliwości i odpowiedzialności, stanowił szansę na wychowanie 

w duchu tolerancji dla drugiego człowieka. W trakcie spotkań dzieci niepełnosprawnych 

z pełnosprawnymi angażowane były wszystkie zmysły służące postrzeganiu przez nie świata 

i ich wrażliwość. Spotkania uświadamiały również potrzeby i prawa osób niepełnospraw-

nych, okazywanie empatii w kontaktach, łamanie barier i uprzedzeń. Ważne jest więc, aby 
od najmłodszych lat rozmawiać z dziećmi i wdrażać je do tolerancji i akceptacji niepełno-

sprawności. 
 

WNIOSKI 

● Potrzeba wytworzenia wśród dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców 
odpowiedniego klimatu wokół problemów osób niepełnosprawnych. 

● Wszystkie osiągnięcia osób niepełnosprawnych należy eksponować nauczycielom i ucz-

niom szkół masowych. 

● Kształtowanie opinii szkolnej pod kątem wrażliwości na strategię równych szans dla osób 
z niepełnosprawnością. 

● Uświadomienie młodzieży szkolnej, że niepełnosprawni mają prawo do prowadzenia 

normalnego życia. 
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OPINIE PEDAGOGÓW I UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE 
 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Częstochowie 

„Młodzież przychodząca na spotkania i zgłaszająca swój akces udziału w projekcie, dała 

wyraz swojej wrażliwości społecznej, odwadze postawienia się w sytuacji być może trudnej, 

a na pewno nieznanej. Jej gotowość świadczy o dużej dojrzałości i dobrze rozwiniętej 
inteligencji emocjonalnej. Spotkania, w mojej ocenie, spełniły swoje zadanie i  upewniły 

mnie, że wizyta młodzieży gimnazjalnej w naszej szkole będzie miała pozytywny wpływ na 

zwiększenie tolerancji i zrozumienia dla niepełnosprawności w każdym wymiarze”. 

Beata Grzesiak, pedagog szkolny 

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie 

„Realizacja projektu „Tolerancja dla niepełnosprawności” była szansą edukacyjną opartą 

o wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także angażowania młodzieży ze szkół 

masowych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz tworzenia przestrzeni wolnej 

od uprzedzeń i dyskryminacji. Podczas spotkań Gimnazjów nr 7 i 8 w Częstochowie 

z Zespołem Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie młodzież miała możliwość weryfikacji 
swoich wcześniejszych poglądów na temat osób niepełnosprawnych. Zauważono, że cechuje 

je w większym stopniu uprzejmość, opiekuńczość oraz empatia. Bezpośredni kontakt 

pozwolił zdobytą wiedzę teoretyczną zamienić w praktykę”. 

Beata Kulisiewicz, Barbara Kędziora 

 

Gimnazjum nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Częstochowie 

„Dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Częstochowie udział w projekcie „Tolerancja dla niepeł-

nosprawności” był nowym i ważnym doświadczeniem. Jak wynikało z przeprowadzonej diag-

nozy, uczniowie gimnazjum w większości deklarowali tolerancję wobec osób niepełnospraw-

nych, rozumiejąc ją jako akceptację, wyrozumiałość, poszanowanie. Jednak znaczna część 

nastolatków unika kontaktów z niepełnosprawnymi, ponieważ nie wie, jak się zachować. 
Udział w projekcie, czyli praktyczne działanie na rzecz poznania problemów ludzi 

niepełnosprawnych i integrowania dwóch środowisk pozwolił zredukować ów „deficyt” do-

świadczeń. Po przedstawieniu celu projektu i zadań do zrealizowania, zgłosiło się więcej osób 

niż mogło wziąć w nim udział. Wśród chętnych byli tacy, którzy są bardzo dobrymi uczniami 

i społecznikami, ale również i tacy, którzy rzadko angażują się w życie szkoły. Uczniowie 
deklarowali, że są bardzo zadowoleni z udziału w przedsięwzięciu, uważają że takie działania  

mają sens. Nastawieni byli na poznawanie innego świata, a odkryli, że w swoich potrzebach 

(bezpieczeństwa, akceptacji, uznania itd.) oraz odczuwanych emocjach i uczuciach osoby 

niepełnosprawne nie różnią się od pełnosprawnych. A oto niektóre z wniosków, do jakich 
doszli po wspólnie spędzonym czasie: Każdy niepełnosprawny jest inny, oni też potrafią 
tworzyć, uczyć się, mają swoje zainteresowania, lubią rzeczy, które my lubimy, nie różnią się 
w przeżywanych emocjach, można z nimi nawiązać dobry kontakt, są otwarci, życzliwi, nie 
zwracają uwagi na wygląd innych, tylko na ich uśmiech, serdeczność, czasem podejmują 
zachowania ryzykowne. Żaden z uczniów nie zrezygnował z udziału w projekcie w nowym 

roku szkolnym”. 

Anna Sitek, pedagog szkolny 

 

„Było fajnie, super. Zaskoczeni jesteśmy ich sprawnością fizyczną, kulturą bycia, zdyscy-

plinowaniem. Podczas spotkania można było odczuć, że sport przygarnia do siebie 

wszystkich, nie zna granic i nie stanowi barier. Spotkanie integracyjne przebiegało w miłej, 

sportowej, przyjaznej atmosferze, młodzieży towarzyszył uśmiech na twarzach. Radość, 

a jednocześnie duch rywalizacji, były wyraźnie odczuwalne”. 

Żaneta Trąbczyńska, nauczyciel wychowania fizycznego 

 

„Podczas dzisiejszego dnia wiele się nauczyłam, m.in. okazywać większy szacunek 
ludziom chorym. Zobaczyłam, że potrafią bawić się, jak każdy inny, że potrafią cieszyć się 

z życia. Zabawa z dziećmi niepełnosprawnymi dała mi wiele radości i uśmiechu. Dzieci były 
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cały czas uśmiechnięte i pełne energii. Cieszę się, że mogłam pomóc i razem z nimi spędzić 

czas”. 

Dominika Siudek, uczennica Gimnazjum nr 7 w Częstochowie 

 

● „Gdy dowiedziałam się o tym projekcie, zgłosiłam się, ponieważ byłam ciekawa, jak wyglą-

da szkoła specjalna, jej uczniowie, jak się zachowują...” 

● „Nie wiedziałam jak reagować w spotkaniu z osobą niepełnosprawną...” 

● „Cieszę się, że mogłam zdobyć nowe doświadczenia...” 

● „Do przydzielonych nam zadań podchodzili bardzo odważnie i próbowali «załapać» z nami 

kontakt...” 

● „Uczniowie niepełnosprawni są mili i kulturalni (bardziej kulturalni niż inne osoby z mo-

jej szkoły czy osiedla)...” 

● „Takie osoby łatwo zranić i widać było, że są na to wyczulone. Bacznie nas obserwowali...” 

● „Jeśli będą jeszcze kiedyś takie zajęcia, to na pewno będę chciał wziąć w nich udział...” 

● „Z tych zajęć wysnułem wniosek – ze wszystkimi można się zaprzyjaźnić, z każdym nie-

pełnosprawnym...” 

Uczniowie Gimnazjum nr 7 w Częstochowie 

 

Gimnazjum nr 9 im. A. Mickiewicza w Częstochowie 

„Efektem „oswojenia się” z niepełnosprawnością jest nowe podejście do tej tematyki. 

U uczniów zaobserwowałam szczery entuzjazm, wypływający ze zrozumienia osób niepełno-

sprawnych. Wielu z nich jest zainteresowanych kontynuowaniem projektu. Kilkoro zaczęło 

angażować się głębiej w wolontariat z osobami niepełnosprawnymi. Niektórzy spontanicznie 

odwiedzają poznane placówki, witając się ze znajomymi osobami. Wymieniają się numerami 
telefonów, zapraszają na Facebook’a. Projekt okazał się dla nich szansą na przeżycie 

doświadczeń, które na zawsze zostaną w ich pamięci. Uwrażliwił na potrzeby osób niepeł-

nosprawnych, wzmocnił psychicznie i dodał odwagi do realizacji dalszych przedsięwzięć. Ja, 

jako opiekun uczniów, poczułam niekłamaną satysfakcję i motywację do jeszcze większego 

wysiłku w pracy z nimi. Zobaczyłam, jak ogromny sens ma realizacja zadań, które jawią się 
jako trudne i wymagające: czasu, zaangażowania, poświęcenia. Jednym głosem razem 

z moimi uczniami mówimy: Było warto!”. 

Anna Zajic, pedagog szkolny 

 

„Niepełnosprawny, jak każdy inny człowiek potrzebuje kontaktu z ludźmi, dlatego cieszę 

się, że miałam możliwość wzięcia udziału w tym projekcie. Chociaż nie mogłam być razem 

z kolegami w szkole specjalnej, to już wcześniej kilka razy brałam udział w spotkaniach 

z niepełnosprawnymi. Moim zdaniem, powinno się organizować więcej takich projektów jak 

ten, żeby każdy gimnazjalista mógł mieć kontakt z takimi osobami. To naprawdę pouczające 
doświadczenie. Ci ludzie są niesamowici i wiele mogliśmy się od nich nauczyć, chociażby 

pogody ducha czy szczerości. Mam nadzieję, że w przyszłości też będę miała możliwość 

współpracy z osobami niepełnosprawnymi”. 

Oliwia Frąckowiak, uczennica Gimnazjum nr 9 w Częstochowie 

 

„To było moje drugie spotkanie z osobami niepełnosprawnymi i kolejny raz bawiłam się 

z nimi świetnie, chociaż czułam się trochę przytłoczona obawą, że mogę powiedzieć coś 

niewłaściwego, albo że oni mogą sobie wyrządzić jakąś krzywdę. Reasumując, czy to 

człowiek z orzeczeniem o niepełnosprawności, czy pełnosprawny to i tak jest to taki sam 
człowiek jak wszyscy. Powinniśmy akceptować innych takimi, jakimi są i pomagać im, gdy 

tego potrzebują”. 

Agnieszka Beleć, uczennica Gimnazjum nr 9 w Częstochowie 

 

„Na początku stresowałam się spotkaniem, lecz później czułam się dobrze. Na końcu był 

poczęstunek, czyli pyszne babeczki. Dzień spędzony z uczniami tej szkoły był udany”. 

Uczennica Gimnazjum nr 9 w Częstochowie 

 (bez podpisu) 
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„3.04.2014 r. odbyło się spotkanie w szkole specjalnej i muszę przyznać, że było 

naprawdę fajnie. Poznałem nowe osoby, takie jak: Magda, Justyna, Angelika i Żaneta. 

Wspólnie piekliśmy babeczki, rozmawialiśmy i śmialiśmy się. Dzięki temu lepiej się 

poznaliśmy. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy i powspominamy mile spędzony 

czas i dobre chwile”. 

Marcin Zagała, uczeń Gimnazjum nr 9 w Częstochowie 

 

„3.04.2014 r. poszłam z koleżankami i kolegą Marcinem do szkoły specjalnej przy 

ul.  Krótkiej. Zostaliśmy tam bardzo mile przywitani. Potem podzielono nas na grupy: 
kulinarni i plastyczni. Ja byłam w grupie kulinarnej. Poznałam tam Żanetę, Angelikę, 

Justynę i Madzię. Z Kornelią i Żanetą robiłam babeczki. Po skończonej pracy poszłyśmy 

spotkać się z drugą grupą. Na pożegnanie przytuliłyśmy się z dziewczynami. Na drugi dzień 

zaprosiłam je do znajomych na Facebooku. Bardzo mi się tam podobało, chętnie bym tam 

wróciła, spotkała się z nimi i pogadała”. 

Kamila Kiełbasińska, uczennica Gimnazjum nr 9 w Częstochowie 

 

ULOTKA DLA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ WYDANA PRZEZ MŁODZIEŻ GIMNAZJUM NR 9  

BIORĄCĄ UDZIAŁ W PROJEKCIE  

 

 

Gimnazjum nr 8 w Częstochowie 

„Uważam że projekt odniósł zamierzony cel, czyli zwiększenie wśród młodzieży tolerancji 

wobec osób niepełnosprawnych. Uczniowie zaangażowali się w podejmowane działania 

i spotkania w takim stopniu, że kilkoro z nich zamierza podjąć pracę w wolontariacie na 
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rzecz osób niepełnosprawnych. Na spotkaniach widać było, że nie mają żadnych oporów 

wobec osób niepełnosprawnych, że nie stanowi to dla nich żadnej bariery w kontaktach. 

Przed rozpoczęciem projektu trochę obawiałam się, czy uczniowie sprostają temu zadaniu. 

Zastanawiałam się, czy nasi uczniowie podczas warsztatów i spotkań z osobami niepełno-

sprawnymi nie będą ich wyśmiewać bądź źle traktować. Moje obawy okazały się bezpod-
stawne. Uczniowie równo i po partnersku traktowali niepełnosprawnych kolegów, w żaden 

sposób nie urażając ich godności. Uważam, że udział uczniów naszego gimnazjum 

w projekcie pozwolił „szerzej otworzyć oczy” na potrzeby ludzi dotkniętych niepełnospraw-

nością. W przyszłości zaowocować to może pracą z takimi osobami”. 

Jolanta Dominiak, pedagog szkolny 

 

Witold Biel 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ewa Majchrzak 
Bożena Bator 
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Częstochowie 

PRACA  Z  DZIECKIEM  

NADPOBUDLIWYM  PSYCHORUCHOWO 

ZALECENIA  DLA  NAUCZYCIELI 

iele napisano już na temat dzieci 

nadpobudliwych psychoruchowo. 

Postępowanie z nimi wciąż jednak 
stanowi ogromny problem dla nauczycieli. 

Jesteśmy psychologami poradni psycho-

logiczno-pedagogicznej i od wielu lat zajmu-

jemy się pracą z dzieckiem nadpobudliwym 

oraz jego rodziną. Prowadzimy również war-
sztaty dla nauczycieli, mające na celu wy-

pracowani metod i sposobów radzenia sobie 

z trudnymi zachowaniami u dzieci. Wycho-

dząc naprzeciw oczekiwaniom naszego śro-

dowiska, na bazie wieloletnich doświadczeń, 

opracowałyśmy zalecenia, które mogą być 
pomocne nauczycielom szkół i przedszkoli. 

Przekazujemy Państwu nasze przemyś-

lenia wierząc, że okażą się przydatne w pra-

cy z dziećmi przejawiającymi trudne zacho-

wania. 

 

ORGANIZACJA PRACY W KLASIE SZKOLNEJ 

1. Stosuj jasne i zrozumiałe dla dziecka 

reguły postępowania w różnych sytuac-
jach szkolnych. Pamiętaj o konsekwencji 

w postępowaniu, stawiaj jasne granice, 

co dziecku wolno, a czego nie może wy-

konywać. 

2. Zawsze zaznaczaj niezbyt odległe cele 
działania oraz jasno określaj sposoby ich 

realizacji – zbyt odległe cele powodują 

zapominanie, porzucanie rozpoczętego 

zadania, szybką dekoncentrację i uciecz-

kę w zabawę. 

3. Wprowadź i stosuj plan dnia i plan 
poszczególnych godzin lekcyjnych (by 

dziecko nadpobudliwe mogło przewidzieć, 

co za chwile nastąpi). 

4. Pomóż dziecku w zorganizowaniu sobie 

pracy (prowadzenie kalendarza, notatni-
ka, zapis pracy domowej). 

W 
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5. Często kontroluj w czasie lekcji pracę 

ucznia. 

6. Posadź dziecko nadpobudliwe tam, gdzie 

najczęściej zatrzymujesz się, chcąc wi-

dzieć całą klasę. 

7. Wymagaj od dziecka utrzymania porząd-

ku na ławce szkolnej, by ograniczyć do 

minimum bodźce rozpraszające. 

8. Wydając uczniowi polecenie upewnij się, 

czy słucha, czy je zrozumiał (można po-

prosić o powtórzenie tego, co ma zrobić). 

9. Akcentuj początek każdej działalności 
w sposób jasny i wyraźny (Uwaga, 
zaczynamy pisać). 

10. Wydawaj krótkie i proste polecenia. 

Sprawdzaj ich wykonanie. Rozkładaj 

trudniejsze zadania na etapy. 

11. Informacje ważne do zapamiętania przez 
dziecko sygnalizuj: Uwaga – to ważne. 

Informacje ustne przekazuj jednocześnie 

na tablicy w formie graficznej (diagramy, 

tabele, podkreślenia na kolorowo). 

12. Zachęcaj do samokontroli wykonywanej 
pracy na lekcji poprzez wydawanie po-
leceń typu: Przeczytaj jeszcze raz; 
Sprawdź, czy zrobiłeś wszystkie zadania. 

13. Zwracaj uwagę na staranne wykonanie 

prac przez dziecko oraz ich ukończenie. 

Zawsze wracaj do rozpoczętej i niedo-
kończonej pracy lub wykonanej niesta-

rannie. 

14. Ze względu na częste zapominanie  

– przed wyjściem dziecka ze szkoły pytaj 

je, co ma zrobić w domu i jakie pomoce 
ma przynieść na jutro. 

15. Dawaj dziecku nadpobudliwemu szansę 

częstego odpowiadania podczas lekcji 

pamiętając, że jest ono skłonne do 

udzielania pochopnych odpowiedzi. 

16. Obserwuj dziecko – na jak długo skupia 
uwagę. Przy pojawiających się trudnoś-

ciach możesz je o coś zapytać lub wydać 

dodatkowe polecenie. 

17. W pracy z dzieckiem nadpobudliwym 

psychoruchowo zachowaj spokój i roz-
sądek. Nie pozwól, aby niepokój i nad-

ruchliwość ucznia udzieliły się Tobie. 

18. Mów do dziecka powoli, bez pośpiechu, 

głosem nieco stłumionym, jakby w zwol-

nionym tempie. Nie krzycz. 

 

 

KONSEKWENCJE I NAGRADZANIE 

1. Nie mów dziecku o karach, ale używaj 
określenia konsekwencje. W ten sposób 

oddzielisz zachowanie dziecka od jego 

osoby. 

2. Konsekwencje muszą być: 

● bardzo konkretne – jasno zapowie-

dziane wcześniej. Można je np. zapi-

sać na tablicy korkowej, 

● krótkie (15 min), np. uczeń później 

wychodzi ze szkoły, gdyż poprzedniego 
dnia spóźnił się; odjęcie 10 ostatnich 

minut gry itp. 

3. Nie wystarczy, aby dziecko nadpobudliwe 

psychoruchowo po zachowaniu niewłaś-
ciwym powiedziało tylko: Przepraszam. 

Powinno wykonać pewną pracę.  

4. Jeśli uczeń nadpobudliwy psychorucho-

wo zlekceważy nauczyciela – ma prze-

prosić przy klasie i np. uporządkować 

krzesła, zebrać papiery, itp. 

5. Akceptuj odmienność zachowań dziecka 

nadpobudliwego. W pracy z nim akcentuj 
te chwile, kiedy pracuje spokojnie i sku-

pia się na zadaniach. 

6. Pochwal je natychmiast, jak tylko zau-

ważysz właściwe zachowanie. Staraj się 

nie oceniać, ale opisuj działanie – np. 
Wykonałeś dobrą pracę, kończąc wszyst-
kie zadania, zamiast – Świetna praca. 

7. Dostrzegaj wysiłki, starania i drobne 

osiągnięcia ucznia nadpobudliwego na 

forum klasy. Chwal go często. 

8. Pamiętaj, że bliska współpraca z rodzi-
cami ułatwia życie obu stronom z po-

żytkiem dla dziecka. 

 

 

ORGANIZACJA PRACY W SALI PRZEDSZKOLNEJ 

1. Stosuj jasne i zrozumiałe dla dziecka 
reguły postępowania w różnych sytuac-

jach przedszkolnych. Pamiętaj o konsek-

wencji w postępowaniu, stawiaj jasne 

granice, co dziecku wolno, a czego nie 

może wykonywać. 

2. Zawsze zaznaczaj niezbyt odległe cele 

działania oraz jasno określaj sposoby ich 

realizacji – zbyt odległe cele powodują za-

pominanie, porzucanie rozpoczętego za-

dania szybką dekoncentrację i ucieczkę 

w zabawę. 
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3. Wprowadź i stosuj stały rytm dnia, by 

dziecko nadpobudliwe mogło przewidzieć, 

co za chwilę nastąpi. 

4. Pomóż dziecku w zorganizowaniu sobie 

pracy (np. utrzymaniu porządku w półce 
czy na stoliku). 

5. Często kontroluj w czasie zajęć pracę 

dziecka. 

6. Posadź dziecko nadpobudliwe tam, gdzie 

najczęściej zatrzymujesz się, chcąc wi-

dzieć wszystkie dzieci. 

7. Wydając dziecku polecenie upewnij się, 

czy słucha, czy je zrozumiało (można po-

prosić o powtórzenie tego, co ma zrobić). 

8. Akcentuj początek każdej działalności 
w  sposób jasny i wyraźny (Uwaga, 
zaczynamy rysować). 

9. Wydawaj krótkie i proste polecenia. 
Sprawdzaj ich wykonanie. Rozkładaj 

trudniejsze zadania na etapy. 

10. Informacje ważne do zapamiętania przez 
dziecko sygnalizuj: Uwaga – to ważne. 

11. Zachęcaj do samokontroli wykonywanej 
pracy na zajęciach poprzez wydawanie 
poleceń typu: Przyjrzyj się jeszcze raz; 
Sprawdź, czy zrobiłeś wszystkie zadania. 

12. Zwracaj uwagę na staranne wykonanie 

prac przez dziecko oraz ich ukończenie. 

Zawsze wracaj do rozpoczętej i niedokoń-
czonej pracy lub wykonanej niestaran-

nie. 

13. Dawaj dziecku nadpobudliwemu szansę 

częstego odpowiadania podczas zajęć, 

pamiętając, że jest ono skłonne do udzie-

lania pochopnych odpowiedzi. 

14. Obserwuj dziecko – na jak długo skupia 

uwagę. Przy pojawiających się trudnoś-

ciach możesz je o coś zapytać lub wydać 

dodatkowe polecenie. 

15. W pracy z dzieckiem nadpobudliwym 

psychoruchowo zachowaj spokój i roz-
sądek. Nie pozwól, aby niepokój i nad-

ruchliwość dziecka udzieliły się Tobie. 

16. Mów do dziecka powoli, bez pośpiechu, 

głosem nieco stłumionym, jakby w zwol-

nionym tempie. Nie używaj krzyku. 

 

 

KONSEKWENCJE I NAGRADZANIE 

1. Nie mów dziecku o karach, ale używaj 
określenia konsekwencje. W ten sposób 

oddzielisz zachowanie dziecka od jego 

osoby. 

2. Konsekwencje muszą być: 

● bardzo konkretne, jasno zapowiedzia-

ne wcześniej, 

● krótkie, np. odjęcie 10 ostatnich mi-

nut zabawy itp. 

3. Jeśli dziecko nadpobudliwe psychoru-

chowo zlekceważy nauczyciela – ma prze-

prosić przy grupie i np. uporządkować 

krzesła, zebrać papiery itp. 

4. Akceptuj odmienność zachowań dziecka 

nadpobudliwego. W pracy z nim akcentuj 

te chwile, kiedy pracuje spokojnie i sku-

pia się na zadaniach. 

5. Pochwal je natychmiast, jak tylko zau-
ważysz właściwe zachowanie. Staraj się 

nie oceniać, ale opisuj działanie – np. 
Wykonałeś dobrą pracę, kończąc wszyst-
kie zadania, zamiast – Świetna praca. 

6. Dostrzegaj wysiłki, starania i drobne 

osiągnięcia dziecka nadpobudliwego na 
forum grupy. Chwal je często. 

7. Pamiętaj, że bliska współpraca z rodzi-

cami ułatwia życie obu stronom z po-

żytkiem dla dziecka. 

Ewa Majchrzak 

Bożena Bator 
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EDUKACJA  PRZEDSZKOLNA  I  WCZESNOSZKOLNA 

 
Aneta Stefanek 
Miejskie Przedszkole nr 29 w Częstochowie 

DLACZEGO  I   JAK  DBAMY  O  HIGIENĘ  RĄK? 
ZAJĘCIA   DLA   DZIECI   3–4-LETNICH  

Temat kompleksowy:  

Dbamy o zdrowie i higienę. 

Temat zajęć:  

Czyste ręce mam, bo je myję sam. 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA: 

Obszar 1.   

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.  

Obszar 2.   

Kształtowanie czynności samoobsługowych, 

nawyków higienicznych i kulturalnych.  

Obszar 5.  

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie spraw-

ności fizycznej.  

Obszar 8.   

Wychowanie przez sztukę. 

 

CELE OPERACYJNE: 

Dziecko: 

● wie o codziennych zabiegach higienicznych, 

● wie o zasadach higienicznych w  odnie-

sieniu do własnego ciała, 

● rozumie znaczenie czystości dla zdrowia,  

● potrafi wykonywać podstawowe czynnoś-

ci higieniczne, 

● rozumie konieczność mycia rąk w prze-

ciwdziałaniu grypie, 

● wybiera spośród wielu obrazki z przed-

miotami służącymi do dbania o higienę 

osobistą. 
 

METODY: 

● aktywizujące,  

● praktycznego działania, 

● słowne, 

● pokazu. 
 

FORMY: 

● zabawa integracyjna, 

● piosenka, 

● rozmowa kierowana, 

● zabawa ruchowo-naśladowcza, 

● zabawa ruchowo-taneczna, 

● ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej, 

● burza mózgów, 

● ćwiczenia oddechowe. 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

Płyta CD z piosenką „Dziwne plamy”, tekst 

piosenki, plakat drukowany „Szkoła czys-
tych rąk” oraz plakat w wersji elektronicznej 

„Grypo, nie chcemy cię w naszym domu”, 

przybory służące do higieny osobistej, płyn 

do baniek mydlanych, kubeczki, słomki. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Zabawa integracyjna „Witam wszystkich, 

którzy…” 

● myją ręce przed posiłkiem, 

● myją ręce, kiedy je ubrudzą, 

● myją zęby rano i wieczorem, 

● lubią się kąpać, 

● lubią czystość.  

2. Wprowadzenie do tematu piosenką 

„Dziwne plamy ” z pedagogiki zabawy: 
Ręce, ręce brudne mamy 
Same, same dziwne plamy 
Woda, woda, woda spływa 
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Zmywa, zmywa, zmywa. 
Buzie, buzie brudne mamy 
Same, same dziwne plamy 
Woda, woda, woda spływa 
Zmywa, zmywa, zmywa. 
Brzuchy….. 
Nogi…….. 
Czoło……. 

3. Rozmowa kierowana na temat treści 

piosenki: 

● O czym jest ta piosenka? 

● Kiedy należy myć ręce i dlaczego? 

● Co służy do mycia rąk? 

● Co nam może grozić, jeśli nie 

będziemy myć rąk? 

4. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Myjemy 
się”. Dzieci biegają po sali w rytm 

tamburyna.  Gdy tamburyn milknie, 

zatrzymują się i naśladują ruchem mycie 

określonych części ciała wskazanych 

przez nauczyciela. 

5. Omówienie plakatu „Szkoła czystych rąk” 
– wskazywanie na poprawne wykony-

wanie czynności podczas mycia rąk. 

6. Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej 

„Co służy do mycia?”. Dzieci wyodręb-

niają wśród różnych przedmiotów te, 

które służą do mycia i higieny: mydło, 

ręcznik, gąbka, szczoteczka do rąk, pil-

niczek do paznokci, szampon, płyn do 

kąpieli, krem do rąk. Następnie dzieci 
omawiają przeznaczenie tych przedmio-

tów. 

7. Zabawa ruchowo-taneczna  przy piosen-

ce „Czyste ręce”. Dzieci wykonują układ 

taneczny zgodny z treścią piosenki, 

pokazując czynności higieniczne. 

8. Burza mózgów na temat „Gdy mam 

brudne ręce, to…….”. Dzieci podają 

własne pomysły, nauczyciel prezentuje 

na komputerze plakat pt. „Grypo, nie 

chcemy cię w naszym domu”. Omówienie 
przez dzieci konsekwencji braku higieny 

– choroby, w tym grypa. 

9. Pokaz mycia rąk przez nauczyciela, zgod-

nie z kolejnymi etapami wykonywania tej 

czynności, następnie dokładne mycie rąk 

przez dzieci w łazience. 

 10. Ćwiczenia oddechowe – puszczanie ba-

niek mydlanych za pomocą słomki. 

Aneta Stefanek 

 

 

 
Katarzyna Nowak 

Miejskie Przedszkole nr 22 im. M. Montessori w Częstochowie 

„KOSZAŁKOWE  OPOWIEŚCI”   

W  MIEJSKIM  PRZEDSZKOLU  NR  22   

W  CZĘSTOCHOWIE ,   

CZYLI  SPOTKANIE  PRZEDSZKOLAKÓW  

Z  TWÓRCZOŚCIĄ  MARII  KONOPNICKIEJ  
Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć  

 o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, 

 nauczyłem się w przedszkolu. 

Robert Fulghum 

 

rzedszkole jest miejscem niezwykłym, 

to właśnie tu dziecko odkrywa, do-

świadcza, poznaje i buduje swój ob-

raz świata, swoje własne „ja”. Zadaniem 

nauczyciela jest towarzyszyć dziecku w tej 

podróży, wspierać je, tak organizować 

zajęcia, by były atrakcyjne, ale jednocześnie 

dawały mu jak najwięcej wiedzy i radości. 

P 
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Twórczość Marii Konopnickiej jest trochę 

niedoceniana w przedszkolu, a tymczasem 

dzięki tym utworom można wprowadzić 

dzieci w świat rzeczywistości przyrodniczej, 

społecznej, moralnej i kulturowo-estetycz-
nej. Można przeprowadzić wiele ciekawych 

zajęć, dla których punktem wyjścia jest 

czasem jeden niepozorny wiersz. Projekt 

edukacyjny pt. „Koszałkowe Opowieści”, 

czyli spotkanie przedszkolaków z twórczoś-

cią Marii Konopnickiej pozwala zrealizować 
następujące cele:  

● poznanie twórczości Marii Konopnickiej, 

● rozwijanie aktywności twórczej w sferze 

werbalnej, ruchowej, muzycznej i plas-

tycznej, 

● rozwijanie umiejętności werbalnego wy-

rażania uczuć,  

● samodzielne budowanie wypowiedzi przez 

dzieci w oparciu o tekst, 

● pobudzanie naturalnej ciekawości świata, 

● rozbudzanie wrażliwości literackiej po-
przez dostarczanie okazji do obcowania 

z utworami, rozwijanie zainteresowania 

książką. 

Dzięki metodzie projektów mamy możli-

wość pobudzania aktywności dziecka, kształ-
towania umiejętności w zakresie uczenia 

się, komunikowania czy zbierania infor-

macji. W trakcie realizacji projektu brane są 

pod uwagę wszystkie obszary z podstawy 

programowej. Książki autorstwa Marii Ko-

nopnickiej, instrumenty muzyczne, szarfy, 
kartki, pędzle, farby, rolki po papierze 

toaletowym, bibuła, nożyczki, klej, nasiona 

lnu, len-tkanina, bukiet lnu, kukiełki do 

teatrzyku – to tylko część środków dydak-

tycznych, które wykorzystałam na zaję-
ciach. 

Zajęcia odbywały się w sali przedszkolnej 

oraz w bibliotece w zaprzyjaźnionej szkole 

podstawowej. Dzieci, które uczestniczyły 

w projekcie miały od 3 do 6 lat, ponieważ 

w naszej placówce wszystkie grupy są zróż-
nicowane wiekowo. 

Realizacja projektu przebiegała następu-

jąco: w pierwszym dniu przybliżyłam 

dzieciom postać Marii Konopnickiej i czasy 

w jakich żyła i tworzyła. Zorganizowałam 
kącik materiałów związanych z twórczością 

autorki (książki, ilustracje, portret), który 

przez cały czas był wzbogacany we współ-

pracy z rodzicami. Dzieci nauczyły się słów 

i melodii piosenki „Zima zła” w oparciu 

o tekst wiersza, następnie przeprowadziłam 

zabawy ruchowe ze śpiewem wraz z wyko-

rzystaniem instrumentów do tworzenia 

akompaniamentu. 

W drugim dniu punktem wyjścia był 
wiersz „Tęcza”, którego dzieci nauczyły się 

na pamięć. Wyjaśniłam zjawisko powsta-

wania tęczy. Przy wykorzystaniu kolorowych 

szarf dzieci tańczyły do piosenki „Tęcza cza-

cza” oraz pokonywały przygotowaną wcześ-

niej drogę do tęczy; były też zorganizowane 
zabawy matematyczne oraz wspólne 

malowanie tęczy. Największe wrażenie na 

dzieciach zrobiła zabawa badawcza pt. „Jak 

powstaje tęcza?”. 

 
W poszukiwaniu tęczy 

Trzeciego dnia zapoznałam dzieci z kil-

koma wierszami: „Żuczek”, „Pszczółka”, 

„W ogrodzie”, „Bocian”. Następnie odbyły się 

zajęcia prowadzone metodą Marii Montes-

sori pt. „Jak to ze lnem było” na podstawie 

opowiadania Marii Konopnickiej. Dzieci 
dowiedziały się, w jaki sposób powstaje 

tkanina o nazwie len, obejrzały nasiona, 

roślinę oraz tkaninę, wszystkiego mogły 

dotknąć oraz spróbować, np. jak smakują 

nasionka lnu. Następnie zorganizowałam 
zabawy ruchowe i ortofoniczne inspirowane 

treścią utworów. 

 
Zajęcia „Jak to ze lnem było” 
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W ramach „Wizyty Koszałka Opałka” 

zaprezentowałam przedszkolakom insceni-

zację pt. „O krasnoludkach i sierotce Ma-

rysi” przy udziale teatrzyku kukiełkowego. 

Zadaniem dzieci było wyczarowanie z rolki 
po papierze toaletowym (i materiałów 

plastycznych, kleju, bibuły, papieru kolo-

rowego) postaci, która najbardziej im się 

spodobała. Ze wszystkich prac została 

utworzona wystawa. Własnoręcznie wyko-

nane pacynki są bardzo atrakcyjne, chętnie 
wykorzystywane przez dzieci w zabawie, 

mobilizują je do dalszej pracy i wysiłku. 

W kolejnym dniu wybraliśmy się na 

wycieczkę do biblioteki, gdzie dzieci wzięły 

udział w lekcji bibliotecznej, wysłuchały 
bajki pt. „Na jagody” i wykonały do niej 

ilustracje. W przedszkolu bawiły się teat-

rzykiem kukiełkowym, samodzielnie inter-

pretując i przedstawiając dowolne utwory. 

Raz dzieci były aktorami, raz widzami. 

W swoich zabawach chętnie wykorzystywały 
zrobione przez siebie postacie. 

 
Poszukiwanie Koszałka Opałka w bibliotece 

 
Teatrzyk kukiełkowy 

Na zakończenie projektu dzieci przyszły 

do przedszkola przebrane za swoich ulubio-

nych bohaterów z utworów, których poznały 

w ciągu minionego tygodnia. Przedstawiały 

także przed przedszkolakami i rodzicami 
przygotowane w domu ulubione wiersze 

oraz utrwaliły wiadomości o utworach 

M. Konopnickiej podczas rozwiązywania za-

gadek i rebusów.  

 
Bohaterowie utworów Marii Konopnickiej  

w przedszkolu 

Warto realizować takie projekty, bo za-
bawa była fantastyczna, a dzieci dużo 

skorzystały z tych zajęć. 

 
Wszyscy się wspaniale bawili i wiele nauczyli 

Myślę, że motto pedagogiki Marii Mon-
tessori: Dopomóż mi, bym stał się samo-
dzielny doskonale obrazuje rolę współczes-

nego nauczyciela, który powinien wspoma-
gać odpowiednio do potrzeb i wspierać 

dziecko bez nadmiernego narzucania się, 

aby pozwolić mu samodzielnie kreować 

świat. 

Katarzyna Nowak 
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EDUKACJA  KULTURALNA 

 
Krystyna Badora 
Agnieszka Jakubowska 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Hutkach 

 

AKCJE  CZYTANIA  W  ZSP   W  HUTKACH 

„CZYTAJĄCE  SZKOŁY”    

I  „CZYTAJĄCE   PRZEDSZKOLA”  

  

eśli chcemy żyć w kraju mądrych lu-
dzi, powinniśmy zadbać o to, by 
wszystkie dzieci dobrze znały język  

i z przyjemnością czytały1. 

25 listopada 2015 r. w ramach akcji 

„Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola” 

kolejny już raz odbyło się wspólne czytanie 

dzieciom. Nauczyciele edukacji wczesno-

szkolnej i wychowania przedszkolnego wie-

dzą, że jest to sprawdzony sposób na zain-
teresowanie dzieci książką, rozbudzenie po-

trzeby czytania, wychowanie czytelników. 

Czytanie jest podstawowym narzędziem 

myślenia i zdobywania wiedzy.  

 

 

Konkurs „Czy znasz te bajki?” 

 

Bez umiejętności czytania, rozumienia 

tekstu nie można odnieść sukcesu w szkole, 

i nie tylko w niej. Powinniśmy od naj-

młodszych lat robić wszystko, aby rozwijać 
umiejętności językowe dzieci – zachęcać do 

zadawania pytań, snucia refleksji, a także 

codziennie czytać im dla przyjemności. Słu-

chając bogatego języka literackiego, dziecko 

z kontekstu domyśla się i poznaje znaczenie 

nowych słów, uczy się poprawnej gramatyki. 

Tym razem w naszą akcję włączyli się: Zofia 

Kuśmierska, Zastępca Wójta Gminy Kono-

piska, Marcin Maranda, Dyrektor Biblioteki 

Gminnej w Konopiskach, Iwona Lisek, Dy-
rektor Gminnego Centrum Kultury i Rekre-

acji w Konopiskach. Dzieci przedszkolne 

oraz uczniowie kl. I i II z dużym zacieka-

wieniem słuchali czytanych przez naszych 

gości ich ulubionych książek.  

 

 

Dzieci z zainteresowaniem słuchają utworów 
czytanych im przez zaproszonych gości 

 

Ciekawym elementem tego spotkania był 

konkurs „Czy znasz te bajki?” przygotowany 

przez Żanetę Drożdżyńską, studentkę peda-

gogiki, absolwentkę naszej szkoły i wolon-
tariuszkę. Wszyscy wykazali się dużą zna-

jomością bajek. Po konkursie rozdano słod-

kie nagrody, a następnie uczniowie klasy 

II   w podziękowaniu dla naszych gości  

przeczytali humorystyczny utwór „Wesołe  

smoki”.  

J 
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Uczniowie w interpretacji utworu  
„Wesołe smoki” 

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem 

dla dzieci. Przygotowaniem imprezy zajęły 

się panie: Iwona Maj, Krystyna Badora, 

Maria Wołczyk i Zdzisława Szydłowska. Ko-

lejne takie spotkanie już za rok. Zapra-
szamy. 

Krystyna Badora 

 
 

Przypisy: 
1 Cała Polska czyta dzieciom,  

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ 

o-programie, [dostęp 30.11.2015]. 

 

„MĄDRA  SZKOŁA    

CZYTA  DZIECIOM”... 

to hasło nowej odsłony kampanii 

społecznej prowadzonej przez Fun-
dację „ABCXXI – Cała Polska czyta 

dzieciom”, tym razem adresowane do szkół. 

Celem akcji jest zachęcenie dyrekcji szkół 

i nauczycieli do wprowadzenia do programu 

zajęć codziennego czytania uczniom dla 
przyjemności. Czytanie dzieciom to skutecz-

ny sposób na wychowanie czytelnika – czło-

wieka, który stale poszerza swą wiedzę i bu-

duje mądrość, ma bowiem do czynienia 

z dorobkiem największych umysłów z róż-

nych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, 
podejmują lepsze decyzje, mają szansę na 

lepszą pracę, lepsze relacje z otoczeniem, 

a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, aby 

dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych 

i samodzielnych ludzi – czytajmy im!  

Hasło „Mądra szkoła czyta dzieciom” 

przyświecało uczniom Zespołu Szkolno- 

-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika 

w   Hutkach, którzy w nocy z piątku 

20.11.2015 r. na sobotę 21.11.2015 r. 

zorganizowali pod opieką nauczycielki, Ag-
nieszki Jakubowskiej, „Nocne czytanie”. 

Każdy z uczniów przygotował fragment 

swojej ulubionej książki, który przedstawiał 

kolegom, aby zachęcić ich do przeczytania 

tej lektury. Najciekawszą interpretację 
przygotowali Agata Drożdżyńska i  jej brat 

Daniel, którzy zaprezentowali fragment 

„Balladyny” Juliusza Słowackiego w wersji 

kabaretowej, co wzbudziło wiele pozy-

tywnych emocji i śmiechu wśród zebranych. 

Po zakończonym czytaniu uczniowie wspól-
nie zjedli kolację i obejrzeli kilka ciekawych 

filmów.  

 

 

Rodzeństwo Agata i Daniel Drożdżyńscy 

przedstawiają fragment  
swojej ulubionej książki 

  

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej at-

mosferze i niewątpliwie służyło integracji. 

Taka forma czytania powoduje, że kojarzy 

się ono z przyjemnymi chwilami spędzonymi 
w gronie rówieśników w dość nietypowych 

okolicznościach. Uczniowie zaplanowali już 

kontynuację akcji „Mądra szkoła czyta dzie-

ciom” na rok następny. 

Agnieszka Jakubowska 

 

T 
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EDUKACJA  ZDROWOTNA 

 
Katarzyna Myrcik 
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu 

O   ZDROWIU  NA  WESOŁO  

III   P IKNIK  ZDROWIA  

W  LEŚNICZÓWCE  „LUBLINIEC”  

czerwca 2015 r. w Leśniczówce „Lubliniec” odbył się po raz trzeci Piknik 

Zdrowia. Organizatorami imprezy byli uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcąco-Technicznych, zaangażowani w działania Szkolnego Koła 

Wolontariatu. Zaproszeni do udziału uczniowie klas I–III Szkoły Podstawowej z Lubecka 

mieli okazję uczestniczyć w warsztatach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ich 
wiedzę sprawdzali i uzupełniali ratownicy ze Szkolnego Koła PCK, funkcjonującego w ZSOT 

pod opieką Małgorzaty Klimczyk. Piknik zorganizowała grupa uczniów: Karolina Mazur, 

1  HT; Dominika Klabis, 1 HT; Weronika Gajda, 2 HT; Marcin Mzyk, 1 TB; Sebastian 

Klimczyk, 2 TI i Armin Picz, absolwent Technikum Informatycznego. 

 

Starszy kolega opowiada uczniom szkoły podstawowej o zasadach udzielania pierwszej pomocy 

Uczniowie podzieleni na cztery zespoły wykazywali się umiejętnościami udzielania pierw-

szej pomocy w konkretnych sytuacjach życiowych. Scenki różniły się rodzajem urazu oraz 

miejscem wypadku. Na zakończenie pikniku wszyscy uczestniczyli w ognisku integracyjnym. 

 

Sprawdzanie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  

11 
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– Pomysł organizacji Pikniku Zdrowia wysunęli trzy lata temu uczniowie angażujący się 

w działania wolontariatu i szkolnego koła PCK. Od tego czasu jest on realizowany co roku 

w Leśniczówce „Lubliniec”. Naszym działaniom przyświecają ważne cele. Jest to promowanie 

i upowszechnianie zasad ratownictwa przedmedycznego, kształtowanie świadomości udzie-

lenia pierwszej pomocy oraz sposobów udzielania pomocy poszkodowanym – wyjaśniła 
Mariola Strzoda, pedagog szkolny, która koordynowała realizację przedsięwzięcia.  
– Uczestnicy pikniku ze szkoły Podstawowej w Lubecku bardzo wysoko ocenili zaanga-

żowanie i umiejętności starszych kolegów z technikum i z niecierpliwością oczekują na 

kolejne spotkanie w przyszłym roku – podsumowała pani pedagog. 

 

Strażak z OSP Ciasna prezentuje uczniom wyposażenie wozu strażackiego 

Zajęcia warsztatowe potwierdziły, że mali ratownicy z Lubecka dysponują dużą wiedzą 

o udzielaniu pomocy, zasadach bezpieczeństwa i radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Jest 

to efekt realizowanego w ich szkole programu „Ratujemy i uczymy ratować”. Niespodzianką 

dla uczniów był udział w Pikniku Strażaków z OSP Ciasna, którzy zaprezentowali uczniom 

wyposażenie wozu strażackiego. 

– Warto dodać, że w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych mamy wieloletnią 
tradycję związaną z dzieleniem się wiedzą i umiejętnościami z młodszymi kolegami  
– stwierdziła Małgorzata Klimczyk prowadząca koło PCK i dodała: – Jesteśmy stałymi gośćmi 

Przedszkola Integracyjnego nr 3 i Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu.  

Za działalność dotyczącą popularyzacji pierwszej pomocy i honorowego krwiodawstwa 

Małgorzata Klimczyk była wielokrotnie nagradzana, m.in. Nagrodą Śląskiego Kuratora 

Oświaty, Odznaką Honorową PCK i medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym 
Krzyżem Zasługi. 

Katarzyna Myrcik 

 
Uczestnicy Pikniku Zdrowia w Lublińcu 
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EDUKACJA  HISTORYCZNA  I  OBYWATELSKA 

 
Gabriela Berbesz-Kupiec 

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu 

PROJEKT  EDUKACYJNY  „MOJE  KORZENIE” 
rojekt „Moje korzenie” jest drugim 

moim projektem po „Śladami pa-

mięci. Ocalić od zapomnienia”. Jest 

on oparty na podobnym schemacie: jego 

podstawą jest konkurs multimedialny. 

Punktem wyjścia do pomysłu projektu 
był ogłoszony w kwietniu 2013 r. konkurs 

„Nasze korzenie” („Our Roots”), którego 

inicjatorem było Żydowskie Muzeum Galicja 

w Krakowie. Jako że współpracuję z Mu-

zeum od dłuższego czasu, podjęliśmy z ucz-
niami wyzwanie. Celem konkursu było na-

kręcenie krótkiego, 3–5-minutowego filmu 

przedstawiającego szeroko pojęte „korzenie” 

ucznia lub grupy uczniów. Właściwym 

rozwiązaniem wydawała się realizacja prob-

lemu w oparciu o  materiały Centropy oraz 
Instytutu Pamięci Narodowej.  

Wyzwanie podjęli i zgłosili się do projektu 

uczniowie III klasy technikum informa-

tycznego, choćby ze względu na to, że swo-

bodnie posługują się technikami multi-
medialnymi. 

Projekt został podzielony na etapy: 

1. Zapoznanie z działalnością Centropy i fun-

kcjonowaniem jej strony internetowej – 

http://www.centropa.org/. Prezentacja 

i omówienie filmu o T. Silberring pt. 
„Ażeby pamięć nie zginęła” (lekcja otwarta). 

2. Lekcje otwarte „Moje korzenie”. Prezen-

tacja i omówienia filmów H.L. Detinko pt.  

„Przetrwanie stalinowskiego gułagu” (Cen-

tropa) i „Łyżeczka życia” (IPN). 

3. Realizacja filmów uczniowskich. 

4. Lekcja podsumowująca – prezentacja fil-

mów uczniowskich. 

Realizacja projektu przybrała formę lekcji 

otwartych, gdyż moim zamysłem jest 

propagowanie działalności Centropy wśród 
uczniów, ale także wśród nauczycieli. 

Jednocześnie pragnę zauważyć, że realizacja 

tego multimedialnego projektu była możliwa 

przy użyciu sprzętu, który został zakupiony 

za nagrodę wygraną w konkursie Centropy 
„Jehuda Amichai i Wisława Szymborska”. 

ETAP I 

Pierwszą lekcją otwartą były zajęcia poświę-

cone prezentacji działalności i strony inter-

netowej Centropy – http://www.centropa.org/. 

Szczególną satysfakcję sprawiło mi pokaza-

nie zakładki z danymi mojej szkoły i moimi 
oraz filmów nakręconych przez moich ucz-

niów, opublikowanych obok filmów z całego 

świata.  

 

Lekcja otwarta w ramach projektu  

„Moje korzenie” 

Obejrzeliśmy także film „Ażeby pamięć 

nie zginęła” (So That Memory Doesn’t Die), 
pokazujący losy Teofili Silberring. Uczniowie 

na tym przykładzie mogli zapoznać się z jed-

nostkową historią ludzką ze świata, którego 

już nie ma. Zobaczyli także bogactwo da-

nych zebranych przez Centropę, układają-
cych się w biografię, zbiór fotografii i dane 

na temat konkretnej osoby. 

Lekcja odbyła się 10 września 2013 r. 

 

ETAP II 

Kolejną częścią projektu były dwugo-
dzinne zajęcia „Moje korzenie” („My Roots”). 

Ideą tych lekcji było pojęcie tożsamości.  

Zajęcia rozpoczęły się od swobodnej roz-

mowy na temat: czym jest tożsamość, jakie 

ma znaczenie, co daje nam poczucie 
tożsamości. Sprawdziliśmy w najprostszym 

źródle – Wikipedii – znaczenie tego hasła. 

Na tablicy powstawały kolejne grafy ilu-

strujące omawiane zagadnienia. 

P 
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Następnie klasa została podzielona na 

grupy, którym rozdane zostały polecenia do 

charakterystyki konkretnych postaci z fil-

mów: 

Grupa I – Haya-Lea Detinko 

– Czego dowiedzieliście się o bohaterce?  

(4–5 zdań). 

– Na jaki czas przypadło dzieciństwo, mło-

dość bohaterki? 

– Czego brakowało bohaterce w dorosłym 

życiu (zwróć uwagę na początek filmu)? 
Dlaczego? 

– Jak poczuła się bohaterka, gdy odzys-

kała rodzinne zdjęcia? Dlaczego?  

Grupa II – Irena Sendlerowa 

– Czego dowiedzieliście się o bohaterce?  

(4–5 zdań). 

– Co ukształtowało postawę bohaterki? 

– Jak bohaterka w swoim życiu realizowała 

przesłanie dziadka? 

Grupa III – Elżbieta Ficowska 

– Czego dowiedzieliście się o bohaterce?  

(4–5 zdań). 

– Jak bohaterka dowiedziała się o swoim 

pochodzeniu? 

– Jaka była jej reakcja? Jak myślicie, dla-

czego? 

– Czego poszukiwała bohaterka, kiedy do-

wiedziała się, kim jest? Jak myślicie, 
dlaczego? 

– Spróbujcie wyjaśnić metaforę „łyżeczka 

życia”. 

– Jak zinterpretujecie ostatnią scenę ut-

woru? 

Odtworzone zostały w kolejności filmy: 

1. „Przetrwanie stalinowskiego gułagu” 
(„Surviving Stalin’s Gulag”). 

2. „Łyżeczka życia” („Teaspoon of life”). 

Po obejrzeniu filmów i kilku słowach ref-

leksji, uczniowie odpowiadali na zagadnie-

nia postawione w poleceniach. W trakcie 

wypowiedzi powstawały kolejne grafy: 
– Co tworzy tożsamość człowieka? 

– Z czego wypływa poczucie tożsamości 

człowieka? 

– Za pomocą jakich środków umacniamy, 

przechowujemy swoją tożsamość? 

– Za pomocą czego bohaterki tworzyły swo-
ją tożsamość?  

– Dlaczego te przedmioty były dla nich 

ważne? 

W podsumowaniu doszliśmy do wnios-

ków dotyczących znaczenia poczucia tożsa-

mości w życiu człowieka. Z trzech ludzkich 

historii dowiedzieliśmy się, jak istotne jest 

zakorzenienie w rodzinie, światopoglądzie, 
historii. Filmy ukazały dramatyczne losy 

ludzi w czasie II wojny światowej i podczas 

Holokaustu. 

Zajęcia odbyły się 18 września 2013 r. 

 
Projekcja filmu w ramach projektu  

„Moje korzenie” 

 
Wnioski z dyskusji w postaci grafu 

po obejrzeniu filmów  

 

ETAP III 

Realizacja filmów uczniowskich. Ucznio-

wie konsultowali z nauczycielem wiele as-

pektów związanych z filmami. Dotyczyły one 
tematyki, zakresu materiału, sposobu rea-

lizacji i wszystkiego tego, co było związane 

z konkursem „Our Roots”. 30 września 2013 r. 

filmy zostały wysłane do Żydowskiego Mu-

zeum Galicja i znalazły się na specjalnej 
stronie poświęconej konkursowi:  

http://roots.galiciajewishmuseum.org/. 

 

ETAP IV 

Wydaje się, że etap czwarty był najprzy-

jemniejszy. Ostatnią lekcję otwartą w tym 
cyklu poświęciliśmy obejrzeniu wszystkich 

konkursowych filmów. Bez stresu, pogoni 
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za terminami, obawą przed oceną. Teraz już 

wszystko zależało wyłącznie od jury, zatem 

w oczekiwaniu na werdykt, mogliśmy 

spokojnie oddać się oglądaniu filmów.  

Muszę przyznać, że reakcja uczniów na 
twórczość ich konkurentów była bardzo po-

zytywna. Młodzież wymieniała się uwagami, 

opiniami na temat filmów, sposobów ich 

realizacji. Nie było w klasie niezdrowej kon-

kurencji, pojawiło się natomiast wzajemne 

motywowanie się (projekty czasami wyzwa-

lają pokłady zachowań, o które byśmy ucz-

niów nie podejrzewali).  

Zajęliśmy II miejsce. Jesteśmy dumni i szczę-

śliwi. Zapraszamy do obejrzenia filmu. 

Link do filmu: 

http://roots.galiciajewishmuseum.org/my-

roots-are-where-my-country-is.html 

[dostęp: 10.11.2015 r.] 

 Gabriela Berbesz-Kupiec 

 

 
Uczestnicy projektu edukacyjnego „Moje korzenie” 

 

 

 

 

 

EDUKACJA  EUROPEJSKA 
 

Marzena Słomian-Żelazny 
Szkoła Podstawowa nr 32 im. J. Dudy-Gracza  

w Częstochowie 

WIELOKULTUROWOŚĆ   

W  EDYNBURGU 

rtykuł jest pokłosiem stypendium 
w  ramach programu Erasmus+. 

Program otwiera szerokie możliwości 

przed nauczycielami wszystkich poziomów 

nauczania – umożliwia kadrze nauczy-

cielskiej podniesienie kwalifikacji, promuje 
podwyższenie jakości edukacji szkolnej, 

nadając jej międzynarodowy wymiar. Eras-

mus+ Edukacja Szkolna to sektor realizu-

jący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ 
w odniesieniu do przedszkoli, szkół podsta-

wowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-

nych. Kontynuuje tradycje programu Co-

menius, realizowanego w latach 2007–2013.  

W ramach tego programu wzięłam udział 
w zorganizowanym dla nauczycieli kursie 

A 
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edukacyjnym w Szkocji, w której zetknęłam 

się ze zjawiskiem wielokulturowości. 

Szkocja… i włączają się obrazy znane 

wszystkim entuzjastom tego rejonu świata  

– mężczyźni w kiltach, surowa przyroda 
i  mokra pogoda, potwór z Loch Ness, szkoc-

ka krata i… pomarańczowe krowy w śmia-

łych „fryzurach”. Wszystkie łączy jedna ce-

cha – silna odrębność kulturowa, o którą 

mieszkańcy walczyli i pielęgnowali w sobie 

przez wiele lat, starannie i uważnie dobie-
rając elementy, które uzupełniają i podkreś-

lają ich urodę. Literatura, obrazy filmowe, 

malarskie, muzyka pozwalają sądzić, że 

mieszkańcom Szkocji udało się stworzyć 

kraj o silnej tożsamości, z którym dumnie 
się identyfikują, ale jednocześnie nie odżeg-

nują się od kontaktów z zewnętrznym świa-

tem, niosąc przesłanie, że idea asymilacji 

jest możliwa, zwłaszcza teraz, gdy ponownie 

staje się aktualna teza o potrzebie tuneli, 

murów i barykad przed imigrantami. 

 

W poszukiwaniu szczęścia należy pogłaskać nos 
najsłynniejszego psa w Edynburgu 

Rzeczywistość potwierdza trafność tych 

przekonań i skojarzeń, o czym przekonałam 
się już na miejscu – a poszukiwania i po-

twierdzenia tez o pięknej i chmurnej, ale 

otwartej krainie proponuję rozpocząć przede 

wszystkim od stolicy Szkocji, Edynburga, 

w  której przeszłość kreuje teraźniejszość, 

wytyczając przyszłość. Miesza się tu to, co 
stare z tym, co nowe. Budzące trwogę pom-

niki historii sąsiadują ze szklanymi budow-

lami o kształtach przeczących prawom gra-

witacji; z równą atencją traktowane jest tu 

centrum finansowe jak Memorial Sir Wal-
tera Scotta. Śmiała architektura i odważne 

gmachy o niepowtarzalnej stylistyce sąsia-

dują tu bezkolizyjnie z tajemniczymi baśnio-

wymi zamkami, otoczonymi wszechobecną 

żywą zielenią na tle majestatycznych gór. 

Bezkolizyjnie funkcjonuje tu również wie-

lokulturowe społeczeństwo i tłumnie odwie-

dzający stolicę imigranci ekonomiczni oraz 

turyści niemalże z każdego zakątka Ziemi. 

Każdy wnosi do krajobrazu miasta nową 
ożywczą ideę, filozofię, sztukę, które prze-

filtrowane, dodają blasku, poezji i koloru. 

Każdy wnosi i otrzymuje tolerancję, akcep-

tację i szacunek, wchodząc w dialog z re-

ligią, ekonomią, architekturą i kulturą. Nic 

dziwnego, że od wieków Edynburg nie-
zmiennie jest otwarty na wpływy kulturowe, 

polityczne, religijne, obyczajowe, architek-

toniczne, gastronomiczne rodem z Francji, 

Hongkongu, Tajlandii czy Nowej Zelandii, 

zachowując swą odrębność i podkreślając 
swój odmienny charakter.  

Przyczyn tego fenomenu należy szukać 

w trudnych losach miasta, którego historia 

każe sięgnąć do początków jego istnienia. 

Nazwa wywodzi się od gaelickiego określenia 
Dùn Éideann, co oznacza „twierdza 

Edwina”. Legenda głosi, że św. Edwin, król 

Nortumbrii, założył w VII wieku twierdzę 

obronną na wzgórzu zamkowym, obecnie 

jest to jedna z największych, najstarszych 

i najpotężniejszych fortec w Wielkiej Bryta-

nii, stąd rozpoczynając misję chrystianiza-
cyjną w kraju. W obrębie jej murów 

znajduje się pochodząca z XII wieku kaplica 

św. Małgorzaty, najstarszy budynek miasta, 

galeria portretów rodu Stuartów i Narodowy 

Pomnik Poległych (Scottish National War 
Memorial).  

W pobliskim muzeum zamkowym można 

podziwiać insygnia koronacyjne szkockich 

władców oraz Kamień Przeznaczenia, 

będący niemym świadkiem koronacji wszyst-

kich szkockich królów, który w wyniku 
przeróżnych zawirowań historycznych trafił 

do Opactwa Westminsterskiego, aby powró-

cić do Szkocji w 1996 roku. Losy regaliów 

odzwierciedlają trudną i burzliwą historię 

kraju, której ślady, teraz już w większości 
kolorowe i komercyjne, są widoczne i sły-

szalne nie tylko w zamku. Prowadząca od 

niego półtorakilometrowa Royal Mile, głów-

ny trakt edynburskiej starówki, wiedzie do 

Opactwa i Pałacu Holyroodhouse, oficjalnej 

szkockiej rezydencji królowej brytyjskiej, 
odsłaniając piękną surową architekturę, 

w której zapisały się ambicje, style, kolory 

i potrzeby jego mieszkańców. Wśród perełek 

architektonicznych ulicy wyróżniają się sty-

lowe kamienice, piękna gotycka katedra św. 
Idziego, kościół Canongate Kirk i budynek 
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szkockiego parlamentu. Uwagę wielu turys-

tów z pewnością przyciągnie Camera Ob-

scura, galeria iluzji optycznych oraz 

Edynburskie Centrum Tkactwa Starego 

Miasta, gdzie odwiedzający mogą przyjrzeć 
się procesowi tkania, a także zaprojektować 

swój własny wzór tkaniny. 

Wędrówka królewskim traktem dostarcza 

kolejnych przyjemności, możliwości złożenia 

wizyt w sklepach z prawdziwymi szkockimi 

tartanami, kaszmirowymi szalami i mary-
narkami z tweedu czy też w siedzibie The 

Scotch Whisky Experience, muzeum, które 

proponuje wycieczkę w tajemniczy świat 

destylarni, prezentując ponad 300-letnią 

historię produkcji tego trunku.  

Wąskie, tajemnicze uliczki, czarujące za-

ułki odsłaniają kolejne miejsca, którymi 

można dotrzeć do współczesnej części mias-

ta – New Town. Ze względu na neoklasyczną 

zabudowę Nowego Miasta, powstałą w XIX w. 

oraz średniowieczne zabytki Starego Miasta 
Edynburg został wpisany na listę Świa-

towego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO 

w  1995 roku. Z pewnością zaważyła na 

owym zaszczytnym tytule bogata historia, 

ale nie bez znaczenia okazała się również 
różnorodna oferta kulturalna, którą 

„częstują” włodarze miasta każdego turystę, 

niezależnie od pory roku. Miasto usiane jest 

ogromną ilością galerii i muzeów, które 

zgodnie z narodową tendencją promują 

przede wszystkim dzieła twórców szkockich. 
Do rekomendowanych należy Szkocka Ga-

leria Narodowa (National Gallery of Scot-

land), Szkocka Narodowa Galeria Sztuki 

Współczesnej (Scottish National Gallery of 

Modern Art), Dean Gallery, Szkocka Naro-
dowa Galeria Portretów (Scottish National 

Portrait Gallery), których zbiory, jak w każ-

dej angielskiej galerii, przyprawiają o zawrót 

głowy. Ich kolekcje obfitują w arcydzieła 

Tycjana, Rafaela, Botticellego, Picassa, Du-

champa, Dalego, Degasa Cezanne’a czy 
Miró. Ale nie tylko dzieła znakomitych 

malarzy przyciągają turystów do Edyn-

burga. Tu przez cały rok odbywają się kon-

certy, festiwale, imprezy towarzyszące oraz 

wydarzenia o światowym rozmachu. Litera-
tura, film, opera, teatr i   muzyka są tu 

obecne na co dzień. Większość z nich swoją 

inspirację czerpała z chęci stworzenia 

wspólnej artystycznej płaszczyzny porozu-

mienia, co miało szczególne znaczenie 

w trudnych czasach powojennych, choć 
przyglądając się współczesnym zawirowa-

niom politycznym i kulturowym, należy 

sądzić, że ta idea wciąż powinna pozostać 

aktualna. Najstarszy z edynburskich festi-

wali, który do dziś pozostaje najbardziej 

prestiżową z odbywających się tu imprez 
kulturalnych to Edinburgh International 

Festival z bogatym repertuarem wydarzeń 

teatralnych, operowych, baletowych i mu-

zycznych prezentowanych przez zespoły 

z całego świata. Towarzyszą im wydarzenia 

literackie, kabaretowe, satyryczne, musica-
lowe, wykłady, dyskusje, warsztaty, których 

ranga doczekała się uznania w postaci 

przyznania miastu zaszczytnego miana  

– Miasta Literatury.  

 
Na dziedzińcu historii  

– przed zamkiem Stuartów w Stirling 

Szkocja, pełna pamiątek po znanych li-

teratach i ich wydawcach, stanowi dla 

przedsięwzięcia, jakim jest doroczny 
Międzynarodowy Festiwal Książki, idealne 

tło. Literatura jest tu chlebem powszednim, 

a jej miłośnicy znajdą wiele atrakcji. Można 

podążyć ścieżkami bohaterów powieści 

Waltera Scotta, zjeść kolację z fanami naro-
dowego barda Roberta Burnsa lub udać się 

w podróż śladami inspektora Rebusa z po-

czytnych kryminałów Iana Rankina. Miałam 

niezwykłą okazję rozsmakować się w kon-

certach organizowanych w ramach Edin-

burgh Jazz and Blues Festival i rekomen-
duję je z całego serca. Wydarzenia festi-

walowe odbywają się w licznych obiektach 

rozrzuconych na południe i  południowy 

zachód od Królewskiej Mili, sięgając jednej 

z najpiękniejszych europejskich ulic – Prin-
ces Street, pełnej galerii malarstwa, 

muzeów, sklepów, banków i budynków 

współczesnej architektury. Stamtąd już 

blisko do Glasgow – największego miasta 

Szkocji, St. Andrew’s – pięknego miasteczka 

uniwersyteckiego, szacownych pól golfo-
wych, Sterling, Falkirk, Livingston i wielu 
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innych miasteczek i miast owianych 

nimbem tajemniczości, wręcz metafizycz-

nym urokiem. 

 
Zamek w Edynburgu 

Szkocja to nie tylko cudowny Edynburg, 

choć on sam uwodzi od pierwszych chwil  

– bajkowymi zamkami królewskimi, festiwa-

lem teatralnym, koncertem jazzowym. Od-
najdą się tu również entuzjaści narodowych 

trunków i kulinariów. To także niesamowita 

atmosfera i widoki zapierające dech w pier-

siach w rejonie Highlands. To szkockie wys-

py, małe, lecz magiczne: Skye, z bogactwem 

regionalnej kultury, a przede wszystkim 
fauny i flory, wyspa, która jest jednym 

z najpiękniejszych miejsc w Wielkiej Bry-

tanii, Isla of Jura – znana głównie z pro-

dukcji wyśmienitej whisky, Isle of Mull – wys-

pa o różnorodności krajobrazowej – plaże, 

klify, góry, zamki. Na każdej z nich można 

podziwiać przepiękne krajobrazy, góry, 
morze, klify, zamki otoczone mgłą.  

Ojczyzna Seana Connery’ego i Williama 

Wallace'a to mały wielki kraj, który z pew-

nością zasługuje na indywidualny sposób 

eksploracji – z przewodnikiem, z biurem 

podróży, samodzielnie, kierując się intuicją, 
szlakiem literackich legend i nie tylko. 

Jednak można się też wybrać tu z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji, która dzięki 

programom edukacyjnym Unii Europejskiej, 

i nie tylko, pozwala zdobyć wiedzę z różnych 
dziedzin, w zarówno sposób akademicki, jak 

również empiryczny. Zaspokoi ciekawość, 

umożliwi realizację pasji, zdobycie nowych 

umiejętności i kompetencji. Wesprze 

merytorycznie i finansowo pomysły, które 

pomogą zmieniać otaczającą rzeczywistość.  

Polecam nauczycielom wszystkich typów 

szkół udział w tego typu kursach eduka-

cyjnych. Więcej na stronie:  

erasmusplusorg.pl/edukacjaszkolna. 

Marzena Słomian-Żelazny 

 

 

 

 

 

EDUKACJA  SZKOLNYCH  SPECJALISTÓW 
 

Agata Jałowiecka-Frania 
logopeda 

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie 

ROZRÓŻNIAMY   ROZMAITE  

ZJAWISKA  DŹWIĘKOWE  
SCENARIUSZ   ZAJĘĆ   LOGOPEDYCZNYCH  

CELE OGÓLNE: 

● kształcenie umiejętności rozpoznawania 

sygnałów akustycznych na drodze słu-

chowej, 

● rozwijanie umiejętności różnicowania 
i identyfikowania dźwięków mowy ludz-

kiej, 

● wypracowanie prawidłowej analizy i syn-

tezy słuchowej głosek, 
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● wdrażanie do właściwej identyfikacji gło-

sek w różnych pozycjach wyrazu,  

● usprawnianie słuchu fonematycznego 
w określonych opozycjach fonologicznych. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dzieci: 

● rozróżniają zjawiska akustyczne, ich 

obecność lub brak, 

● rozróżniają czas trwania sygnału akus-
tycznego (długo – krótko), 

● podają ilość nadawanych dźwięków, 

● wskazują tempo sygnału akustycznego 

(szybko – wolno), 

● rozpoznają natężenie dźwięku (głośno  

– cicho) oraz jego częstotliwość (wysoko  

– nisko), 

● lokalizują źródło dźwięku, 

● odtwarzają struktury dźwiękowe według 

podanego wzoru, 

● segregują obrazki ze względu na pierwszą 
głoskę w wyrazie, 

● odróżniają głoski w poszczególnych sło-

wach i sygnalizują ten fakt, 

● różnicują słuchowo wyrazy, 

● wyodrębniają wyrazy w zdaniu, 

● dzielą wyrazy na sylaby, a sylaby na 

głoski, 

● budują rytm do wybranego tekstu, 

● tworzą tekst do podanego rytmu. 

 

METODY:  

Szczegółowe metody logopedyczne – ćwicze-

nia słuchu fonematycznego; metoda słu-

chowa, metoda unisensoryczna, pedagogika 
zabawy, metoda praktycznego działania, ki-

nezjologia edukacyjna, gry dydaktyczne. 

 

FORMY:  

● praca indywidualna,  

● praca grupowa. 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

Magnetofon, płyta CD („Co to?” „Kto to?”  

– ćwiczenia i zabawy z dźwiękiem), opaski 

do zasłaniania oczu, szklanki, puszka, pu-

dełka, łyżki, pałeczka, monety, piłeczka 
pingpongowa, kamyk, klocki, kasztany, 

żołędzie, kasza, groch, ryż, kredki, słoik, 

gwizdek, ilustracje, obrazki (Hanna Rodak, 
Danuta Nawrocka, Od obrazka do słowa, 

Warszawa 1993), bębenek, talerze, kolorowy 

papier, budzik, gry edukacyjne: „Sylaby. 

Układanka do nauki czytania”, „Abecadło”. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

I. Część wstępna: 

Ćwiczenia „gimnastyki” mózgu: 

● „Słoń” – jedną rękę podnosimy w górę, 

ramieniem zakrywamy szczelnie ucho 

i poruszając tylko górną połową ciała, 

wykonujemy jak najobszerniejsze leniwe 
ósemki. 

● „Bateria” – siad skrzyżny, ręce oparte na 

kolanach. Wypuszczając powietrze, opusz-

czamy głowę jak najbliżej ciała; gdy gło-

wa jest już w najniższej pozycji, wysu-

wamy ją do przodu, nabieramy po-
wietrza, podnosimy w górę i zatrzymu-

jemy nieco odchyloną do tyłu. 

● „Sowa” – chwytamy mięsień kapturowy, 

skręcamy głową w bok, nabieramy po-

wietrza i wypuszczamy je bądź stru-
mieniem, bądź małymi porcjami, jakbyś-

my gasili świece na torcie, kierując głowę 

w przeciwnym kierunku. 

● „Kapturek myśliciela” – zgiętym palcem 

wskazującym i kciukiem masujemy ucho 

od góry do dołu. Ćwiczenie kończymy po-
ciąganiem ucha do góry, do tyłu i do dołu. 

 

II. Zajęcia właściwe: 

1. Wsłuchiwanie się w ciszę – wyłapywanie 

dźwięków z otoczenia, np. kapanie wody, 
tykanie zegara, szum samochodu, granie 

radia itp. 

2. Rozpoznawanie instrumentów po dźwię-

ku (płyta CD). 

3. Rozpoznawanie głosów zwierząt oraz dźwię-

ków charakterystycznych dla różnych 
pojazdów mechanicznych (płyta CD).  

4. Rozpoznawanie dźwięków wydawanych 

przez przedmioty – szklanka, puszka, 

pudełko, łyżka – uderzamy w przedmioty, 

dzieci mają rozpoznać dźwięk, widząc 
przedmioty, potem zawiązujemy im oczy. 

5. Różnicowanie dźwięków: moneta, piłecz-

ka pingpongowa, kamyk – rzucamy przed-

miotami o stół, uczniowie rozpoznają 

dźwięki, widząc przedmioty, potem zasła-

niamy im oczy. 

6. Łyżki, klocki, 2 szklanki (jedna z wodą), 

kartka – stukamy łyżkami, klockami, 
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przelewamy wodę z jednej szklanki do 

drugiej, przedzieramy kartkę – dzieci roz-

poznają dźwięki, najpierw patrząc na wy-

konywane czynności, potem z zasło-

niętymi oczami. 

7. Kasztany, żołędzie, kasza, groch, ryż  

– umieszczamy je w pudełku i potrzą-

samy nimi – uczniowie mają odgadnąć, 

co słyszą. Ćwiczenie przeprowadzamy 

z zasłoniętymi oczami. 

8. Naśladowanie ilości i tempa uderzeń (np. 
ołówkiem o stół, klaskanie) – zaczynamy 

od kombinacji dwóch, trzech uderzeń. 

Dzieci obserwują i powtarzają uderzenia, 

gdy zrozumieją istotę ćwiczenia, powta-

rzają usłyszane uderzenia, mając zasło-
nięte oczy. 

9. Czas trwania sygnału akustycznego (dłu-

go – krótko): 

Przed uczniami rozkładamy czystą kart-

kę. Następnie polecamy narysowanie 

koła (słoneczka). Dzieci rysują „buzię” 
słoneczka. Terapeuta staje tyłem do nich 

i gwiżdże. Jeśli uczniowie usłyszą długi 

dźwięk, to rysują długi promień słonecz-

ny; jeśli natomiast krótki, rysują krótki 

promień słoneczny. 

10. Ilość nadawanych sygnałów akustycz-

nych: 

Poniższe ćwiczenie wykonujemy z dzieć-

mi po instrukcji przebiegu zadania oraz 

próbie. Składa się ono z kilku etapów. 

Początkowo terapeuta wrzuca do słoika 
dwie monety w odstępie około 5 sekund 

i liczy z uczniami ilość uderzeń monet 

o dno słoika. Próbę należy powtórzyć co 

najmniej 2 razy dla utrwalenia ćwiczenia. 

Na drugim etapie logopeda zwiększa ilość 
wrzucanych monet, ale pamięta o czasie 

5 sekund między wrzucaniem kolejnych 

monet. Dzieci głośno liczą, gdy usłyszą 

dźwięk wrzucanej monety. Zwiększeniem 

trudności tego ćwiczenia jest zmniejsze-

nie różnicy czasowej pomiędzy sygnała-
mi, np. do 3 sekund. Najpierw uczniowie 

widzą wrzucaną monetę i słyszą odgłos 

jej uderzenia o dno słoika, następnie od-

wracają się i tylko wykorzystują słuch. 

11. Tempo nadawanego sygnału (szybko  
– wolno): 

Dzieci otrzymują kartki z ilustracjami 
symbolizującymi pojęcia: szybko, wolno. 

Rozkładają je po przeciwnych stronach 

stołu. Nauczyciel pokazuje uczniom 

obrazki przedstawiające różne zwierzęta 

i wspólnie ustalamy, które chodzą wolno, 

a które szybko. Terapeuta staje za 

dziećmi i wystukuje rytm w tempie 

szybkim lub wolnym. Zadaniem uczniów 
jest wybranie zwierzątka do usłyszanego 

tempa i umieszczenie go pod odpowied-

nią ilustracją. 

12. Natężenie dźwięku (głośno – cicho): 

Zapoznajemy dzieci z głośnym i cichym 

uderzeniem w instrumenty lub umawia-
my się, że uderzenie w bębenek to 

„głośno”, a w talerze – „cicho”. Podczas 

każdego uderzenia pokazujemy odpo-

wiednio czerwony lub niebieski pasek 

papieru i układamy go na połowie kartki. 
Ustalamy wspólnie z dziećmi, że np. 

niebieska połowa kartki to „głośno” (pa-

sek niebieski), czerwona – „cicho” (pasek 

czerwony). Na początku wykonujemy 

próbę ćwiczenia, aby zapoznać uczniów 

z przebiegiem zadania. Przystępujemy do 
zadania, gdy widzimy, że dzieci radzą 

sobie z ćwiczeniem; odwracają się i wy-

łącznie na drodze słuchowej układają 

właściwe paski papieru na kartce. 

13. Częstotliwość dźwięku (wysoko – nisko): 

Rozkładamy przed uczniami dwa różnej 

wielkości pudełka oraz rozdzielamy ilus-

tracje zwierząt na małe i duże. Tłuma-

czymy, że małe zwierzątka wydają 

wysokie dźwięki, natomiast duże 

zwierzęta niskie, np. duży pies szczeka 
„nisko”, a mały „wysoko”. Terapeuta 

wydaje takie same dźwięki jak zwierzęta; 

zadaniem dzieci jest rozpoznanie 

częstotliwości dźwięku i umieszczenie 

ilustracji w małym bądź dużym pudełku.  

14. Lokalizacja źródła dźwięku: 

Terapeuta w pierwszej kolejności zapoz-

naje dzieci z dźwiękiem, jaki wydaje bu-

dzik. Ustawiamy pudełka w odległości 

1  metra od siebie. Twarze uczniów 

znajdują się przy środkowym pudełku 
około 0,5 metra. Dzieci odwracają się 

i  wtedy logopeda wkłada nakręcony bu-

dzik do jednego pudełka. Uczniowie po 

odwróceniu się i wysłuchaniu wskazują, 

w którym pudełku jest budzik. Następnie 
wkładamy budzik do innych pudełek. 

Kiedy próby tego ćwiczenia są wyko-

nywane poprawnie, możemy zmienić 

ustawienie pudełek, zmniejszyć odległość 

między nimi lub zwiększyć odległość 

dzieci od pudełek. 
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15. Rozpoznawanie obecności lub braku 

dźwięku: 

Uczniowie mają powiedzieć lub pokazać 

logopedzie, że słyszeli dźwięk. Jeśli usły-

szą, to podnoszą rękę do góry. Na po-
czątku ćwiczenie wykonujemy na oczach 

dzieci, następnie uczniowie odwracają 

się, a na końcu chowają się za para-

wanem. 

16. Odtwarzanie struktur dźwiękowych 

według podanych wzorów. 

Logopeda wystukuje dowolne rytmy, np. 

(..), (.. ...), (. .. ...), (.. . .. ...) itp. Dzieci 

starają się je powtórzyć. W układach 

tych są krótkie i dłuższe przerwy cza-

sowe. Prowadzący zajęcia układa dowol-
ny rytm z klocków, uczniowie wystukują 

go; potem następuje zamiana ról. 

17. Budowanie rytmu do podanego tekstu:  

Pan prosi o książkę. 

Wojtek ma duży parasol. 

W szafie siedzą myszy. 

18. Tworzenie tekstu do określonego rytmu, 

np. (. .. .. .. . ...) – wystukanie rytmu, wy-

klaskanie go i podłożenie tekstu słow-

nego. 

19. Wyodrębnianie wyrazów w zdaniu: 

● Ile wyrazów słyszysz w tym zdaniu? 

Ola bawi się swoją lalką. 

Staś rysuje motyle. 

Adam czyta książkę. 

Agatka karmi kury. 

Mały Tomek buduje domek. 

Tato po pracy wraca do domu. 

● „Przelicz” słowa w zdaniach przy po-

mocy klocków. Każdy klocek stanowi 

jeden wyraz. 

● Słuchaj uważnie i policz „w pamięci”, 

ile jest wyrazów w zdaniu: 

Tomek i Ewa mają swoje zabawki. 

Pies siedzi przed budą. 

Cielak uciekł z zagrody. 

W akwarium pływa ryba. 

Wilk ma potężne zęby. 

20. Wydłużanie wyrazów przez dodanie „i” 
lub „y” na końcu wyrazu, np. lis – lisy, 

kot – koty, ul – uli, dom – domy, płot  

– płoty. 

21. Podział wyrazów na sylaby: 

Spójrz na obrazek, podaj jego nazwę, 

a następnie podziel wyraz na sylaby: oko, 

ucho, most, ptaki, cegła, traktor, para-

sol, samoloty, krasnoludek, telewizor, 

gospodarstwo. 

22. Segregowanie obrazków według pierwszej 

głoski: 

● wyszukaj przedmioty, których nazwy 
zaczynają się na „k”, „g”, „p”, „b”, „t”, 
„d”, „f”, „w”; 

● pogrupuj obrazki według początkowej 
głoski, np. pod „sz” – szafa, szynka, 
szalik, szufelka, szuflada; pod „s”  

– słoń, sanki, sałata, samochód; pod 
„ż (rz)” – żyrafa, rzodkiewka, żaglówka, 

rzeka, żubr; pod „z” – zegar, zebra, 

zapałki, zamek, zabawki; pod „cz”  

– czapka, czajnik, czołg, czekolada, 

czubek; pod „c” – cegła, cytryna, ce-
bula, cukierek, cyrk; pod „dż” – dżo-

kej, dżem, dżungla; pod „dz” – dzba-

nek, dzwonek.  

23. Odróżnianie głoski w wyrazach i sygna-

lizowanie tego faktu przez uniesienie 

ręki. Logopeda podaje różne wyrazy. 

Jeżeli powie słowo rozpoczynające się od 
głoski „p”, dzieci powinny unieść rękę 

w górę. 

24. Różnicowanie słuchowe wyrazów – przy 

pomocy rozsypanki obrazkowej:  

● wskaż ilustracje: bąk – pąk, młot  

– płot, narty – karty, bułka – półka, 
koza – kosa, noże – nosze, góry  

– kury, biurko – piórko, Tomek – do-

mek, budy – buty, liszki – liski, gra  

– kra, pasek – piasek, wiesza – wieża, 

wąs – wąż, Kasia – kasa; 

● dobierz obrazek do wypowiedzianej 

przez logopedę nazwy: las – lis, dom  

– dym, baran – banan, bat – but, pan 

– paw, róg – rów; czym różnią się te 

pary wyrazów? 

 

III. Część końcowa: 

Gry edukacyjne: „Sylaby. Układanka do 

nauki czytania”, „Abecadło” – uczniowie 

mają za zadanie ułożyć puzzle, nazwać 

ilustracje, podzielić wyrazy na sylaby oraz 
podać pierwszą, ostatnią lub wskazaną 

przez logopedę głoskę w danym słowie.  

Agata Jałowiecka-Frania 
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Urszula Wykurz 
Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie  

„CZ Y   W AR T O   ZI M Ą  TR O PI Ć   M O T YL E?”  

PR O JEK T   E DU K A CY JNY   

D L A   U CZ NI Ó W   K L .   I– I I   G I M NAZ JU M  

projekcie „Czy warto zimą tropić 

motyle?” uczeń postawiony zostaje 

w sytuacji artysty-kreatora, bada-
cza minionych czasów, redaktora lokalnej 

gazety, tropiciela ukrytych sensów, a nawet 

cierpliwego nauczyciela. Wszystkie te stra-

tegie mają na celu wywołanie zachowań 

eksploracyjnych, bo przecież „uczeń, tak jak 

naukowiec, poprzez osobistą aktywność 
(działanie) konstruuje własną wiedzę o świe-

cie”1. Wielkim wyzwaniem dla młodzieży 

może okazać się cykl spotkań z serii Ucz-

niowie dla Uczniów. Członkowie grup pro-

jektowych przeprowadzą zajęcia czytelnicze 
dla najmłodszych oraz lekcje dla swoich 

rówieśników. Wdrażaniu do samodzielności 

oraz systematyczności służy praca metodą 

portfolio. Interpretacja tekstów kultury poz-

woli uczniom poddać twórczej refleksji uni-

wersalne wartości humanistyczne (dobro, 
szacunek, akceptacja, miłość), włączyć 

w obręb projektowej dyskusji ponadczasowe 

zagadnienia egzystencjalne, dokonać weryfi-

kacji postaw społecznych, cech osobowoś-

ciowych, gdyż „(…) każde poznanie jest 

zawsze procesem i polega na przechodzeniu 
od wiedzy mniej pełnej do pełniejszej i bar-

dziej przydatnej”2. Rozwijaniu wyobraźni 

służyć będzie trening twórczego myślenia: 

konstruowanie metafor, tworzenie poetyc-

kich porównań, wizualizacja projektu w for-
mie mapy myśli, piramidy priorytetów, 

ponieważ „siła twórcza wypływa z wolności 

eksperymentowania, wypróbowywania no-

wych rzeczy i nowych układów”3. Ważnym 

elementem projektowego przedsięwzięcia bę-

dą także ćwiczenia w redagowaniu różnych 
form wypowiedzi, takich jak: urozmaicone 

fabularnie i kompozycyjnie opowiadanie, 

baśń terapeutyczna, esej, notatka, biuletyn. 

Zgodnie z ideą Johna Dewey’a, która głosi, 
iż „problem wytycza cel myśli, a cel wyzna-

cza bieg procesu myślenia”4, projektowi to-

warzyszą piękne, intrygujące motyle oraz 

Korczakowskie pytania z haczykiem, z uśmie-

chem, z grzywką i… koralikami.  

 

OPIS PROJEKTU:  

„Czy warto zimą tropić motyle?” to pro-

jekt edukacyjny adresowany do uczniów 

klasy I–II gimnazjum, którego głównym ce-

lem jest rozwijanie twórczego myślenia oraz 
inicjowanie działań służących uświadomie-

niu uczniom uniwersalnych wartości huma-

nistycznych. Inspiracją do powstania pro-

jektu stała się lektura tekstów Janusza Kor-

czaka, a w szczególności filozoficzne py-

tania, które pojawiają się na kartach ksią-
żek Starego Doktora: „a mrówka ma skó-

rę?”5, „dlaczego Bóg stworzył żaby?”6, „dla-

czego ludzie nie są jak ptaki?”7, „skąd 

wielbłąd wie, na ile dni ma zrobić zapas 

wody?”8, „czy orzeł może dofrunąć do 

nieba?”9, „czy Eskimosi nie jedzą chleba? 
(…) Skąd mają gwoździe na sanki?”10. To 

właśnie te niebanalne pytania skłoniły mnie 

do zbudowania projektu poświęconego ma-

rzeniom. 

 

CELE OGÓLNE PROJEKTU: 

● popularyzacja wśród młodzieży twórczoś-

ci Janusza Korczaka,  

● wykorzystanie spuścizny literackiej i pe-

dagogicznej Janusza Korczaka,  

W 
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● przybliżenie uczniom idei pedagogiki Kor-

czakowskiej.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 

● lektura utworów literackich Janusza 

Korczaka i ich interpretacja, 

● lektura tekstów pedagogicznych Janusza 

Korczaka, 

● podejmowanie działań integrujących ucz-
niów i sprzyjających wyrażaniu własnych 

myśli i poglądów, 

● rozwijanie twórczego myślenia (tzw. tro-

pienie motyli), 

● inicjowanie działań mających na celu 

uświadomienie uczniom uniwersalnych 
wartości humanistycznych. 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

I. Faza organizacyjna: 

– przedstawienie uczniom założeń projektu 

(rozmowa z uczestnikami zajęć, wysłu-
chanie wstępnych propozycji uczniów, 

przygotowanie dokumentacji projektu, 

opracowanie harmonogramu działań).  

 

II. Faza działań projektowych  

 

PIERWSZE ZADANIE PROJEKTOWE: 

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z… JAŚKIEM I FRANKIEM 

Cele: 

Przeprowadzenie zajęć czytelniczych dla 

najmłodszych, czytanie uczniom klas I–III 
szkoły podstawowej fragmentów powieści 
Józki, Jaśki i Franki11 (rozdział 5. Przed-

historyczne czasy górki pod dziką gruszą* 
Niezawodny przepis na budowanie domków 
z piasku* Narodziny, rozwój, zagłada, s. 36–43; 

rozdział 8. Okręt „Burza”* Statek „Błyska-
wica” i dostojny pasażer* Budowa „Na-
dziei”, s. 60–67; rozdział 13. Zabawa godna 
pogardy* Wolni strzelcy* Osada myśliwska* 
Wodociąg indyjski, s. 93–97). 

Uwagi o realizacji zadania projektowego:  

Uczestnicy projektu przeprowadzą cykl 

spotkań dla najmłodszych uczniów, które 
będą składać się z trzech modułów:  

1) czytanie powieści Janusza Korczaka,  

2) rozmowa z uczniami ujęta w formę tre-

ningu twórczego myślenia (jak wygląda 

zabawa w Indian, zabawa w piratów, za-

bawy w piaskownicy),  

3) warsztaty plastyczne dla najmłodszych: 

malowanie Korczakowskich bohaterów: 

Wódz Indian, Kapitan Piratów, malo-

wanie: jaskini, ogrodu, okrętu pirac-

kiego, domku z piasku.  

Na zakończenie, gimnazjaliści mogą odegrać 

krótki dialog między Panem Doktorem 
a małym chłopcem (Słońce w kałuży – za-

łącznik nr 1) 
 

 

DRUGIE ZADANIE PROJEKTOWE: 

OD HENRYKA DO MACIUSIA 

Cele:  

Praca metodą portfolio (załącznik nr 2). 

Uwagi o realizacji zadania projektowego:  

Uczeń: zapoznaje się z zasadami tworzenia 

portfolio, tematem i czasem pracy oraz kry-

teriami oceniania, gromadzi materiały do-
tyczące sylwetki i twórczości literackiej dla 

dzieci  Janusza Korczaka w dowolny sposób 

(przepisuje, kseruje, wycina, drukuje, opra-

cowuje komputerowo, w formie mapy myśli, 

komiksu, wizytówki, folderu, rysunku, biu-

letynu itp.), samodzielnie dociera do infor-
macji w książkach, prasie, mediach elektro-

nicznych, sztukach plastycznych i audiowi-

zualnych, bibliotece szkolnej, poznaje wy-

brane przez siebie utwory literackie Janu-

sza Korczaka w całości lub we fragmentach 
i dokonuje ich krytycznego opracowania 

w wybranej przez siebie formie, dokonuje 

refleksji nad sylwetką Janusza Korczaka 

i prezentowanym przez bohaterów jego ksią-

żek systemem wartości w dowolny sposób 

(notatki, zapiski, komentarze itp.), prezen-
tuje efekty swojej pracy na forum klasy. 
 

 

TRZECIE ZADANIE PROJEKTOWE: 

OCZAMI MACIUSIA OGLĄDAĆ ŚWIAT 

Cele:  

Lektura fragmentów powieści Król Maciuś 
Pierwszy12. 

Uwagi o realizacji zadania projektowego: 

– uczniowie dokonają analizy reform prze-

prowadzonych przez bohatera: 

„Niecierpliwie czekał Maciuś na pienią-

dze, bo chciał wprowadzić swoje trzy re-

formy”13. 
„Odczytano prędko manifest, gdzie 

Maciuś powoływał do rządzenia cały 

naród” 14. 
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– przeprowadzenie zajęć przez grupę ucz-

niów na temat istoty władzy (przywołanie 

sylwetek Króla w Gronostajowym Płasz-
czu z Małego Księcia, Karola Wielkiego 

z Pieśni o Rolandzie, Władysława Jagiełły 

z Krzyżaków); 

– rozmowa z uczniami na temat samot-

ności: inspiracją do podjęcia dyskusji 

będą słowa Maciusia: „Ja wiem, że 

w  królewskim ogrodzie jest ładnie, ale 

samemu nawet w najładniejszym ogro-

dzie się przykrzy”15 (przygotowanie map 
myśli: samotność z wyboru, samotność 

z konieczności, samotność w tłumie, sa-

motność królewicza, samotność dziecka). 

Cele:  

Lektura fragmentów powieści Król Maciuś 

na wyspie bezludnej16. 

Uwagi o realizacji zadania projektowego:  

Przeprowadzenie zajęć przez trzy grupy ucz-

niów:  

– grupa I dokonuje interpretacji filozoficz-

nych pytań o życie i człowieka:  

„Co się robi w głowie, kiedy człowiek 

myśli? Dlaczego człowiek śpi? Jak to się 

zasypia, że nie można wiedzieć, kiedy się 
zasypia? I co to jest, jak człowiekowi się 

śni? Jak człowiek umiera? Dlaczego 

człowiek rośnie i robi się stary?”17; 

– grupa II dokonuje interpretacji Pamięt-

nika Maciusia: uwagi o książkach i od-

wadze 

„Żeby była książka, jacy są różni ludzie 

na świecie; jacy są porządni i nieporząd-

ni”18, 

„Zdaje mi się, że nawet bohater czasem 

się przestraszy. Czy jest na świecie czło-
wiek, który się nigdy, ale to nigdy ani 

razu nie zląkł?”19; 

– grupa III dokonuje interpretacji fragmen-

tu poświęconego naturze ludzkiej: 

„Są ludzie spokojni i niespokojni (…) 

Człowiek niespokojny może być dobry 

albo zły. Jeżeli będzie na świecie dużo 

niespokojnych i dobrych, będzie dobrze. 

Jeżeli będzie więcej niespokojnych 

i złych, będzie źle”20. 

 
 

CZWARTE ZADANIE PROJEKTOWE: 

KAJTKOWE KARUZELE 

Cele:  

Lektura fragmentów powieści Kajtuś Cza-
rodziej21.  

Uwagi o realizacji zadania projektowego: 

1) rozmowa z uczniami o tym, co w życiu 

ważne 

– uzupełnianie piramidy priorytetów 

w imieniu wybranych bohaterów lite-
rackich; 

– lektura rozdziału piątego: Czary Kajtu-
sia w domu i na ulicy – Sonolo, kasolo, 
symbolo – Pierwszy czar stały – Nie-
bezpieczeństwo, s. 49–58; 

– interpretacja Korczakowskiej senten-

cji: „Największy skarb człowieka to 
dobre serce i czyste sumienie”22. 

2) rozmowa z uczniami na temat tajemnicy 

życia i człowieka 

– lektura rozdziału dwunastego: Do Pa-
ryża – Spotkanie z Zosią – Rozmowa 
o wróżkach – Znów skrzynia złota  
– Dalsza podróż Kajtusia – Uczeni 
wracają do domu, s. 123–133; 

– interpretacja fragmentu: „Krasnoludki 

pomagają wróżkom. Ale krasnoludki 

są słabe… Długo będzie trwała walka. 
Aż nadejdzie chwila, gdy zbuntuje się 

czarnoksiężnik i stanie na czele 

wszystkich dobrych wróżek (…) Tak, 

dziwna i tajemnicza jest każda myśl 

człowieka. Dziwny i tajemniczy jest 

świat. Dziwne i tajemnicze jest życie: 
często smutne, a czasem takie piękne 

i radosne”23; 

– przygotowanie pracy plastycznej: La-

birynt ludzkich serc. 

3) rozmowa z uczniami na temat magii 

muzyki i samotności 

– lektura rozdziału piętnastego: W bu-

tach siedmiomilowych na koncert 
Greya – Porwanie – Myśl – W pałacu 
milionera, s. 156–166; 

– interpretacja fragmentu: „Każdy czło-
wiek w natchnieniu nie tylko pisze, ale 
gra i śpiewa, i tańczy, poznaje i prze-
czuwa. W natchnieniu znajduje przy-
jaciela, zdobywa nowe dla siebie 
prawdy, odmawia własną modlitwę. 
W natchnieniu rozmawia z duchami 
tych, co umarli i narodzą się dopiero, 
rozmawia i ślubuje wierność tym, któ-

rych nigdy nie widział – i brata się 
z człowiekiem i psem, gwiazdą, kamie-
niem i kwiatem”24; 

– zadanie dodatkowe dla chętnych ucz-

niów: Ułóż najpiękniejszą bajkę o ma-
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rzeniach. Wykorzystaj myśl Janusza 

Korczaka: „Bo pewnie tak jest, że 

w prawdę trzeba wierzyć, a w bajkę 

chce się wierzyć; w bajkę i ładny sen. 

I to się nazywa marzenie”25. 
 

 

PIĄTE ZADANIE PROJEKTOWE: 

DEPARTAMENT DONIOSŁYCH DEKRETÓW 

Cele:  

Lektura fragmentów rozprawy Janusza Kor-
czaka Jak kochać dziecko. Dziecko w ro-
dzinie26, przygotowanie baśni terapeutycz-

nej z cyklu: Mam na imię…, Welcome to my 
life, redagowanie mini dialogów o maxi 

sprawach: W krainie pluszowego misia, 

przygotowanie biuletynu w programie Mi-

crosoft Publisher, opracowanie mapy myśli: 
Wyspa dzieciństwem zwana, interpretacja 

cytatów z dzieł Janusza Korczaka poświę-

conych czasom dzieciństwa.  

Uwagi o realizacji zadania projektowego:  

Uczniowie dokonują interpretacji fragmen-
tów rozprawy J. Korczaka: część 427, część 

3728, część 6429, część 7430, część 8231: 

– analiza sformułowania: „Dziecko jest per-
gaminem szczelnie zapisanym drobnymi 

hieroglifami”32; 

– tworzenie metafor: dziecko-kalejdoskop, 
dziecko-tajemnica, dziecko-szyfr; 

– interpretacja praw Korczakowskiej peda-

gogiki; 

– interpretacja fragmentu: „Doświadczenie 

(…) uczy dziecko odnosić się do doros-

łych jak do oswojonych, ale dzikich zwie-

rząt, których nigdy nie można być dość 

pewnym”33; 

– tworzenie poetyckich porównań: dorośli 
są jak…; 

– uczniowie dokonują interpretacji frag-
mentów powieści Kiedy znów będę ma-
ły34: 

„Dziwny jest człowiek. Albo mu wesoło, 

a tu nagle smutno. Nie wiem na pewno, 

ale mi się zdaje, że dorośli częściej 
bywają źli niż smutni”35; 

„My jesteśmy rzeczoznawcy naszego życia 

i naszych spraw. My tylko milczymy dla-
tego, że nie wiemy, co wolno mówić, co 

nie”36; 

„Dzieci – to przyszli ludzie. Więc dopiero 

będą, więc jakby ich jeszcze nie było. 
A przecież jesteśmy: żyjemy, czujemy, 

cierpimy”37. 

SZÓSTE ZADANIE PROJEKTOWE: 

OPOWIEM CI PEWNĄ HISTORIĘ… 

Cele:  

Organizacja szkolnego konkursu literackie-

go (załącznik nr 3). 

Uwagi o realizacji zadania projektowego:  

W działania konkursowe mogą zostać włą-

czeni wszyscy uczestnicy projektu. Chętni 

gimnazjaliści przygotują prace konkursowe, 

natomiast pozostali uczniowie mogą zapro-

jektować i wykonać dyplomy. Takie 
współdziałanie doskonale mieści się w Kor-

czakowskiej ideologii pracy dla wspólnej ra-

dości i satysfakcji. Dlatego też dyplomy 

powinny posiadać uzasadnienie (błyskotliwa 

wizytówka przygotowana przez nauczyciela/ 
koordynatora projektu, przewodniczącego 

jury) np. nagroda za:  

– próbę podjęcia dialogu z dorosłymi;  

– ukazanie, na czym polega siła słowa 

przepraszam, 

– okazanie zaufania tym, którzy nie rzu-
cają słów na wiatr,  

– odmalowanie determinacji w pokonywa-

niu życiowych zakrętów,  

– podjęcie walki ze stereotypami w imię 

szacunku i tolerancji, 

– sportretowanie prawdziwej przyjaźni.  

 

III. Faza końcowa 

– podsumowanie zadań projektowych (oce-

na, ewaluacja), 

– przygotowanie prezentacji multimedial-
nej, wystawy na szkolnym korytarzu,  

e-booka. 

 

Załącznik nr 1: 

Słońce w kałuży.  
Rozmowa z Panem Doktorem 

Jurek: Panie Doktoze, panie Doktoze!!!! 

Pan doktor: Tu jestem, Jurku.  

Jurek: Panie Doktoze… 

Pan doktor: Jurku, powiesz mi, czemu tak 
krzyczysz.  

Jurek: Tak. Ksycę, bo mam wazną zec do 
powiedzenia.  

Pan doktor: Naprawdę? To musi być bardzo 
ważna rzecz.  

Jurek: Bardzo wazna, Panie Doktoze, bar-
dzo wazna.  
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Pan doktor: A czy ta ważna rzecz dotyczy 
nie zawiązanych bucików?  

Jurek: Nie dotycy.  

Pan doktor: A czy ta ważna rzecz dotyczy 
niebieskiej książeczki z misiem na okładce?  

Jurek: Nie dotycy. 

Pan doktor: A czy ta ważna rzecz dotyczy 
jutrzejszego obiadu? 

Jurek: Nie dotycy. 

Pan doktor: No to ja już nie wiem, Jurku.  

Jurek: Nie wie, pan doktor?  

Pan doktor: Nie wiem, Jurku.  

Jurek: Ani toseckę pan doktor nie wie?  

Pan doktor: Ani troszeczkę.  

Jurek: Ha. No to ja musę panu doktorowi 
powiedzieć tę wazną zec.  

Pan doktor: Bardzo cię o to proszę, Jurku.  

Jurek: Panie Doktoze, ja juz jestem duzy. 

Pan doktor: Tak? Już jesteś duży? Napraw-
dę?  

Jurek: Tak. Od cterech minut jestem duzy. 
I co pan doktor na to powie? Na to moje du-

zenie.   

Pan doktor: Zaskoczyłeś mnie, Jurku. 

Jurek: No, prosę. Zaskoczyłem. Ale cemu 
pan doktor jest smutny, jak ja się ciesę, ze 
jestem duzy, duziejsy niz wcoraj.  

Pan doktor: Wiesz, Jurku, a ja bym chciał 
znów być mały. 

Jurek: A cemu? 

Pan doktor: Bo wtedy mógłbym oglądać 
uśmiechnięte słońce w kałuży. 

Jurek: To prawda. Słońce w kałuzy tak miło 

wygląda jakby miało ochotę buzię sobie 
umyć.  

Pan doktor: I mógłbym spacerować po łące 
w kaloszach i tropić rude wiewiórki w lesie 
i  patrzeć jak pulchniutkie dżdżownice ska-
czą po chodniku na Krochmalnej.  

Jurek: Musę sprawdzić, cy one zecywiście 
są takie pulchniutkie.  

Pan doktor: Kto, Jurku?  

Jurek: No jak to, kto: dzdzownice.  

Pan doktor: Sprawdź koniecznie, Jurku, ko-

niecznie.  

Jurek: Wie pan co, panie Doktoze. Tak sobie 
myślę, ze jesce trochę będę mały.  

Pan doktor: Bardzo dobrze, Jurku. Do 
dorosłości nie trzeba się spieszyć, a my tu 
mamy jeszcze tyle rzeczy do odkrycia.  

Jurek: No właśnie. Tyle zecy. Całe mnóstwo 
zeców.  

 

Załącznik nr 2:  
Od Henryka do Maciusia.  

Praca metodą portfolio 

Instrukcja dla ucznia 

1. Co to jest portfolio? 

Portfolio to teczka, w której gromadzone 

są materiały na określony temat.  

2. Jak przygotować portfolio z języka pol-

skiego? 

● przygotuj skoroszyt, 

● wypełnij kartę tytułową Twojego port-

folio wg wzoru lub własnego pomysłu, 

● gromadź materiały z różnych źródeł 

na temat Janusza Korczaka (wkładaj 

je do koszulek), 

● gromadź materiały dotyczące twór-

czości literackiej dla dzieci Janusza 

Korczaka, 

● załóż Indywidualną Kartę Cennych Po-

mysłów (zapisuj swoje refleksje, wnios-

ki, które nasuną Ci się po przeczy-

taniu utworów Janusza Korczaka), 

● redaguj różne formy wypowiedzi inspi-

rowane lekturą tekstów Janusza Kor-

czaka, 

● pisz, rysuj, edytuj do woli, by zaprzy-

jaźnić się z Bohaterem Roku 2012 

i jego twórczością.  

3. Karta tytułowa portfolio 

Na karcie tytułowej portfolio powinny 

znaleźć się następujące elementy: 

● imię i nazwisko ucznia, 

● klasa, 

● tytuł portfolio, 

● rysunek lub cytat na dobry początek 

pracy.  

4. Kryteria oceny portfolio 

● zgodność materiału z tematem, 

● przemyślany dobór materiału, 

● pomysłowość w opracowywaniu ma-

teriału, redagowaniu prac pisemnych, 

plastycznych i innych, 

● wykorzystanie informacji pochodzą-

cych z różnych źródeł i wskazanie ich 

w teczce,  
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● poprawność merytoryczna i językowa 

przygotowanych i opracowanych ma-

teriałów,  

● innowacyjne pomysły ucznia, 

● estetyka prac,  

● spójność i logika w gromadzeniu, se-

lekcjonowaniu i przygotowywaniu ma-

teriałów. 

 

SZKOLNY KONKURS LITERACKI  

„OPOWIEM CI PEWNĄ HISTORIĘ…” 

1. Organizator:  

Organizatorem konkursu jest publiczne 

gimnazjum.  

2. Uczestnicy:  

Konkurs adresowany jest do uczniów 

klas I–II gimnazjum. 

3. Cele konkursu: 

● inspirowanie do aktywności twórczej, 

● rozwijanie umiejętności redagowania 
opowiadania twórczego, 

● wzbudzenie zainteresowania wśród 

młodzieży twórczością literacką 

Janusza Korczaka, 

● zachęcenie do poznawania myśli 

pedagogicznej Janusza Korczaka, 

● promowanie wśród gimnazjalistów idei 

szacunku, tolerancji, akceptacji.  

4. Temat pracy konkursowej: 

Napisz twórcze opowiadanie z użyciem 

dialogu i elementami opisu przeżyć 

wewnętrznych, którego bohaterem będzie 

dziecko/ nastolatek i jego konfrontacja 

ze światem współczesnym. W swojej 

pracy możesz poruszyć takie kwestie, 
jak: tolerancja, potrzeba akceptacji, 

walka ze stereotypami, problemy wieku 

dorastania.  

5. Wymogi konkursowe: 

● Autorem pracy może być tylko jeden 

uczeń. 

● Praca powinna być opatrzona tytułem. 

● Pracę konkursową należy dostarczyć 

w formie wydruku komputerowego: 

czcionka nr 12, typ: Times New Ro-

man. 

● Objętość pracy nie może przekroczyć 

2 stron wydruku komputerowego. 

● Praca musi być opatrzona godłem. Do 

pracy powinna być dołączona koperta 

z tym samym godłem zawierająca da-

ne uczestnika: imię i nazwisko, klasa, 

adres e-mail. 

6. Kryteria oceniania: 

Komisja konkursowa oceniać będzie: 

● poziom literacki tekstów, 

● oryginalne ujęcie tematu,  

● zgodność z tematem oraz formą pracy, 

● poprawność językową, ortograficzną, 

interpunkcyjną.   

Urszula Wykurz 

 

Przypisy: 
1 M. Rosalska, B. Zamorska, Teoretyczne 

podstawy projektów, [w:] Uczenie metodą 
projektów, red. B. D. Gołębniak, WSiP, War-
szawa 2002,  s. 84.  

2 J. Piaget, Psychologia i epistemologia, PWN, 
Warszawa 1977, s. 20.  

3 T. Gordon, Wychowanie bez porażek. Rozwią-

zywanie konfliktów między rodzicami a dzieć-
mi,  Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 
1994, s. 175.  

4 J. Dewey, Jak myślimy? PWN, Warszawa 
1988, s. 36.  

5 J. Korczak, Józki, Jaśki i Franki, Krajowa 
Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985, s. 40.  

6 J. Korczak, Król Maciuś na wyspie bezludnej, 
NK, Warszawa 1984, s. 77. 

7 Tamże, s. 164.  
8 J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w ro-

dzinie, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 
2012, s. 124.  

9 Tamże, s. 129.  
10 J. Korczak, Kiedy znów będę mały, Ossoli-

neum, Kraków 1991, s. 41. 
11 J. Korczak, Józki, Jaśki i Franki, Krajowa 

Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985.  
12 J. Korczak, Król Maciuś Pierwszy, NK, War-

szawa 1987. 
13 Tamże, s. 123.  
14 Tamże, s. 143.  
15 Tamże, s. 29.  
16 J. Korczak, Król Maciuś na wyspie bezludnej, 

NK, Warszawa 1984.  
17 Tamże, s. 78.  
18 Tamże, s. 88.  
19 Tamże, s. 89.  
20 Tamże, s. 132–133.  
21 J. Korczak, Kajtuś Czarodziej, NK, Warszawa 

1987.  
22 Tamże, s. 49.  
23 Tamże, s. 130–131.  
24 Tamże, s. 164.  
25 Tamże, s. 197.  
26 J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w ro-

dzinie…  
27 Tamże, s. 16–18. 
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28 Tamże, s. 55–56.  
29 Tamże, s. 90–91.  
30 Tamże, s. 105–106.  
31 Tamże, s. 116–118.  
32 Tamże, s. 18.  
33 Tamże, s. 118.  
34 J. Korczak, Kiedy znów będę mały, Ossoli-

neum, Kraków 1991.  
35 Tamże, s. 93.  
36 Tamże, s. 170.  
37 Tamże, s. 193.  
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dr Renata Sowada 
Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach 

i Oddziałowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 
im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie 

KAR NA W AŁ O W E  ZAB AW Y  
S C E N A R I U S Z   Z A J Ę Ć   D L A   U C Z N I Ó W   K L A S  I– I I I  

Cele ogólne: 

● zapoznanie dzieci ze zwyczajem przebie-

rania się na bal karnawałowy lub przy-

pomnienie o tym zwyczaju, 

● rozwijanie umiejętności czytania, 

● rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

 

Cele operacyjne: 

Uczeń/dziecko: 

● rozumie słowo „karnawał”,  

● wie, co to jest „tłusty czwartek”, „post”, 

„ostatki”, 

● ćwiczy samodzielne czytanie, 

● umie wypowiedzieć kilka zdań na temat 
zwyczajów karnawałowych, 

● wie, jakie przedmioty potrzebne są na 

balu, 

● potrafi wykonać maskę karnawałową, 

● współpracuje w grupie i pomaga innym, 

● posługuje się narzędziami ostrymi 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 

● potrafi wesoło bawić się przy muzyce. 

 

Metody: rozmowa kierowana, pokaz, 
metody aktywizujące, zabawa ruchowa. 

 

Formy: indywidualna, grupowa, zbio-
rowa. 

 

Środki dydaktyczne: teksty zagadek, 

tekst wiersza G. Koba „Karnawał” i D. Gel-
lner „Karnawał”, obrazki wraz z napisami do 

czytania (bałwan, sanki, narty, maska, ser-

pentyny, balon), duża ilustracja przedsta-

wiająca bal karnawałowy, CD z muzyką, 

kredki, nożyczki, mapa świata dla dzieci. 

 
Czas trwania: 45 min. 
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Przebieg: 

1. Powitanie.  

Uczniowie i nauczycielka siedzą wspólnie 

w kręgu, nauczycielka wypowiada różne 

określenia, a osoby, które poczują się powi-
tane są proszone o pomachanie ręką. 

– Witam tych, którzy: 

● przybyli do szkoły pieszo, 

● przyjechali samochodem; 

● mają dziś dobry humor, 

● lubią zimę, 

● noszą spodnie, 

● lubią zupę pomidorową, 

● lubią się bawić. 

2. Rozwiązywanie zagadek dotyczących 

zimy: 

W oczach węgielki, 
z marchwi nos wielki.  

Na śniegu stoi,  

słońca się nie boi.  
(bałwan)  

Choć nie mają kół, 
same pędzą w dół, 

ale musisz mieć sznurek, 

by je wciągnąć na górę.  
(sanki) 

Jakie deski do nóg  

przypniesz, kiedy zima 

śniegiem sypnie?  
(narty)  

Co to za woda 

twarda jak kamień. 

Można na łyżwach 
ślizgać się na niej. 
(lód) 

Szybko po lodzie 
niosą nas one,  

obie do butów 

są przyczepione. 
(łyżwy) 

Często w nim bywają 

mrozy trzaskające. 
Za to jest w calutkim roku 

najkrótszym miesiącem. 
(luty) 

3. Wskazanie na tablicy planszy z napisem 

„W karnawale” i wspólny opis tego, co 
przedstawia. Napisanie na tablicy słowa 

„karnawał” z podziałem na sylaby, ucz-

niowie klaszcząc, odczytują sylaby. Pró-

bują wyjaśnić znaczenie słowa „kar-

nawał”. 

4. Prezentacja przez nauczyciela kilku in-

formacji na temat karnawału (z wy-

korzystaniem terminu „zapusty”), wspar-

ta książką popularnonaukową. 

5. Wysłuchanie wierszy: 

„Karnawał” Grażyny Koby 

Chodźcie z nami 

karnawał zaprasza nas. 

Pewnie dziś tu zobaczymy 

Przebrany cały las. 

Las? – to mała pestka 
bajki pójdą w ruch, 

żeby tylko nie wyskoczył 

jakiś biały duch. 

Uwaga wchodzi lis! 

za nim lew i kilka kurek… 
a na końcu babcia 

i Czerwony Kapturek. 

Muzyka już gra 

balony dzieci dmuchają, 

serpentyny się plączą  

i do tańca zapraszają. 

 

„Karnawał” Doroty Gellner  

Już Karnawał włożył maskę, 

Drzwi otworzył z hukiem z trzaskiem! 

Wpadł jak wicher do pokoju. 
W czym? 

W karnawałowym stroju! 

– Cześć! 

Przybiegłem w odwiedziny! 

Mam wstążeczki i cekiny, 

Nut wesołych dwie kieszenie 
I do tańca ZAPROSZENIE! 

6. Karnawałowe rekwizyty – wyróżnianie 

przedmiotów narysowanych na obraz-

kach, tych które są związane z balem 

karnawałowym – maska, balon, serpen-
tyny – prawidłowe nazywanie tych przed-

miotów, wyodrębnianie pierwszej głoski 

i ostatniej, podział tych wyrazów na sy-

laby i głoski. 

7. Rozmowa na temat tradycji karnawału: 

określanie kiedy karnawał się zaczyna 
i kiedy kończy, co to jest „tłusty czwar-

tek”? Pytania do dzieci: czy były już na 

balu karnawałowym? Czy chciałyby 

wybrać się na taki bal? 

8. Prezentacja komputerowa weneckiej maski 
karnawałowej – krótka opowieść nauczy-

ciela o karnawale w Wenecji (wskazanie 

na mapie, gdzie znajduje się Wenecja), 
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wsparta książką popularnonaukową.  

9. Wykonanie własnej maski karnawałowej.  

Potrzebne materiały: kolorowe brystole, 

klej, nożyczki, ołówek, zszywacz, taśma 

klejąca, patyczek do szaszłyków, kolo-
rowe kredki, mazaki, brokat w żelu, bi-

buła, włóczka lub piórka. 

Przed przystąpieniem do pracy plastycz-

nej nauczyciel prosi uczniów o przypom-

nienie zasad bezpiecznego posługiwania 

się nożyczkami, dbania o ład i porządek.  

Wykonanie: 

● na brystolu obrysowujemy rączki 

dziecka, nadając kształt masce, 

● wycinamy odrysowany kształt i robi-

my otwory na oczy, 

● całość maski ozdabiamy, 

● za pomocą zszywacza lub taśmy kle-

jącej doczepiamy do maski bibułkę, 

włóczkę lub piórka, 

● na koniec doklejamy patyczek. 

 

 
Uczniowie we własnych maskach karnawałowych 

10. Dzieci, które wcześniej wykonają maskę, 

mogą obejrzeć bajkę filmową: 

„Strażak Sam – Karnawał Mandy”  

(8,40 min). 

11. Zainteresowani uczniowie mogą wykonać 

dodatkowe zadania: 

● uzupełnić nazwy tańców w minikrzy-

żówkach, 

● skompletować strój karnawałowy 

z części garderoby. 

12. Prezentacja masek. Podziękowanie ucz-

niom za udział w zajęciach. 

dr Renata Sowada 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia i netografia: 

Gellner D., Karnawał,  
http://www.przedszkole2.jaworzno.edu.pl/in
dex.php?option=com_content&view=article&i
d=7&Itemid=28 [dostęp 12.01.2015]. 

Grześkiewicz A., Karnawał – rozmowa na temat 
tradycji karnawałowego balu, (scenariusz 

zajęć otwartych dla rodziców)  
http://www.przedszkola.edu.pl/karnawal---
scenariusz-zajec-otwartych-dla-rodzicow.html 
[dostęp 12.01.2015]. 

Hryń-Kuśmierek R., Rok polski. Zwyczaje 
i  obrzędy, Publicat Poznań 2010, s. 26–27: 
Zapusty. 

Karnawałowy zawrót głowy. Scenariusz zajęć. 
http://sp17koszalin.com.pl/PDF/Scenariusz
e%20zajec.pdf [dostęp 12.01.2015]. 

Kropiwniccy E. i A., Europa, Publicat Poznań 
2005, s. 12–13: Po nas choćby Wielki Post: 
Karnawałowe szaleństwo, (Kontynenty: Oby-
czaje i Kultura). 

Zagadki pochodzą ze zbioru: Zagadki dla naj-
młodszych P.W. „MAC” SA 

„Strażak Sam” (bajki po polsku) – Karnawal 
Mandy 8,40 min;  
https://www.youtube.com/watch?v=ismbj2h
0Qn8 [dostęp 12.01.2015]. 

„Ciasteczkowy karnawał” 7,40 min;  
https://www.youtube.com/watch?v=n7wCdE
SJG5w&spfreload=1 [dostęp 12.01.2015]. 

Pomysł wykonania maski: Gromelska A., Maska 
karnawałowa, „Życie Szkoły” 2014, nr 1, 
s. 16 (inspiracja zaczerpnięta ze strony inter-
netowej: http://miastodzieci.pl/zabawy-dla-
dzieci/zabawa/3:zabawy-dla-dzieci-karnawal-
dla-dzieci/5359:maska-karnawalowa [dostęp 
12.01.2015]. 
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Katarzyna Walasek 
Aneta Hołodniuk 
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie 

JAN  PAWEŁ   II  PATRONEM 

TECHNIKUM  NR  12  

I  ZASADNICZEJ  SZKOŁY  ZAWODOWEJ  NR  10  

W  CZĘSTOCHOWIE 

rzygotowania do uroczystości nadania 
szkołom imienia rozpoczęły się w ro-

ku szkolnym 2014/2015. Zgłoszo-

nych zostało sześciu kandydatów do tego 

tytułu: Jan Paweł II, Halina Poświatowska, 

ks. Augustyn Kordecki, gen. Stanisław 

„Warszyc” Sojczyński, ks. Jan Twardowski, 
Kardynał Stefan Wyszyński. Podczas zajęć 

języka polskiego, historii, lekcji wychowaw-

czych oraz spotkań z rodzicami cała spo-

łeczność szkolna miała okazję poznać syl-

wetki kandydatów, ich życiorysy, twórczość 
oraz działalność. W wyniku głosowania 

uczniów, nauczycieli oraz rodziców patro-

nem szkoły został wybrany Jan Paweł II. 

Rada Miasta Częstochowy uchwałą nr 

107.XII.2015 oraz uchwałą nr 108.XII.2015 

nadała Technikum nr 12 oraz Zasadniczej 
Szkole Zawodowej nr 10 wchodzącym 

w skład Zespołu Szkół Technicznych imię 

Jana Pawła II. Uchwały weszły w życie 

1 września 2015 roku.  

W uzasadnieniu do uchwał czytamy m.in.: 

„Społeczność Zespołu Szkół Technicznych 

zwróciła się o nadanie wchodzącym w jego 

skład Technikum nr 12 i Zasadniczej Szkole 

Zawodowej nr 10, mieszczącym się przy Alei 

Jana Pawła II 126/130, imienia Jana Pawła 

II. Jan Paweł II jako jedna z najwybitniej-
szych postaci przełomu tysiącleci swoimi 

dokonaniami przyczynił się do krzewienia 

idei pokoju, pojednania i miłości między 

ludźmi. Podczas licznych podróży swoim 

zachowaniem i głoszonym słowem uczył 
miłości do Ojczyzny i Boga. Wielką wagę 

przywiązywał do budowania postawy tole-

rancji i szacunku wobec ludzi innego 

wyznania i kultury. Jego autorytet powinien 

towarzyszyć dzieciom w domu, w szkole, jak 

i w późniejszym dorosłym życiu. Jan Paweł II 
uosabiał wartości bliskie uczniom, nauczy-

cielom i rodzicom. Był wzorem mądrości, 

dobroci, życzliwości, wyrozumiałości i ciep-

ła. Rodzice i nauczyciele Technikum nr 12 

i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 mają 
głębokie przekonanie, że wychowanie mło-

dzieży w duchu nauki naszego Wielkiego 

Rodaka pozwoli im kształtować ludzi mą-

drych, wrażliwych i gotowych do pracy nad 

dziełem tworzenia świata piękniejszego, lep-

szego i sprawiedliwego, a dokonania ucz-
niów i absolwentów w myśl słów Jana Pawła II: 
Nie ma większego bogactwa w narodzie nad 

światłych obywateli, znajdą odzwierciedle-

nie w ich przyszłych dokonaniach. 

Jan Paweł II porywał młodzież swoim au-

torytetem, był dla niej niekwestionowanym 
wzorem i przewodnikiem życiowym. Decy-

dując się na wybór Jana Pawła II na 

patrona Technikum nr 12 i Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 10, wzięto pod uwagę 

również fakt, iż 15 sierpnia 1991 r. w czasie 
odbywającego się w Częstochowie VI Świato-

wego Dnia Młodzieży Ojciec Święty Jan Pa-

weł II przyjął Honorowe Obywatelstwo Czę-

stochowy. Społeczność Zespołu Szkół Tech-

P 
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nicznych uznała, że autorytet i wzorzec oso-

bowy Papieża Polaka pomoże wychować ucz-

niów na godnych obywateli i dobrych ludzi”. 

Przygotowania do uroczystego nadania 

imienia szkołom poprzedziły liczne działa-
nia, które miały uświetnić wrześniową  uro-

czystość. Odbyły się konkursy, dyktando 

szkolne i międzyszkolne poświęcone twór-

czości Jana Pawła II, zgromadzono liczne 

zdjęcia i informacje poświęcone tej wybitnej 

osobie.  

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II 

Technikum nr 12 i Zasadniczej Szkole Za-

wodowej nr 10 połączona z obchodami  

55-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicz-

nych odbyła się 30 września 2015 roku. 
Rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Często-

chowie, którą celebrował biskup Antoni 

Długosz w asyście księdza Tadeusza Ja-

rząbka. W trakcie nabożeństwa poświęcony 

został sztandar szkoły. Od tej chwili stał się 
symbolem Ojczyzny, szkoły i jej najbliższego 

środowiska. 

Po mszy świętej, zaproszeni goście, nau-

czyciele, rodzice i uczniowie w asyście Jas-

nogórskiego Oktetu Dętego ruszyli w uro-
czystym pochodzie w kierunku szkoły, gdzie 

rozpoczęła się część oficjalna i artystyczna.  

Przed budynkiem szkoły został odsłonię-

ty obelisk poświęcony pamięci absolwentów, 

kadry pedagogicznej i administracyjnej 

szkół oraz na pamiątkę nadania szkołom 
imienia Jana Pawła II. Uroczystego odsło-

nięcia dokonali obecny oraz byli dyrektorzy 

szkoły. 

 
Obelisk na pamiątkę nadania szkołom  

imienia Jana Pawła II 

Następnie przedstawiciele społeczności 

szkolnej i rodziców odsłonili tablicę pamiąt-

kową upamiętniającą patrona szkoły, którą 

poświęcił biskup Antoni Długosz. 

 
Tablica upamiętniającą patrona szkoły św. Jana Pawła II 

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła 

się na górnym korytarzu odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Dyrektor szkoły Rafał 

Piotrowski przywitał gości zaproszonych na 

tę uroczystość. W tym ważnym dla całej 

społeczności szkolnej dniu byli z nami: 

przedstawiciele władz miasta, samorządu, 

parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
oświatowych, związków zawodowych, dyrek-

torzy szkół, przedsiębiorcy, emerytowani 

pracownicy i przedstawiciele środowisk lo-

kalnych. 

Fundatorzy przekazali sztandar na ręce 
dyrektora szkoły z przekonaniem, że będzie 

on symbolem tożsamości szkoły, chlubą 

społeczności szkolnej i lokalnej, że będzie 

towarzyszył uczniom podczas uroczystości 

szkolnych, państwowych, patriotycznych, 

religijnych i środowiskowych. Uczniowie 
i nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie 

na sztandar. 

 
Poświęcenie sztandaru szkoły 
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Zaproszeni goście składali życzenia, 

wspominali patrona, podkreślali jego więzi 

z miastem i młodzieżą. Dyrektor szkoły Ra-

fał Piotrowski wręczył statuetki „Przyjaciel 

Zespołu Szkół Technicznych”. Zostali rów-
nież nagrodzeni zwycięzcy dyktanda „Twór-

czość Jana Pawła II”. 

 
Pamiątkowe wpisy do kroniki szkolnej 

W trakcie uroczystości goście odsłonili 

mural przedstawiający Świętego Jana Pawła 

II w otoczeniu ważnych dla historii Polski 

i regionu postaci. Autorami muralu są Rafał 

Tomczak i Bartosz Siorek, absolwenci 
Liceum Plastycznego w Częstochowie. Po 

obu stronach Ojca Świętego stoją kolejno: 

Józef Piłsudski, Kazimierz Wielki, Władys-

ław Biegański, Fryderyk Chopin, Adam 

Mickiewicz i Henryk Sienkiewicz oraz pos-

tacie z najbliższego otoczenia papieża, zwią-
zane z naszym miastem, choć – być może  

– nie zawsze rozpoznawalne:  Eugeniusz 

Stasiecki, twórca Szarych Szeregów w Czę-

stochowie, zastępca dowódcy w Batalionie 

„Zośka”, który poległ w czasie powstania 
warszawskiego. Kolejna postać to Gustaw 

Orlicz-Dreszer, generał dywizji Wojska 

Polskiego, bliski współpracownik Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, który wychował się 

w  Częstochowie, tutaj ukończył Liceum 

im. H. Sienkiewicza. Bronisław Panek, pod-
pułkownik, ostatni dowódca stacjonującego 

w Częstochowie 27. Pułku Piechoty, uczest-

nik wojny obronnej we wrześniu 1939 roku, 

po której pozostały do dziś linie umocnień, 

schrony bojowe i obserwacyjne. I wreszcie  
– Alfred Franke, lekarz, Ordynator Szpitala 

Chirurgicznego w Częstochowie, działacz 

społeczny, właściciel okazałej kamienicy 

przy Alei NMP 14 do dziś przez częstocho-

wian nazywanej „Domem Frankego”. Wzięty 

do niewoli przez Sowietów i jako oficer prze-

wieziony do obozu w Starobielsku. Zamor-

dowany wiosną 1940 roku w Katyniu. 

W centrum pozostaje oczywiście postać Ja-
na Pawła II. 

 
Mural przedstawiający Świętego Jana Pawła II  

w otoczeniu postaci ważnych dla historii Polski i regionu  

Część artystyczną poświęconą Ojcu Świę-
temu Janowi Pawłowi II przygotowali ucz-

niowie Gimnazjum nr 16 w Częstochowie. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił 

Jasnogórski Oktet Dęty. 

Po zakończeniu części oficjalnej obecni 

na uroczystości goście zwiedzali szkołę, 
złożyli pamiątkowe wpisy do kroniki i na 

tablicy upamiętniającej dzisiejsze wydarze-

nie. 

Nasz Wielki Rodak i patron naszych 

szkół kochał poezję, literaturę, był świetnym 
mówcą, ale potrafił też powiedzieć: Bywa 
nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla 
których brakuje słów.  

Zachęcał do pracy nad sobą, zarówno 

w wymiarze intelektualnym, jak i ducho-
wym, wyznaczał granice i mówił: Wyma-
gajcie od siebie, nawet gdyby inni od was 
nie wymagali. 

Cała społeczność Technikum nr 12 im. 

Jana Pawła II i Zasadniczej Szkoły Za-

wodowej nr 10 im. Jana Pawła II podejmie 

starania, aby godnie wypełniać wolę Jana 
Pawła II. 

Katarzyna Walasek 

Aneta Hołodniuk 
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Rubryka redagowana jest w ramach współpracy z Fundacją 
Legalna Kultura, realizującą kampanię społeczną pod nazwą Legalna 
Kultura. Kampania objęta została Honorowym Patronatem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej długofalowym celem jest 
budowanie świadomości odbiorców kultury w cyfrowej rzeczywistości, 

a dokładniej działania w zakresie: budowania wspólnoty twórców 
i odbiorców kultury, korzystania z legalnych źródeł kultury i ochrony 
własności intelektualnej.  

Legalna Kultura prowadzi szeroką akcję edukacyjną skierowaną do szkół i nauczycieli (strona 
internetowa kampanii, zakładka: „Strefa edukacji”). Znaleźć tam można m.in. przykładowe scenariusze 
lekcji z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej do wykorzystania w ramach programów 
realizujących treści dotyczące edukacji medialnej. Z zasobów strony internetowej Legalnej Kultury 
polecamy także „Strony internetowe pomocne w nauce” (zakładka: „Strefa edukacji”/„Strefa dla 
uczniów”). Zawierają one sprawdzone materiały, które uczniowie mogą wykorzystać w przygotowaniu 
prac domowych, referatów, prezentacji multimedialnych itp. Na stronie internetowej Legalnej Kultury 
można zapoznać się również z odpowiedziami prawnika na pytania internautów, dotyczącymi kwestii 
korzystania ze źródeł kultury zgodnie z prawem. Jeśli opublikowane dotąd odpowiedzi nie wyjaśniają 
wątpliwości, można zadać pytanie online i uzyskać na nie fachową, i co ważne, bezpłatną odpowiedź. 

Aktywności Legalnej Kultury można śledzić na stronie internetowej – www.legalnakultura.pl oraz 
oficjalnym profilu kampanii dostępnym na Facebooku – www.facebook.com/legalnakultura. Polecamy 
korzystanie z bogatej bazy legalnych źródeł.  

 W niniejszej rubryce naszego czasopisma publikowane będą cyklicznie materiały z zasobów 
kampanii, szczególnie te, które dotyczą edukacji, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. 

Redakcja  
„Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego” 

 
 

 

 

 

STREFA  EDUKACJI 

WARSZTATY  EDUKACYJNE  

LEGALNEJ  KULTURY  

arsztaty Legalnej Kultury doty-
czą zagadnień prawa autorskiego, 

ochrony własności intelektualnej, 

legalnych źródeł kultury i możliwości po-

bierania oraz udostępniania treści w Inter-

necie. Dla nauczycieli i uczniów realizujemy 

warsztaty w zakresie edukacji filmowej i me-
dialnej. Warsztaty są odpowiedzią na zmie-

niające się wymogi współczesnej cyfrowej 

rzeczywistości. 

Zajęcia prowadzą specjaliści – kulturo-
znawcy, metodycy, prawnicy – którzy od-

powiadają na wszystkie pytania uczestni-

ków. Kierujemy je do grup 20–60-osobo-

wych. Stosownie do programu, trwają od 

godziny do czterech godzin. Nauczycielom 

i osobom zainteresowanym przyznawany 
jest certyfikat potwierdzający uczestnictwo 

w szkoleniu. 

W 

Razem z Legalną Kulturą 
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Na wykładach omawiamy pojęcia zwią-

zane z dostępem do materiałów w sieci: 

dozwolony użytek osobisty, domena pub-

liczna, plagiat, dozwolony użytek pub-

liczny, wszelkie prawa zastrzeżone, ochro-
na własności intelektualnej, pewne prawa 

zastrzeżone, pola eksploatacji, licencje 

to zagadnienia, które zawsze pojawiają się 

podczas naszych warsztatów. 

Tematykę wykładów dostosowujemy do 

potrzeb naszych odbiorców, którymi są róż-
ne grupy społeczne i zawodowe, między in-

nymi: nauczyciele, uczniowie, dziennikarze, 

fotograficy, artyści. 

Podczas spotkań z nauczycielami kła-

dziemy nacisk na: 

● pokazanie w jaki sposób przestrzegać 

praw autorskich w dydaktyce i w co-

dziennej pracy szkoły, 

● omówienie pojęć związanych z pracami 
pisemnymi, tj. prawo cytatu, plagiat, 

twórczość równoległa, ochrona idei, 

● projekty i zasoby dydaktyczne w Inter-

necie, które można wykorzystać w pracy 

z uczniem, 

● zasoby dydaktyczne dla uczniów w Inter-

necie. 

Uczniowie  dowiadują się między inny-

mi: 

● czy i co można ściągać i udostępniać 

w Internecie, 

● kiedy praca pisemna stanowi przywłasz-

czenie, a kiedy jest utworem inspirowa-

nym, 

● co to jest utwór równoległy, 

● czym jest plagiat jawny, a czym ukryty, 

● czym jest cytat – jak dużo tekstu można 

umieścić w swojej pracy, 

● czy zawsze trzeba podpisać źródło i au-

tora, 

● czy wszystkie licencje Creative Commons 

są takie same i jakie dają możliwości. 

W przypadku dziennikarzy, fotografów, 

artystów koncentrujemy się na twórcy 

i jego prawie do swojej twórczości: 

● jakie prawa chronią twórcę 

● jak odróżnić plagiat od utworu inspiro-

wanego 

● w jaki sposób dobrze konstruować umo-

wy 

● jak i gdzie dochodzić swoich praw, jeśli 
ktoś wykorzystał zdjęcie lub tekst bez 

zgody autora 

Zainteresowanych zorganizowaniem war-

sztatów prosimy o kontakt pod adresem  

e-mailowym: warsztaty@legalnakultura.pl. 

 

Link do źródła: 
http://legalnakultura.pl/pl/strefa-

edukacji/warsztaty-edukacyjne-legalnej-kultury 
[dostęp 26.11.2015] 

 

 

 

 

 

 

 

RUSZYŁ   PROJEKT  

OTWARTE  DRZWI  DO  KULTURY  

zy kultura jest ważna? Czym dziś 

jest dzieło sztuki? Gdzie szukać 

utworów z legalnego źródła? Jak być 

fair wobec twórców? Jak zapewnić bez-
pieczeństwo w sieci? Jak nie wpaść w pu-

łapkę korzystania z nielegalnych źródeł? 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań 

poznają uczestnicy projektu Otwarte Drzwi 

do Kultury.  

Otwarte Drzwi do Kultury to odpowiedź 

na  problem ograniczonego dostępu do  kul-

tury i możliwości aktywnego uczestniczenia 

w niej mieszkańców niewielkich polskich 
miejscowości. Na projekt składają się war-

sztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, 

pokazy filmowe w całym kraju, ciekawe 

dyskusje, spotkania z twórcami, konkursy 

z nagrodami, spektakle na życzenie, atrak-
cje dla małych i dużych miłośników kultury 
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i tych, którzy jeszcze nie doceniają jej 

smaku. 

ODDK to również specjalistyczne szko-

lenia dla nauczycieli, m.in. z prawa autor-

skiego i ochrony własności intelektualnej 
w zakresie istotnym w dydaktyce, dotyczące 

bezpieczeństwa i zagrożeń w Internecie. Za-

pewniamy trwały dostęp do szerokiej gamy 

materiałów edukacyjnych (m.in. opracowa-

nych przez metodyków scenariuszy lekcji 

i prezentacji). 

Byliśmy już w Kłodawie, Koźminie Wiel-

kopolskim, Miliczu, Wołowie, Sycowie, Piń-

czowie, Różanie, Lelowie, Drohiczynie, Sie-

miatyczach, Goniądzu, Bielsku Podlaskim, 

Górowie-Iławeckim, Dobrym Mieście! Bę-
dziemy w Bartoszycach, Biskupcu, Węgo-

rzewie, Myśliborzu, Lubniewicach, Kargo-

wej, Łobezie, Glinojecku, Myszyńcu, Gród-

ku, Mielniku. 

Otwarte Drzwi do Kultury to 5 tygodni, 

9 województw, 30 miejscowości i blisko 
25 tys. uczestników.  

Otwarte Drzwi do Kultury to również 

unikalne badania, które pozwolą nam poz-

nać potrzeby mieszkańców małych miast 

i bariery, które napotykają na co dzień 

w dostępie do kultury. 

Otwarte Drzwi do Kultury mają charak-

ter wielopokoleniowy  – pokazujemy, że kul-
tura łączy pokolenia, integruje a nie dzieli. 

Dlatego nasze hasło to: „Bądźmy wszyscy 

w kulturze”.  

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wol-

ny! 

Projekt współfinansowany przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 

i Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

Więcej informacji na temat Otwartych 

Drzwi do Kultury znaleźć można na stronie 
www.otwartedrzwidokultury.pl. 

 

Link do źródła: 
http://legalnakultura.pl/pl/ 

legalna-kultura/dzialamy/blog/1368, 
ruszyl-projekt-otwarte-drzwi- 

do-kultury?pokaz-archiwum=1 
[dostęp 26.11.2015] 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO  W  KULTURZE 
 

PRAWO  AUTORSKIE  PO  NOWELIZACJI .   

CO  SIĘ  ZMIENIA? 
 

zerszy zakres dozwolonego użytku 

dzieł, doprecyzowanie zakresu 
prawa cytatu oraz gratyfikacje dla 

twórców z tytułu wypożyczeń biblio-

tecznych – to najważniejsze zmiany, któ-

re wprowadza obowiązująca od 20 listo-

pada nowelizacja prawa autorskiego. 

 

Zmiany w Ustawie o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych stanowią wdrożenie 

przepisów unijnej dyrektywy 2001/29/WE 

w sprawie harmonizacji niektórych aspek-

tów praw autorskich i pokrewnych w spo-
łeczeństwie informacyjnym. 

Nowelizacja daje bibliotekom, archiwom, 

muzeom i szkołom możliwość tworzenia 

cyfrowych kopii utworów w celach uzupeł-

nienia, zachowania i ochrony własnych 

zbiorów. Wprowadza także pojęcie tzw. doz-
wolonego incydentalnego użytku utworów, 

czyli wykorzystania ich w sposób nieza-

mierzony i niestanowiący istotnej części 
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przekazu, np. pojawiających się w tle ama-

torskiego materiału udostępnionego przez 

użytkownika Internetu. Wprowadzone ułat-

wienia dotyczą także korzystania z tzw. 

prawa cytatu oraz korzystania z utworu 
w ramach parodii, karykatury i pastiszu. 

Nowela umożliwia ponadto archiwom, 

instytucjom oświatowym, uczelniom, jed-

nostkom naukowym oraz innym insty-

tucjom korzystanie z utworów osieroconych 

czyli takich, do których autorskie prawa 
majątkowe nie wygasły (przede wszystkim 

po twórcach zaginionych bądź zmarłych 

w czasie drugiej wojny światowej), ale nie 

można ustalić ich spadkobierców. Wymie-

nione podmioty będą mogły je digitalizować 
i udostępniać w Internecie na podstawie 

umowy licencyjnej zawartej z organizacją 

zbiorowego zarządzania. Ta zaś, w przypad-

ku pojawienia się spadkobiercy wypłaci mu 

należne z tego tytułu tantiemy.  

Na podobnej zasadzie będzie można roz-
powszechniać utwory niedostępne w obrocie 

handlowym, tzw. out-of-commerce, np. nu-

mery gazet z lat PRL przetrzymywane 

w archiwach, na uczelniach itp. Można je 

digitalizować i udostępniać w Internecie po 
zawarciu umowy licencyjnej z organizacją 

zbiorowego zarządzania. 

Ustwodawca wprowadził także ułatwienie 

w publikowaniu utworów nieobjętych 

ochroną prawnoautorską, a więc należących 

do domeny publicznej. Nowelizacja znosi 
obowiązek odprowadzania 5 proc. przycho-

dów z tego tytułu na Fundusz Promocji 

Twórczości. Dzięki czemu publikacja tych 

utworów nie będzie podlegała żadnym 

ograniczeniom.  

Ustawa reguluje także kwestię pressclip-

pingu, czyli sprzedaży przez wyspecjalizo-

wane firmy fragmentów, a nieraz całych 

tekstów prasowych w oparciu o prawo 

cytatu. Nowelizacja wykreśla sporny art. 30 

prawa autorskiego potwierdzając prawo wy-

dawcy do licencjonowania wykorzystywania 
artykułów na potrzeby monitoringu mediów. 

Nowością jest wprowadzenie wynagrodze-

nia od wypożyczeń utworów w bibliotekach 

publicznych. Do otrzymywania tego wy-

nagrodzenia uprawnieni są twórcy utworów 

wyrażonych słowem powstałych i opubli-
kowanych w języku polskim, tłumacze ut-

worów na język polski oraz twórcy utworów 

plastycznych i fotograficznych oraz wy-

dawcy. Wypłatą takich wynagrodzeń zajmą 

się organizacje zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi wyłonione w drodze 

konkursu. Środki na ten cel pochodzić mają 

z Funduszu Promocji Kultury zasilanego 

przez wpływy z opodatkowania gier hazar-

dowych. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 
miesiąca od jej ogłoszenia. Wyjątek sta-

nowią przepisy art. 1 pkt 19, 21, 24 i 25, 

wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 

roku.  

Pełna treść nowelizacji – Ustawa z dnia 
11 września 2015 r. o zmianie ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oraz ustawy o grach hazardowych – dos-

tępna jest na stronie Rządowego Centrum 

Legislacji: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/ 
du/2015/1639/1. 

 

Link do źródła: 
http://legalnakultura.pl/pl/ 

prawo-w-kulturze/prawo-w-praktyce/news/1903, 
nowelizacja-prawa-autorskiego-juz-obowiazuje 

[dostęp 26.11.2015] 

 

 

 






