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Przykłady dobrej praktyki

Przykłady dobrej praktyki
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek
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
przedszkoli, szkół, placówek w realizacji zadań statutowych, podnoszenie jakości pracy,
rozwijanie umiejętności i wiedzy, propagowanie kreatywności i innowacyjności, promocja
sprawdzonych sposobów uzyskiwania pozytywnych efektów w pracy, promocja dobrych
przedszkoli, szkół i placówek w środowisku lokalnym, aktywowanie nauczycieli do dzielenia
się wiedzą i doświadczeniem.
Zachęcamy, aby dzielić się przykładami dobrej praktyki w zakresie realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczonych corocznie przez Ministra
Edukacji Narodowej.
Przykładem dobrej praktyki może być dobre jakościowo, a zarazem ciekawe, atrakcyjne
lub nowatorskie działanie/przedsięwzięcie, związane z życiem przedszkola, szkoły lub placówki, które zostało celowo zaplanowane, sprawnie i planowo zrealizowane (wymóg konieczny), przyniosło oczekiwane i wymierne efekty dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne,
opiekuńcze lub w inny uzasadniony sposób wpłynęło na poprawę jakości pracy przedszkola,
szkoły lub placówki.
Przykład dobrej praktyki może dotyczyć działania/przedsięwzięcia w obszarze zarządzania
przedszkolem, szkołą lub placówką, w tym doskonalenia zawodowego nauczycieli,
współpracy z rodzicami, działania/przedsięwzięcia realizowanego w obszarze kształcenia
lub w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, zakończonych projektów lub innowacji pedagogicznych. Może zawierać m.in.: narzędzia do diagnozy ucznia, programy zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, scenariusze zajęć z kreatywności, scenariusze zajęć dotyczących 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

3

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017

Przykłady dobrej praktyki

Wioletta Pawlik
Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie

G IMNASTYKA PROFILAKTYCZNO - KOREKCYJNA
W PRZEDSZKOLU

O

kres przedszkolny jest bardzo ważny dla kształtowania motoryczności dziecka.
W tym czasie aktywność ruchowa przyczynia się w znaczącym stopniu do wzmocnienia odporności organizmu na szkodliwy wpływ czynników środowiskowych. Umiejętności ruchowe często wyznaczają pozycję dziecka w grupie rówieśniczej. Dlatego troska
o jego prawidłowy rozwój fizyczny i zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu jest działaniem niezbędnym dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Dzieci dużą część swojego życia spędzają w przedszkolu, więc szczególna rola w procesie
korekcyjnym oraz profilaktyce przypada nauczycielom.
Pracując w przedszkolu, zaobserwowałam zwiększającą się co roku liczbę dzieci z wadami
postawy. Skłoniło mnie to do stworzenia i opracowania programu profilaktyczno-korekcyjnego z gimnastyki pt. „Sprawni i zdrowi”. Treści zawarte w programie prowadzą do wyposażenia przedszkolaków w wiedzę z zakresu zdrowia i aktywności ruchowej. Program zaadresowałam do dzieci w wieku 4–6 lat w grupach prowadzonych metodą pedagogiki Marii Montessori.
Opracowane ćwiczenia i zabawy z elementami korektywnymi wykorzystuję na zajęciach
gimnastycznych. Ćwiczenia realizowane są dwa razy w tygodniu po 30 minut. Program ma
charakter otwarty, niezbędne jest dostosowanie stopnia trudności ćwiczeń do wieku i możliwości ruchowej dziecka. Mogę wzbogacać go o własne pomysły, doświadczenia wynikające z pracy z dzieckiem, wprowadzać ćwiczenia i zabawy ruchowe, pamiętając o zasadzie, aby
nie szkodzić.
Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem dla kształtowania postawy ciała.
W okresie tym występują różnego rodzaju nieprawidłowości postawy, które rozwijają się
i przekształcają w wady. Najwięcej przypadków wad postawy zaczyna uwidaczniać się około
5. roku życia.
Do wad postawy zalicza się:
1. Wady kręgosłupa:
● plecy okrągłe,
● plecy wklęsłe,
● plecy okrągło-wklęsłe,
● plecy płaskie,
● boczne skrzywienie kręgosłupa (scoliosis).
2. Wady klatki piersiowej:
● klatka piersiowa lejkowata,
● klatka piersiowa kurza.
3. Wady kończyn dolnych:
● koślawość kolan,
● szpotawość kolan.
4. Wady stóp:
● stopa płaska,
● stopa płasko-koślawa,
● stopa szpotawa,
● stopa wydrążona,
● zniekształcenia palców stóp.
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Najważniejszymi przyczynami wad postawy są:
– siedzący tryb życia oraz niedobór ruchu,
– przyjmowanie jednorodnych i długotrwałych pozycji, często nieprawidłowych,
– niski poziom kultury zdrowotnej społeczeństwa.
Zajęcia z gimnastyki profilaktyczno-korekcyjnej stanowią propozycję oddziaływań dotyczących sprawności ruchowej, umożliwiają także ćwiczenia pamięci, koncentracji uwagi
i spostrzegawczości.
Nabywanie określonych sprawności powinno przebiegać poprzez zabawy i gry ruchowe
odpowiednio dobrane do wieku dzieci i ich doświadczenia.
Poniżej przedstawiam propozycje zajęć z gimnastyki profilaktyczno-korekcyjnej, które
prowadzę w Miejskim Przedszkolu nr 37 w Częstochowie. Wybrałam taki zestaw ćwiczeń,
który zawiera problematykę wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym. Zachęcam
również do wykorzystania poniższych ćwiczeń korekcyjnych podczas zajęć gimnastycznych
w przedszkolu.
Zestaw ćwiczeń profilaktyczno-korekcyjnych zapobiegających wadom postawy ciała
Temat: Wzmocnienie mięśni wysklepiających stopę.
Zadania:
– ćwiczenia chwytne stóp,
– nauka prawidłowego ustawienia stopy,
– ćwiczenia prawidłowego chodu.
Metody: zabawowo-naśladowcza, zadaniowa, stacyjna.
Przybory: woreczki, piłki, ołówki, obręcze, laski, skakanki.
Przyrządy: ławeczka, drabinki, krzesło.
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.
Liczba ćwiczących: 8–12 osób.
Czas trwania: 30 minut.
Klasa: grupa przedszkolna.
Część
toku
wstępna

Nazwa
ćwiczenia
1. Zbiórka, powitanie.
Podanie zadania

2. Zabawa ożywiająca
(zwrócenie uwagi na
poprawne ustawianie
stóp)

główna

1. Ćwiczenia RR i NN
pozycje niskie

2. Ćwiczenia NN
i brzucha
– rozluźnienie

Opis
ćwiczenia
Zbiórka w szeregu w siadzie skrzyżnym,
powitanie, wyjaśnienie zadania, pokazanie
miejsca wysklepienia stopy, masaż części
podeszwowej stopy
PW – siad ugięty podparty.
Ruch: swobodny bieg po sali, na jedno
uderzenie tamburyna siad w pozycji wyjściowej, chwyt woreczka palcami stopy prawej, napięcie. Odłożenie woreczka, na dwa
uderzenia chwyt palcami lewej stopy
PW – siad ugięty, RR w pozycji „świecznik”.
Przed stopami leży laska, stopy zgięte podeszwowo, pięty uniesione, palce stóp dotykają podłogi.
Ruch: przeniesienie nóg nad laską i dotknięcie palcami podłogi z równoczesnym
uniesieniem RR w górę
PW – siad okroczny na ławeczce. Po obu
stronach ławki znajdują się woreczki.
Ruch: chwyt woreczków palcami stóp i przekładanie ich skrzyżnie na drugą stronę.
Rozluźnienie i powtórzenie

5

Uwagi

Woreczki
rozłożone
na
podłodze

Laski

Ławeczka,
woreczki
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Część
toku

Nazwa
ćwiczenia
3. Ćwiczenia NN, odciążenie, usuwanie przykurczów

4. Ćwiczenia RR, brzucha
i pośladków

5. Ćwiczenia chwytne
stopy – w odciążeniu

6. Ćwiczenia brzucha
i supinacja stóp

7. Ćwiczenia mięśni
grzbietu i pośladków

8. Ćwiczenia równoważne i chwytne stóp

9. Półzwisy i zwisy

10. Zabawa bieżna
z elementami ćwiczeń
chwytnych stopy

końcowa

1. Pląs ze zwróceniem
uwagi na poprawne
ustawienie stóp

Opis
ćwiczenia
PW – siad ugięty, dłonie trzymają palce stóp.
Ruch: wyprost nóg.
Wersja alternatywna dla dzieci z okrągłymi
plecami – skakanka założona na stopy. Zgięcie grzbietowe stóp z równoczesnym ciągnięciem skakanki w tył
PW – leżenie tyłem, palce stóp trzymają
woreczki.
RR wzdłuż tułowia.
Ruch: oderwanie tułowia i NN od podłoża,
NN ugięte.
Chwyt woreczków do rąk i powrót do leżenia.
Ponowny ruch jw. chwyt woreczków przez
palce stóp
Siad na ławeczce, na podłodze leżą dwa
ołówki.
Ruch: chwyt ołówków palcami stóp, uniesienie nad podłogę bez odrywania pięt od podłogi
PW – siad ugięty podparty, na podłodze przez
stopami leży woreczek, w odległości 1 m – obręcz.
Ruch: chwyt woreczka palcami stóp i rzut do
obręczy. Nagradzanie rzutu klaskaniem podeszwowym stóp
PW – leżenie tyłem o nogach ugiętych.
Ruch: wznos bioder, naprzemienne unoszenie prostych nóg, ruch palcami, krążenia
stopą
PW – stanie na ławeczce, RR w bok. Obok
ławki leży na podłodze woreczek.
Ruch: opuszczanie PN, chwyt woreczka palcami prawej stopy, druga noga ugięta w kolanie. Przeniesienie woreczka na drugą stronę ławki. Krok do przodu – powtarzanie
drugą nogą
PW – siad tyłem do drabinki, chwyt za
szczebel za głową, na podłodze leży woreczek.
Ruch: chwyt woreczka palcami prawej stopy
i przeniesienie nad kolanem lewej nogi (lewa
noga prosta) – powtarzamy drugą nogą
PW – stanie, przy stopach na podłodze leży
woreczek. Dzieci podzielone na dwa zespoły,
między zespołami ławeczka.
Ruch: chwyt woreczka palcami stopy, rzut
nad ławką. Rzuty wykonujemy naprzemiennie prawą i lewą stopą
PW – stanie na obwodzie koła, RR na biodra.
Ruch: marsz po obwodzie koła z prawidłowym stawianiem stopy. Na dźwięk tamburyna zatrzymanie, ruch nogą zakroczną
w przód (dotknięcie piętą podłogi), a następnie w tył (dotknięcie palcami). Krok do przodu i powtórzenie ćwiczenia drugą nogą, ponowny marsz
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Uwagi
Ćwiczenie
przeciwwskazane
dla dzieci
z okrągłymi plecami
Dwa
woreczki
dla
każdego
dziecka

Ołówki

Woreczki,
obręcze

Ławeczka,
woreczek

Wygrywa
zespół,
który na
swoim
polu nie ma
woreczków
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Część
toku

Nazwa
ćwiczenia

Opis
ćwiczenia

2. Marsz ze zwróceniem
uwagi na poprawne
ustawianie stóp
3. Zakończenie i omówienie zajęć i zadania
domowego

Uwagi

Marsz po obwodzie koła z woreczkiem na
głowie z unoszeniem wysoko kolan, na hasło
prowadzącego przysiad i dotknięcie podłogi
dłońmi
Zbiórka w siadzie skrzyżnym. Zadanie domowe.
PW – siad na krześle.
Ruch: przesuwanie zgiętych palców jednej
stopy do podudzia nogi przeciwnej. Pokaz
przez chętne dziecko

Woreczki

Krzesło

Wyjaśnienie skrótów:
PW – pozycja wyjściowa
RR – kończyny górne
NN – kończyny dolne
PN(NP) – prawa noga
LN(NL) – lewa noga

Wioletta Pawlik
Bibliografia:
Kasperczyk T., Wady postawy ciała – diagnostyka i leczenie, Kraków 2002.
Kutner-Kozińska M., Dbaj o prawidłową postawę ciała dziecka, Warszawa 1995.
Trzcińska D., Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w przedszkolu, Warszawa 2005.

Agata Kałużyńska
Niepubliczne Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza w Częstochowie

„F IKOŁKOWO ”
– GIMNASTYKA Z WYKORZYSTANIEM
NIETYPOWYCH PRZYBORÓW
ETAP KSZTAŁCENIA:
Wychowanie przedszkolne.
CELE I ZAŁOŻENIA:
Kształtowanie aktywności psychomotorycznej dziecka poprzez gry i zabawy z przyborami nietypowymi. Wdrożenie do wykorzystywania nietypowych przyborów na zajęciach ruchowych.

wzięcia rozpoczęła się w roku szkolnym
2013/2014 i trwa nadal.
Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju organizmu, obserwuje się
wówczas wzmożoną potrzebę ruchu. Dlatego
głównym zadaniem przedsięwzięcia jest
zaspokojenie potrzeby ruchu przedszkolaków oraz rozwijanie w każdym dziecku
zaradności ruchowej. Aby uatrakcyjnić ćwiczenia gimnastyczne i zainteresować dzieci,
proponujemy wykorzystanie przyborów nietypowych, takich jak: gąbki, butelki plastikowe, gazety, rolki po papierze, balony,
szyszki.

Z myślą o wspieraniu rozwoju fizycznego
dzieci z naszego przedszkola nauczycielki
Agata Kałużyńska i Katarzyna Tyc opracowały przedsięwzięcie edukacyjne „Fikołkowo – gimnastyka z wykorzystaniem nietypowych przyborów”. Realizacja przedsię-

7
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pudełek, malowanie rolek itp. Również metody i formy zajęć, jakie proponujemy są
atrakcyjne dla dzieci i pomagają w wyzwalaniu ich naturalnej aktywności. Realizacja
przedsięwzięcia przewidziana jest na rok
szkolny, od września do czerwca. Składa się
ona z czterech części odpowiadających czterem porom roku. Do każdej pory roku
przypisane są konkretne ćwiczenia z przyborami. Stopień trudności każdego z nich
należy dostosować do wieku dzieci i ich indywidualnych możliwości. Program przygotowany jest do realizacji przez nauczycieli we
wszystkich grupach wiekowych według potrzeb i możliwości dzieci.
Poniżej przedstawiam przykładowy scenariusz zrealizowanych zajęć dla dzieci
4-letnich z wykorzystaniem gąbek.

„FIKOŁKOWO – GIMNASTYKA
Z WYKORZYSTANIEM NIETYPOWYCH
PRZYBORÓW GIMNASTYCZNYCH”.
SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 4-LETNICH
TEMAT: Ćwiczenia gimnastyczne z nietypowym przyborem – gąbką.
CEL OGÓLNY: wdrażanie do ćwiczeń z przyborem nietypowym oraz wspomaganie rozwoju fizycznego dziecka poprzez ruch.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
● wspomaganie rozwoju dziecka poprzez
ruch, wzmacnianie mięśni podeszwowych stóp, mięśni brzucha, kończyn
górnych i dolnych, tułowia, dłoni,
● doskonalenie motoryki w zakresie zręczności, gibkości, zwinności i szybkości,
● kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
● doskonalenie płynności ruchów i pamięci
ruchowej,
● wdrażanie do dokładnego wykonywania
ćwiczeń,
● wyrabianie zręczności manualnej i ogólnej sprawności ruchowej,
● doskonalenie umiejętności współdziałania z partnerem.

Przedszkolaki ćwiczą z wykorzystaniem
nietypowych przedmiotów

Stosowanie nietypowych przedmiotów
wyzwala inicjatywę i pomysłowość. Dzieci
wykorzystują doświadczenia w tworzeniu
własnych ćwiczeń i zabaw ruchowych. Dodatkową atrakcją jest samodzielne przygotowanie niektórych przyborów, oklejanie
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FORMY PRACY: zbiorowa.
Wybrane obszary Podstawy programowej
wychowania przedszkolnego:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko
przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
8
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5) uczestniczy w zabawach ruchowych,
w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez
nich; wykonuje różne formy ruchu:
bieżne, skoczne, z czworakowaniem,
rzutne.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
Dziecko przygotowane do podjęcia nauki
w szkole:
7) respektuje prawa i obowiązki swoje
oraz innych osób, zwracając uwagę na
ich indywidualne potrzeby;
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby
dorosłe;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami
dorosłymi, wykorzystując komunikaty
werbalne i pozawerbalne; wyraża
swoje oczekiwania społeczne wobec
innego dziecka, grupy.

3. Podskoki – „wąż”. Gąbki ułożone jedna za
drugą tworzą „węża”. Przeskakiwanie
przez „węża" obunóż z jednej strony na
drugą.
4. „Szybki i zwinny” – dzieci stojąc, rzucają
gąbkę w górę i przed chwytem starają się
wykonać np. klaśnięcie w dłonie.
5. „Pozdrów gąbkę”. Rozsypka. Każde dziecko znajduje się przed gąbką w siadzie
klęcznym. Na sygnał dzieci skłaniają się
w przód i dotykają gąbki czołem, luźno
wzdłuż tułowia, następnie prostują się do
siadu klęcznego. W trakcie ćwiczeń nie
unoszą pięt.
6. Czworakowanie. Chodzenie dookoła swojej gąbki na czworakach w prawą
i w lewą stronę, następnie chodzenie
w podporze tyłem w dowolnym kierunku.
7. Ćwiczenie mięśni grzbietu. W parach,
jedno dziecko tworzy most: podpór
przodem. Na grzbiecie leży gąbka; przechodzenie pod mostem w taki sposób,
aby gąbka nie spadła; raz jedno, raz
drugie dziecko.
8. Ćwiczenie stóp. Siad skulny podparty,
ręce oparte z tyłu o podłogę, stopy na
podłodze, kolana złączone. Chwytanie
gąbki palcami stóp i unoszenie do góry;
raz prawą, raz lewą stopą.
9. Ćwiczenie uspokajające. Leżenie tyłem,
jedna gąbka pod głową: „poduszka”,
wdech nosem, wydech ustami. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.

METODY: zadaniowa, naśladowcza, zabawowa.
POMOCE DYDAKTYCZNE: gąbki, gwizdek.
PRZEBIEG:
Powitanie dzieci, wyjaśnienie celu spotkania. Marsz po obwodzie koła. Rozdanie gąbek.
1. Marsz we wspięciu na palcach, na sygnał
gwizdka zatrzymanie, ręce wysoko w górze, zaciskanie gąbki 5 razy. Dzieci odliczają wspólnie z nauczycielem.
2. Chód na piętach, na sygnał zatrzymanie,
ręce w bok, zaciskanie gąbki 5 razy.

Agata Kałużyńska

Joanna Idzikowska
Miejskie Przedszkole nr 29 w Częstochowie

„C ZYŚCIOSZKI ”
S CENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 4-, 5- LETNICH
ETAP KSZTAŁCENIA:
Wychowanie przedszkolne.

GRUPA:
Pszczółki (4–5-latki).
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:
● Kształtowanie czynności samoobsługowych,
nawyków higienicznych i kulturalnych.

TEMAT ZAJĘĆ:
„Czyścioszki”.

9
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● Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności
intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
● Wychowanie zdrowotne i kształtowanie
sprawności fizycznej.
● Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

dzieci”, przedmioty do mycia, puzzle, różne
mydła, słomki, kartony, pędzle.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Zabawa integracyjna – zaproszenie do
Krainy Czystości – dzieci stoją przed
chustą animacyjną. Nauczyciel mówi:
„Zapraszam do Krainy Czystości dzieci,
które myją ręce przed każdym posiłkiem,
które wycierają nos chusteczką, które kichają, zasłaniając usta ręką” itd.

TREŚCI PROGRAMOWE:
● dbanie o higienę, zwłaszcza poprzez mycie rąk,
● wyodrębnianie w słowach sylab i głosek
w nagłosie,
● rozwijanie myślenia twórczego i logicznego,
● wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków,
● odczuwanie radości z działania plastycznego,
● uczestniczenie we wspólnych zabawach.

2. Zagadki słuchowe. Nauczyciel odczytuje
zagadkę, dzieci próbują podać rozwiązanie i odnaleźć je na obrazku.
3. Zabawa analityczno-syntetyczna. Dzieci
starają się podzielić na sylaby rozwiązania powyższych zagadek oraz podają
głoski w nagłosie tychże wyrazów.
4. Zabawa ruchowa do piosenki „Mydło”.
Dzieci otrzymują znaczki, poruszają się
w rytm muzyki. Kiedy muzyka cichnie,
dobierają się parami, np.: mydło-ręce,
szampon-włosy, szczotka-pasta.

CELE OPERACYJNE/DZIECKO:
● zna zasady dbałości o zdrowie,
● dzieli słowa na sylaby i wypowiada głoski
w nagłosie,
● wypowiada się prostymi i złożonymi zdaniami,
● dostrzega zależność między przyczyną
a skutkiem,
● z zaangażowaniem podejmuje działalność
plastyczną,
● chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.

5. Burza mózgów „Jak powinien wyglądać
zdrowy i czysty przedszkolak” poprzedzona wierszem J. Tuwima „List do dzieci”. Przedszkolaki po wysłuchaniu krótkiego wiersza starają się podawać odpowiedzi na powyższe pytanie.
6. Zabawa dydaktyczna „Co jest potrzebne
do mycia”. Dzieci wybierają przedmioty
potrzebne do mycia.
7. Zabawa ruchowa wg Klanzy „Masujemy,
masujemy i fryzurę zepsujemy” – chętne
dziecko wchodzi pod chustę, pozostałe
dzieci delikatnie pocierają jego głowę
i „układają” mu fryzurę.

METODY PRACY:
● słowne,
● czynne,
● twórcze.

8. Puzzle. Dzieci układają obrazek w parach, podając rozwiązanie – „mydło”.
9. Zabawa manipulacyjna – oglądanie różnych rodzajów mydła (mydło w kostce,
mydło w płynie, płatki mydlane).

FORMY:
Zabawa integracyjna, zagadki słuchowe, zabawa analityczno-syntetyczna, zabawa ruchowa, burza mózgów, zabawa dydaktyczna, zabawa ruchowa wg Klanzy, puzzle,
zabawa manipulacyjna, zabawa praktyczna,
zabawa badawcza, zabawa oddechowa,
działania plastyczne.

10. Zabawa praktyczna poprzedzona krótką
rozmową „Jak należy myć ręce i dlaczego?” Pokaz prawidłowego mycia rąk przeprowadzony przez nauczyciela; samodzielne mycie rąk przez dzieci.
11. Zabawa badawcza – badanie rozpuszczalności mydła w ciepłej i zimnej wodzie.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Chusta animacyjna, zagadki, obrazki, piosenka „Mydło”, wiersz J. Tuwima „List do
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12. Zabawa oddechowa – tworzenie piany
mydlanej.
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13. Malowanie kolorową pianą mydlaną
– tworzenie pianowych obrazów.
14. Podziękowanie za udział w zajęciach.
Joanna Idzikowska

Tworzenie piany mydlanej – zabawa oddechowa

Dorota Olszańska
Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie

„D LACZEGO I JAK
DBAMY O HIGIENĘ RĄK ”
S CENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 4- LETNICH
ETAP KSZTAŁCENIA:
Wychowanie przedszkolne.

● ilustruje piosenkę ruchem,
● zna nazwy i przeznaczenie przyborów do
higieny osobistej,
● prezentuje aktywną postawę w czasie zajęć,
● doskonali sprawność manualną.

CELE I ZAŁOŻENIA:
Zajęcia przeprowadzono w ramach akcji
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej „Szkoła czystych rąk”. Akcja miała
na celu upowszechnianie świadomości dzieci na temat zagrożeń wynikających z braku
nawyków higienicznych, które mogą doprowadzić do szerzenia się chorób przenoszonych drogą brudnych rąk.

●
●
●
●

FORMY PRACY:
● z całą grupą,
● indywidualna.

CELE GŁÓWNE:
● utrwalanie u dzieci nawyków w zakresie
higieny osobistej,
● kształtowanie postawy prozdrowotnej.

●
●
●
●
●

METODY:
słowne: zagadki, opowiadanie nauczyciela,
czynne: zadania stawiane do wykonania,
oglądowe: ilustracje, pokaz,
pedagogika zabawy (Klanza).

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
teksty zagadek; pacynki: misia, słonia, lalki,
pajacyka; plakaty: „Szkoła czystych rąk”,
„Grypo nie chcemy cię w naszym domu!”;
piosenka „Dziwne plamy” (z warsztatu muzycznego M. Wojtkowiak, A. Jendryki, A. Kaczmarczyk – „Kiedy maluchy zmieniają się
w zuchy...”); zabawa „Tajemniczy worek” (ze
zbioru zabaw „Tańce, śpiewy i zabawy”
E. i L. Gęców); nagranie muzyczne do za-

CELE OPERACYJNE/DZIECKO:
wie, jak dbać o higienę życia codziennego,
potrafi myć ręce, przestrzegając poszczególnych etapów,
rozumie pojęcie zdrowia,
wie, dlaczego i kiedy należy myć ręce,
rozwiązuje zagadki,
11
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lanie odpowiedzi na pytanie: Kiedy należy myć ręce?

bawy ruchowej; ilustracje tematyczne; masa
solna; farby plakatowe; worek i różne przybory do higieny osobistej; chusteczka; „Zagadki od A do Z” I. Rup – wyd. Iwanowski.

5. „Dziwne plamy” (fragm.) – ilustrowanie
piosenki ruchem. Dzieci stoją w kole.
Nauczycielka wraz z dziećmi śpiewa i wykonuje gesty:
Ręce, ręce brudne mamy /
same, same dziwne plamy
(dzieci patrzą na swoje ręce)
woda, woda, woda spływa
(dzieci pokazują spływającą wodę)
zmywa, zmywa, zmywa.
(dzieci zataczają obiema dłońmi koła).
Przygrywka – dzieci naśladują mycie
dłońmi określonej części ciała.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Wprowadzenie do tematu zajęć – rozwiązywanie zagadek dotyczących higieny osobistej poprzez słuchanie zagadek czytanych przez nauczyciela.
Jak to miejsce się nazywa,
gdzie codziennie się myjemy?
Gdy jesteśmy bardzo brudni,
to do wanny wskakujemy. (łazienka)
Duży albo mały,
jest w każdej łazience,
kiedy skończysz mycie,
wytrze twoje ręce. (ręcznik)
Chowa się w łazience,
przyjaciel czystości,
spotka brudne ręce,
pieni się ze złości. (mydło)
Ma cztery rogi
i w kieszeni mieszka,
wyciera nią nosek
Jurek i Agnieszka. (chusteczka)
Odkręcasz go w łazience,
to wielka wygoda,
zaraz pod nim umyjesz ręce,
już czysta leci woda. (kran)

6. Poznanie etapów mycia rąk w oparciu
o plakat „Szkoła czystych rąk”. Nauka
prawidłowego mycia rąk poprzedzona
pokazem nauczyciela.
7. Podsumowanie zajęć „Tajemniczy worek”
– zabawa dydaktyczna ze śpiewem.
Dzieci nazywają przedmioty ukryte w worku, używając do ich rozpoznania rąk.
Czas wykonania zadania określa długość
trwania melodii.
Tekst do zabawy ze śpiewem:
Czarodziejski worek mam
A w tym worku tajemnice.
Kto mi powie, co tam jest,
2x
Zanim do pięciu policzę?
Ref./liczymy do pięciu/.

2. „Dbamy o czystość” – słuchanie opowiadania nauczyciela wg tekstu U. Piotrowskiej z wykorzystaniem pacynek. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące
jego treści: Jaki kącik urządzały zabawki
w przedszkolu? Jakie przedmioty kupiły
do kącika czystości? Co zrobiły po skończonej zabawie? Co jest potrzebne do mycia rąk? Jak należy myć ręce? Nauczyciel
pokazuje mydło, ręcznik, szampon, szczoteczkę do paznokci. Wybrane dzieci nazywają przedmioty i określają do czego
służą.

Po zakończeniu liczenia dzieci wymieniają nazwy dotykanych w worku przedmiotów. Określają przydatność wylosowanego przedmiotu.
8. Praca plastyczna – wykonanie mydełek
z masy solnej, po wyschnięciu kolorowanie farbami plakatowymi. Ekspozycja
prac w holu przedszkola.
Dorota Olszańska
Bibliografia:
Jendryka A, Kaczmarczyk A., Wojtkowiak M.,
Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy. Piosenki i zabawy muzyczne wspierające adaptację małych dzieci w przedszkolu, KLANZA,
Lublin 2010.
Gęcowie E. i L., Tańce, śpiewy i zabawy, Lublin
2015.
Rup I., Zagadki od A do Z, wyd. Iwanowski, Płock
2000.

3. „A psik, pucu, pucu” – zabawa rytmiczno-ruchowa. Dzieci biegają w gromadce, po usłyszeniu dwóch mocnych
uderzeń, zatrzymują się i zasłaniają usta
chusteczką – naśladują kichanie.
4. „Gdzie były i co robiły nasze ręce?”
– wypowiedzi na temat ilustracji przedstawiających sytuacje, w których brudzą
się ręce. Wyciągnięcie wniosków i udzie-
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Dorota Sękala
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie

T OLERANCJA
– NASZ WSPÓLNY CEL

D

wustronny
projekt
„Tolerancja
– nasz wspólny cel” był realizowany
w Gimnazjum w Lelowie w ramach
programu „Uczenie się przez całe życie”
Comenius – Partnerskie Projekty Szkół
w latach 2013–2015. Naszym partnerem była szkoła Maria-Ward-Gymnasium Altötting
w Niemczech.

1.09.2013 r. przystąpiliśmy do pracy.
We wrześniu 2013 r. w każdej klasie
odbyły się warsztaty na temat „Brak wiedzy
podstawą nietolerancji”, których celem było
zapoznanie uczniów z pojęciem „tolerancja”,
uświadomienie im konsekwencji jej braku
oraz kształtowanie postaw akceptacji i poszanowania praw innych.
Podczas uroczystej inauguracji projektu
26.09.2013 r. w trakcie obchodów Europejskiego Dnia Języków wszyscy uczniowie
i nauczyciele zostali poinformowani o rozpoczęciu międzynarodowej współpracy w naszej szkole. Zostały przedstawione cele i założenia projektu oraz harmonogram działań
na poszczególne miesiące. Uczniowie zaprezentowali scenki: „W autobusie”, „Na boisku”, „W szkole” i „W parku” ukazujące różne
postawy życiowe oraz postępowanie nastolatków i dorosłych. Widzowie – uczniowie
poszczególnych klas – analizując scenki,
wskazali na właściwe i niewłaściwe zachowania, odchodząc od złych stereotypów.
W październiku 2013 r. przeprowadzono
badanie ankietowe wśród uczniów i nauczycieli dotyczące tolerancji. Stworzyliśmy
zakładkę na stronie internetowej gimnazjum
poświęconą naszemu projektowi oraz utworzyliśmy grupę facebookową dotyczącą projektu. Ogłosiliśmy także konkurs na logo
projektu, a uczniowie przystąpili do opracowania pierwszej części słowniczka polsko-niemiecko-angielskiego dotyczącego życia
codziennego i szkoły.
W listopadzie 2013 r. uczniowie i nauczyciele obu szkół partnerskich zaczęli się
poznawać poprzez wzajemną wymianę listów-charakterystyk (Steckbriefe) oraz wymianę prezentacji multimedialnych dotyczących szkół partnerskich, zajęć pozalekcyjnych, samorządów uczniowskich. Klasa
IIIa wykonała kalendarze adwentowe. Jeden
z nich otrzymała szkoła partnerska. Zawierał on sentencje w językach – angielskim
i niemieckim dotyczące tolerancji. Od szkoły
partnerskiej otrzymaliśmy kalendarz adwen-

Założyliśmy, że celami projektu będą:
● kształtowanie wśród młodzieży postawy
otwartości, szacunku i akceptacji wobec
naszych zachodnich sąsiadów, innych
narodowości, odmiennych kultur, osób
niepełnosprawnych oraz ludzi starszych
– czyli nauka tolerancji poprzez wzajemne poznawanie się,
● doskonalenie znajomości języka angielskiego, niemieckiego i polskiego oraz
umiejętności posługiwania się technologiami komunikacyjno-informacyjnymi,
● rozwijanie kreatywności uczniów, ich
umiejętności interpersonalnych oraz pracy w grupach, także dwujęzycznych,
● nawiązywanie międzynarodowych przyjaźni.
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towy, który przedstawiał różne miejsca – zabytki miasta partnerskiego Altötting.
Został również ogłoszony konkurs na
wykonanie kartek świątecznych na Boże
Narodzenie z życzeniami w języku niemieckim lub angielskim z przeznaczeniem dla
uczniów szkoły partnerskiej. Rozpoczęto
pracę nad sztuką pt. „Mały Książę” na podstawie książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.
Po konsultacji i omówieniu ze szkołą
partnerską wszystkich propozycji uczniowskich dotyczących symbolu graficznego naszego projektu, zostało opracowane wspólne
logo, będące „mieszaniną” kilku projektów.
Logo miało zastosowanie do celów promocyjnych projektu Comenius oraz było
umieszczane na wszystkich materiałach,
reklamowych i informacyjnych.

adwentowy i zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek przygotowany przez uczniów.
Młodzież poznała funkcjonowanie ośrodka
oraz panujące w nim warunki mieszkalne.
Spektakl obejrzeli także rodzice uczniów
podczas ogólnego zebrania, na którym zostali poinformowani o celach i założeniach
projektu Comenius oraz o dotychczasowych
działaniach projektowych.
Do szkoły partnerskiej zostały wysłane
kartki świąteczne z życzeniami na Boże Narodzenie, wykonane przez uczniów na konkurs. Od szkoły niemieckiej otrzymaliśmy
kartki świąteczne dla uczniów zespołu Comenius, a także kartki wykonane przez
młodszych uczniów z klasy VI, które przekazaliśmy uczniom ze szkoły podstawowej.
23 uczniów zespołu Comenius wymieniło
e-maile na temat tradycji bożonarodzeniowych w swoim regionie/w Polsce z niemieckimi partnerami. Dwie uczennice wykonały dla szkoły partnerskiej prezentację
multimedialną w języku angielskim o tradycjach bożonarodzeniowych. Od szkoły
w Ahötting otrzymaliśmy prezentację o tradycjach świątecznych w Bawarii.
W styczniu 2014 r. odbył się koncert pod
hasłem „Music Makes Tolerance” w wykonaniu sześcioosobowego zespołu uczniów
z kl. IIb pod kierunkiem Jolanty Randak.
Uczniowie zaprezentowali się najpierw rodzicom na zebraniu ogólnym, a dzień później na forum szkoły, wykonując piosenki
w języku angielskim, nawiązujące tematycznie do motywu przewodniego projektu: pojęcia tolerancji, wzajemnego zrozumienia
i pokoju. W trakcie koncertu została wyświetlona prezentacja multimedialna zawierająca myśli sławnych ludzi w języku angielskim i polskim, dotyczące tolerancji.
W tym samym dniu zespół uczniowski
z kl. IIa pod opieką nauczyciela biologii
– Janusza Kowalika – przedstawił na forum
szkoły prezentację multimedialną „Jaką rolę
pełnią ludzie starsi w społeczeństwie?” Prezentacja przybliżyła nam m.in. charakterystyczne cechy wieku średniego i starości,
wydolność fizyczną i umysłową, problemy
i choroby ludzi starszych, a także zwróciła
naszą uwagę na to, iż pokolenie ludzi starszych jest skarbnicą uniwersalnych wartości oraz mądrości życiowej. Uczniowie uświadomili sobie, że mogą nauczyć się od nich
patriotyzmu, pracowitości, hartu ducha, odpowiedzialności, cierpliwości, wiary i szacunku oraz, że powinni pamiętać o tym, jak

Zespół Comenius
(uczniowie, którzy wzięli udział w wymianie)

W grudniu 2013 r., realizując założenie
projektu „Oni są wśród nas – czy jesteśmy
wrażliwi na potrzeby osób niepełnosprawnych”, został wystawiony spektakl pt. „Mały
Książę”, przygotowany przez grupę uczniów
z klasy IIa i IIb pod kierunkiem Renaty
Wawer i pedagog Marty Lubaś, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku (SOSW)
oraz w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie
(DPS). Niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z ośrodka nasi uczniowie przekazali
kalendarz adwentowy, własnoręcznie wykonane aniołki oraz przybory szkolne z charytatywnej zbiórki zorganizowanej w szkole,
a następnie bawili się z nowymi koleżankami i kolegami, tańczyli i rozmawiali. Mieszkańcy DPS także otrzymali kalendarz
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017
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ważny jest życzliwy stosunek do ludzi
w podeszłym wieku, którzy nierzadko potrzebują pomocy i wsparcia.
W lutym 2014 r. odwiedziliśmy SOSW
w Bogumiłku, aby przedstawić przygotowane przez nas jasełka bożonarodzeniowe,
złożyć życzenia noworoczne dzieciom, młodzieży z niepełnosprawnościami i przybliżyć
zachowania tolerancyjne wobec takich osób
podczas rozmów i wspólnych zabaw integracyjnych. Rozpoczęły się także prace nad
albumem dotyczącym historii i kultury naszego regionu.
W marcu 2014 r. nasze gimnazjum gościło na wizycie roboczej dwóch nauczycieli
ze szkoły partnerskiej Maria-Ward-Gymnasium Altötting. Podczas spotkania zostały
omówione programy wymiany młodzieży
– spotkanie w Altötting i w Lelowie, sposoby
dokumentowania działań projektowych oraz
przeprowadzenia ewaluacji. Goście zostali
oprowadzeni po budynku szkoły, a następnie zwiedzili Lelów: rynek, kościół
pw. św. Marcina, ohel cadyka Dawida Bidermana i synagogę. Niemieccy nauczyciele
byli także z wizytą u wójta gminy Lelów,
podczas której prowadzono rozmowy na
temat współpracy obu szkół partnerskich
i nawiązania kontaktu z zespołem folklorystycznym z Altötting. Na zakończenie pobytu
goście odwiedzili Częstochowę, zwiedzili Jasną Górę oraz ruiny zamku w Olsztynie.
Nasza młodzież spotkała się z Klubem
Seniora w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Lelowie i zaprezentowała sztukę „Mały
Książę”.
21.03.2014 r. obchodziliśmy I Dzień Niemiecki, podczas którego uczniowie obejrzeli
spektakl „Mały Książę”. Następnie został
przedstawiony projekt „Niemcy – nasz sąsiad, co o nim wiemy?”. Zespół uczniowski
z kl. IIa, pod opieką Doroty Sękali, przedstawił informacje o Niemczech, kraju związkowym Bawarii i jego stolicy – Monachium,
stereotypy o naszych zachodnich sąsiadach
oraz miasto Altötting ze szkołą partnerską
Maria-Ward-Gymnasium. Następnie poszczególne klasy zaprezentowały następujące zagadnienia: święta, system szkolnictwa,
sport i muzykę w Niemczech. Na zakończenie odbył się Konkurs Piosenki Niemieckiej i Quiz Wiedzy o Niemczech.
W kwietniu 2014 r. został ukończony
i wydany album w języku polskim, angielskim i niemieckim „Historyczno-kulturalne

dziedzictwo Lelowa”. Pracowało nad nim
dwunastu uczniów z kl. IIa pod opieką Ewy
Kłopot i Agnieszki Kowalik. Album zawierał
zdjęcia i opisy dotyczące wydarzeń historycznych i kulturalnych regionu oraz zabytków gminy Lelów. Służył nam jako
materiał promocyjno-reklamowy naszej gminy i naszego projektu. Kolejną publikacją
był przewodnik językowy „Language Guide”,
wykonany dzięki współpracy uczniów obu
szkół. Został opublikowany w wersji papierowej i elektronicznej. Zawiera słownictwo
w językach: polskim, niemieckim i angielskim podzielone na następujące działy: powitania, pożegnania, zwroty grzecznościowe,
przedstawianie się, zainteresowania, rodzina, szkoła, jedzenie i picie, zdrowie, czynności codzienne, przydatne zwroty, dni tygodnia – miesiące, wygląd zewnętrzny – cechy charakteru, środki transportu, podróże
i zwiedzanie, polska kuchnia, święta, niemiecka kuchnia. Każdy polski i niemiecki
uczestnik projektu otrzymał egzemplarz
słowniczka i mógł z niego korzystać podczas wymiany. Przed Świętami Wielkanocnymi polscy i niemieccy uczniowie zespołu
Comenius wymienili e-kartki lub e-maile
z życzeniami świątecznymi.
Pod koniec kwietnia i na początku maja
2014 r. odbyła się pierwsza wymiana młodzieży w Altötting.

Rajd po mieście Altötting – uczestnicy wymiany
pod „papieską lipą” zasadzoną 19.11.1980 r.
przez papieża Jana Pawła II
podczas jego pielgrzymki do Niemiec

Grupa 23 uczniów pod opieką 4 nauczycielek spędziła 10 dni w Niemczech.
Podczas wymiany nasi uczniowie poznali
życie rodzinne swoich niemieckich koleżanek i kolegów z Maria-Ward-Gymnasium
Altötting, nauczyli się tańca ludowego popularnego w Górnej Bawarii – sternpolka
15
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– oraz piosenki niemieckiej. Wspólnie ze
swoimi niemieckimi partnerami uczestniczyli w warsztatach artystycznych i sportowych oraz lekcjach. Ponadto złożyli wizytę
burmistrzowi – Herbertowi Hofauerowi,
który przybliżył im historię miasta pielgrzymkowego Altötting.

Dzięki pobytowi w Niemczech uczniowie
poznali kulturę naszego zachodniego sąsiada, przełamali barierę językową, doskonaląc
umiejętność porozumiewania się w języku
niemieckim i angielskim oraz pozyskali wiele cennych informacji historycznych i krajoznawczych, uczestnicząc w wycieczkach do
Monachium, Berchtesgaden, Obersalzberg,
Burghausen i na wyspy Herrenchiemsee
i Fraueninsel.
Wspólne działania projektowe w szkole
oraz spędzanie wolnego czasu wraz z nastolatkami niemieckimi dostarczyły lelowskim gimnazjalistom wiele radości, nowych
doświadczeń i wspomnień na całe życie.
W czerwcu 2014 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, zaprosiliśmy do
naszego gimnazjum młodzież ze SOSW
w Bogumiłku, aby spędzić z nią trochę czasu podczas rywalizacji sportowych. W hali
sportowej przy gimnazjum odbył się turniej
piłki nożnej, w którym uczestniczyły 3 mieszane zespoły, składające się z wychowanków ośrodka i gimnazjalistów. Następnie
wszystkie drużyny zmierzyły się w wyścigach rzędów. Wzbudziły one wiele emocji
i dostarczyły wszystkim uczestnikom radości. Po sportowej walce nastąpiło wręczenie
dyplomów oraz upominków dla uczestników
imprezy. Nie obyło się również bez słodkiego
poczęstunku, który dodatkowo zintegrował
obydwie grupy młodzieży. Rozstawaliśmy się
z naszymi gośćmi z żalem, mając nadzieję,
że jeszcze kiedyś będziemy mogli wspólnie
spędzić czas.
W kąciku Comeniusa powstała wystawa
plakatów, wykonanych przez uczniów polskich i niemieckich na warsztatach artystycznych podczas wymiany w Altötting. Uczniowie podzieleni na 12 grup dwujęzycznych
analizowali motywy historycznego zdjęcia,
na którym były kanclerz RFN – Willi Brandt
klęknął przed Pomnikiem Bohaterów Warszawy (w roku 1970 podczas jego wizyty
w Polsce) i nadali mu kształt z własnej perspektywy. Na specjalnych tablicach na holu
szkolnym został umieszczony także album
„Historyczno-kulturalne dziedzictwo Lelowa”, aby każdy uczeń mógł się z nim zapoznać.
Wrzesień 2014 r. rozpoczęliśmy przygotowaniami do wizyty uczniów niemieckich
z Maria-Ward-Gymnasium Altötting w naszej szkole. W kąciku Comeniusa została
przygotowana wystawa „Lelów i okolice

Ważnym punktem wymiany był Dzień
Przyjaźni świętowany nie tylko z niemieckimi, ale również z węgierskimi nastolatkami z Esztergom, którzy w tym samym czasie
byli w Maria-Ward-Gymnasium na wymianie. Podczas uroczystości rozbrzmiewały
piosenki w języku niemieckim, polskim
i węgierskim. Młodzież wspólnie zasadziła
drzewo przyjaźni w ogrodzie szkolnym.
Po oficjalnych uroczystościach każdy mógł
spróbować smakołyków z bawarskiego bufetu.

Występ lelowskich gimnazjalistek
podczas Dnia Przyjaźni

Polscy i niemieccy uczestnicy wymiany
na wyspie Herrenchiemsee
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w obiektywie”, aby uczniowie i nauczyciele
ze szkoły partnerskiej mogli zapoznać się
z najbardziej interesującymi zakątkami naszej gminy. Wymiana miała miejsce w dniach 17–27.09.2014 r., a uczestniczyło w niej
22 uczniów i 5 nauczycieli. Podczas 10 dni
gospodarze i goście doskonalili umiejętność
posługiwania się językiem niemieckim i angielskim, które były konieczne do codziennego porozumiewania się, wymiany myśli,
pogłębiania znajomości i przyjaźni. Pobyt
służył do poznania warunków życia oraz
kultury polskich rodzin. Uczniowie polscy
oraz ich niemieccy partnerzy nauczyli się
polskiego tańca narodowego – poloneza, wspólnie śpiewali polskie piosenki, opracowali kodeks tolerancji, uczestniczyli w warsztatach
ze sztuki i zajęciach sportowych oraz w dyskotekach szkolnych.

rolę w życiu człowieka pełni przyjaźń, miłość i zrozumienie drugiej osoby.

Warsztaty ze sztuki
w parach polsko-niemieckich:
zaprojektowanie wspólnego stroju ludowego

Uczniowie niemieccy wraz z nauczycielami spotkali się z wójtem gminy Lelów,
który przybliżył im historię miejscowości,
odpowiedział na pytania. Spotkanie zakończyło wykonanie wspólnego pamiątkowego
zdjęcia. Uczestnicy wymiany polsko-niemieckiej zwiedzili: Kraków, Częstochowę,
Oświęcim, Wieliczkę, Jurę Krakowsko-Częstochowską i oczywiście Lelów.
Kulminacyjnym punktem wymiany był
Polsko-Niemiecki Dzień Przyjaźni, podczas
którego przy wspólnym stole spotkali się
goście z Niemiec z przedstawicielami władz
gminy, nauczycielami, uczniami, rodzicami,
przyjaciółmi szkoły: nauczycielami i wychowankami SOSW w Bogumiłku, mieszkańcami DPS w Lelowie, Zespołem Folklorystycznym Ziemi Lelowskiej. 10 wspólnie
spędzonych dni na pewno wpisało się we
wspomnienia naszej młodzieży na całe życie. Wycieczki, wymiana myśli, dokumentacja fotograficzna będzie zawsze przypominała o radosnych chwilach. Łzy podczas
rozstania świadczyły niewątpliwie o wspaniałych przeżyciach i o tym, że uczestnicy
wymiany z Polski i Niemiec czuli się ze sobą
bardzo dobrze. W kąciku Comeniusa znalazły się plakaty ze strojami ludowymi, które
zaprojektowali uczestnicy wymiany w parach polsko-niemieckich podczas warsztatów artystycznych.
W październiku 2014 r. zaczęliśmy przygotowywać prospekt dla młodzieży reklamujący walory i najciekawsze miejsca gminy
Lelów. Dokonaliśmy ewaluacji przebiegu
wymiany w Lelowie za pomocą ankiet prze-

Nauka poloneza
przez polskich i niemieckich uczniów,
uczestników wymiany

Praca nad opracowaniem
Kodeksu Tolerancji
w grupach polsko-niemieckich

Uczestnicy wymiany obejrzeli także przygotowany przez uczniów kl. IIIa spektakl pt.
„Mały Książę”, który ukazał im, jak ważną
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prowadzonych wśród uczniów i rodziców
goszczących młodzież z Niemiec oraz wśród
nauczycieli. Ogólnie, zarówno uczniowie, ich
rodzice, jak i nauczyciele, byli zadowoleni
z przebiegu wymiany, a wspólne działania,
warsztaty oraz wycieczki przyczyniły się do
integracji uczestników wymiany, zwiększyły
ich motywację do nauki języków obcych
i otwartość w stosunku do innych ludzi.
Formą ewaluacji były dzienniczki wymiany
uczniów, niektóre z nich zostały opublikowane na stronie internetowej naszego gimnazjum.
W listopadzie 2014 r. grupa uczniów
z kl. IIIb wykonała szopkę bożonarodzeniową, którą wraz z życzeniami świątecznymi
od naszej szkolnej społeczności przesłaliśmy
do szkoły partnerskiej Maria-Ward-Gymnasium Altötting. Od naszych niemieckich
koleżanek i kolegów również otrzymaliśmy
szopkę. Została ona umieszczona w kąciku
Comeniusa.
W grudniu 2014 r. uczestniczyliśmy
w mikołajkowym spotkaniu z młodzieżą ze
SOSW w Bogumiłku. Podarowaliśmy wychowankom ośrodka szopkę bożonarodzeniową
wraz z życzeniami świątecznymi. Przedstawiciele klas pierwszych zaprezentowali
przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej, a harcerki zaśpiewały kilka pastorałek i kolęd. Po akademii i spotkaniu ze
św. Mikołajem uczestniczyliśmy we wspólnej zabawie z dziećmi i młodzieżą ośrodka,
która przebiegała w miłej atmosferze.
Uczniowie obu szkół wymienili e-kartki
świąteczne z życzeniami bożonarodzeniowymi. Zostały ukończone prace nad prospektem dla młodzieży reklamującym walory
gminy Lelów oraz jej najciekawsze miejsca.
Prospekt został wykonany przez grupę projektową z klasy IIa pod opieką Aleksandry
Kępskiej w 3 wersjach językowych, po
polsku, angielsku i niemiecku. Nosił tytuł
„Gmina Lelów atrakcją dla nastolatków”
i zawierał następujące działy: imprezy, zabytki, Gminny Ośrodek Kultury, restauracje, biblioteka, agroturystyka oraz obiekty
i atrakcje sportowe. Opracowanie to zostało
przesłane do szkoły partnerskiej i służyło
nam jako materiał promujący program
Comenius, nasz projekt, szkołę i gminę
Lelów.
W styczniu 2015 r. przystąpiliśmy do II
etapu realizacji założenia projektu „Jaką
rolę pełnią ludzie starsi w społeczeństwie?”,
w ramach którego grupa projektowa z kl. IIb
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017

pod opieką pedagog Marty Lubaś wystawiła
w Przedszkolu w Lelowie przedstawienie kukiełkowe pt. „Brat i siostra – bajka o pomaganiu innym i szacunku dla starszych”.
Bajkę obejrzeli także uczniowie klas I–III
Szkoły Podstawowej w Lelowie. Mamy nadzieję że puenta bajki mówiąca o tym, iż
dobro, które dajemy innym, wraca do nas
pomnożone, pozostanie w pamięci widzów,
dając im do przemyślenia swoje zachowanie
wobec słabszych, chorych, starszych.

Przedstawienie kukiełkowe
pt. Brat i siostra
– bajka o pomaganiu innym
i szacunku dla starszych,
narrator Magdalena Michalska

W marcu 2015 r. kontynuowaliśmy
założenia projektu „Jaką rolę pełnią ludzie
starsi w społeczeństwie?” i odwiedziliśmy
SOSW w Bogumiłku oraz zaprezentowaliśmy nasze przedstawienie kukiełkowe,
które zostało przyjęte przez uczniów ośrodka z ogromnym entuzjazmem i radością.
Zwiedziliśmy także placówkę i zobaczyliśmy,
jak uczą się w niej dzieci i młodzież, a także
poznaliśmy stosowane metody pracy i różne
terapie. Podczas wizyty złożyliśmy wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających
się Świąt Wielkanocnych i podarowaliśmy
zająca, którego wykonali uczniowie klas
trzecich metodą origami modułowego. Spotkanie było okazją do bliższego poznania się
i uzmysłowienia sobie, że tak naprawdę niewiele nas dzieli, a bardzo dużo łączy. W kolejnym dniu odwiedziliśmy wraz z przedstawieniem kukiełkowym DPS w Lelowie.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy domu z radością obejrzeli występ gimnazjalistów. Nas18
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tępnie z dużą przyjemnością obejrzeliśmy
piękne prace artystyczne wykonane przez
mieszkańców domu w czasie terapii zajęciowej. Wysłaliśmy także własnoręcznie wykonane kartki wielkanocne z życzeniami
w języku niemieckim i angielskim do uczniów z naszej szkoły partnerskiej MariaWard-Gymnasium Altötting w Bawarii, którzy uczestniczyli w wymianie. Każdy polski
uczestnik wymiany wykonał kartkę i napisał życzenia do swojej niemieckiej koleżanki
lub kolegi.
Odbył się również II Dzień Niemiecki,
podczas którego został zaprezentowany projekt edukacyjny pt. „Niemcy – poznajmy naszego sąsiada”. Głównym celem projektu
było poznanie zachodniego sąsiada, rozpowszechnienie wiedzy o nim oraz utrwalenie
i poszerzenie słownictwa niemieckiego dotyczącego przedstawianych zagadnień. Zespół
projektowy z kl. IIb przedstawił informacje
o Niemczech dotyczące następujących zagadnień – ustroju politycznego, języka niemieckiego, regionów geograficznych, przedsiębiorstw i znanych marek, ekologii oraz
tradycyjnej kuchni bawarskiej. Następnie
odbyła się prezentacja i degustacja specjałów kuchni bawarskiej przygotowanych
przez poszczególne klasy, Konkurs „Znani
Niemcy”, Konkurs Piosenki Niemieckiej oraz
Quiz Wiedzy o Niemczech.
Kwiecień 2015 r. był miesiącem pracy
nad quizem wiedzy. Zespół projektowy
z kl. IIa opracował quiz „How much do you
know about Poland?” w języku angielskim
dla uczniów ze szkoły partnerskiej (pod
opieką Jolanty Randak). Quiz Wiedzy o Polsce zawierał 30 pytań zamkniętych podzielonych na 3 grupy tematyczne: Polska,
święta i tradycje, Lelów i okolice. Uczniowie zespołu Comenius sprawdzili swoją
wiedzę na temat Niemiec, rozwiązując Quiz
Wiedzy o Niemczech przygotowany przez
szkołę partnerską Maria-Ward-Gymnasium
Altötting. Quiz – Germany został zredagowany w języku angielskim i zawierał 30
pytań zamkniętych podzielonych na 3 grupy
tematyczne: Altötting i okolice, Bawaria oraz
Niemcy.
W maju 2015 r. 50 gimnazjalistów pojechało na wycieczkę do Łodzi zorganizowaną pod hasłem „Śladami tolerancji wielokulturowej” w nagrodę za zaangażowanie
w II Dzień Niemiecki. Podążając śladami
wielokulturowości, młodzież zwiedziła m.in.
Cmentarz Żydowski, Cerkiew św. Aleksan-

dra Newskiego, Centralne Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Fabryki opisujące
dzieje łódzkiego fabrykanta Izraela Poznańskiego. Podczas zwiedzania młodzież dowiedziała się, że dzięki wielonarodowościowej
społeczności i wkładowi wielu kultur, prosta
osada rolnicza stała się znaczącym centrum
przemysłu włókienniczego – industrialną
metropolią. Łódź końca XIX wieku i początków wieku XX była miastem praktycznie wolnym od ksenofobii, miastem tolerancji, różnych kultur, różnych narodów,
które żyły obok siebie.
W czerwcu 2015 r. zorganizowaliśmy
spotkanie dla społeczności lokalnej w celu
podsumowania naszego projektu. Uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie, a poprowadziła ją młodzież
pod opieką polonistek Agnieszki Kowalik
i Renaty Wawer. Oprawę muzyczną imprezy
stanowiły niemieckie piosenki w wykonaniu
lelowskich gimnazjalistek. Podsumowanie
było okazją do zestawienia działań, które
towarzyszyły młodzieży w realizacji projektu. Priorytetowy cel – szeroko rozumiana
tolerancja – był realizowany w różnych formach, od kształtowania postawy poszanowania i otwartości na wszelką odmienność,
poprzez łamanie stereotypów, po akceptację
innych ludzi, borykających się z problemami starości, niepełnosprawności, odmienności kulturowej, religijnej czy politycznej.
Za wszystkimi celami podążały liczne działania uczestników projektu, czyli uczniów
obu szkół, wielu nauczycieli, rodziców goszczących polskich i niemieckich nastolatków
oraz instytucji lokalnych. Zrealizowane
przedsięwzięcia zostały przedstawione przez
szkolnego koordynatora projektu – Dorotę
Sękalę.
Pod koniec miesiąca dokonaliśmy ewaluacji projektu za pomocą ankiet przeprowadzonych wśród większości uczniów,
nauczycieli i rodziców uczniów, którzy
uczestniczyli w wymianie. Z analizy ankiet
wynika, że uczniowie wynieśli z projektu
wiele korzyści i zdobyli liczne umiejętności,
z których najważniejsze to: wzbogacenie
wiedzy o ludziach, historii, geografii, tradycjach i kulturze Niemiec (69% wszystkich
uczniów), większa otwartość w stosunku do
innych ludzi i innych kultur (52% wszystkich uczniów), wzbogacenie zasobu słownictwa z języka angielskiego, niemieckiego
i polskiego (40% ankietowanych) oraz poprawa znajomości języków obcych (53%
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ankietowanych). Również 40% uczniów nabrało większej chęci do nauki języków
obcych. Dzięki projektowi zmniejszyły się
u 92 uczniów (81%) uprzedzenia w stosunku do naszych zachodnich sąsiadów i stali
się oni bardziej otwarci, empatyczni wobec
innych ludzi, szczególnie osób społecznie
dyskryminowanych. Uczniowie uczestniczący w wymianie w Altötting nawiązali przyjaźnie z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej
(20 uczniów na 22), 15 z nich zamierza po
zakończeniu projektu utrzymywać kontakt
ze swoją partnerką/partnerem z wymiany,
a 21 chętnie wzięłoby udział w innym
projekcie międzynarodowym, jeśli będzie
realizowany w naszej szkole. Większość uczniów pozytywnie oceniła projekt i była zadowolona ze swoich działań w jego ramach.
Wszyscy nauczyciele byli zaangażowani
w różnym stopniu w realizację projektu;
wielu nauczycieli odniosło korzyści zawodowe dzięki udziałowi w projekcie, a także
zostało zmotywowanych do podnoszenia
swoich umiejętności językowych. Zdaniem
rodziców projekt wspierał ideę tolerancji,
a informacje o nim były odpowiednio rozpowszechnione. Wszyscy rodzice są zadowoleni z udziału dzieci w projekcie, z ich
wkładu w projekt, a także ze związanych
z nim wydarzeń. Wyrazili oni szereg pozytywnych opinii na temat realizacji projektu.
Praca nad projektem międzynarodowym
wymagała ogromnego nakładu sił oraz zaangażowania uczniów i nauczycieli, częściowo także rodziców goszczących niemieckich
nastolatków. Przyniosła ona jednak sporo
korzyści, dla których warto było poświęcić
własny czas. Poprzez listowne i bezpośrednie kontakty z rówieśnikami z innego
kraju uczniowie (jak również nauczyciele)
nie tylko doskonalili swoje kompetencje językowe, ale też nawiązali ciekawe znajomości, a nawet trwałe przyjaźnie. Mieli okazję poznać kulturę i styl życia w kraju
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partnerskim, wymienili poglądy, stali się
bardziej otwarci i tolerancyjni, przełamywali
bariery i obalali narodowe stereotypy oraz
uprzedzenia, nie tylko w stosunku do zachodniego sąsiada, lecz także we własnym
środowisku wobec osób niepełnosprawnych
czy starszych.
Pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności
z różnych dziedzin jest istotną wartością
uczestnictwa w projekcie, który wzmocnił
poczucie własnej wartości jednostki i grupy.
Dzięki współpracy obu szkół partnerskich
i spotkaniom ponadnarodowym młodzież
mogła się przekonać, że ludzie w Europie
mają więcej cech wspólnych niż różnic.
Najcenniejszym doświadczeniem dla naszych uczniów był pobyt u rodzin goszczących, gdzie musieli przełamać barierę
językową, posługiwać się językami obcymi
w sytuacjach codziennych. Osobisty kontakt z uczniami z kraju sąsiadującego, przyjazne, życzliwe, pełne troski postawy zarówno niemieckich uczniów, jak i ich rodziców, nauczycieli, były ważnym elementem wychowania ku tolerancji i najlepiej
obaliły uprzedzenia i stereotypy w stosunku
do naszego zachodniego sąsiada. Projekt dał
także wszystkim dużo satysfakcji z wykonanych zadań oraz radości, która towarzyszyła ich tworzeniu. Poprzez korzystanie
z najnowszych metod komunikacji i ciągłą
pracę z komputerem osoby zaangażowane
w projekt rozwinęły umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele wzbogacili swój warsztat
pracy poprzez wymianę doświadczeń i obserwację lekcji w szkole niemieckiej.
Realizując projekt promowaliśmy także
nasz kraj, region, gminę Lelów i szkołę.
Dorota Sękala
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Barbara Kosta
Ewelina Makowska
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

G RY I ZABAWY
NA LEKCJACH JĘZYKA OBCEGO

O

becnie bardzo duży nacisk kładzie się na różnorodne metody aktywizujące, które pozwalają urozmaicić zajęcia z języka obcego. Najczęściej stosowanymi są: burza mózgów, metody sytuacyjne, metody projektu (często z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) czy gry i zabawy językowe. Z tych ostatnich nauczyciele korzystają najrzadziej – ze względu na głośne zachowanie uczniów, ryzyko utraty kontroli nad klasą lub konieczność realizacji podstawy programowej. A to właśnie gry i zabawy przyczyniają
się do zwiększenia efektywności uczenia się i nauczania języka. Pozwalają bowiem połączyć
naukę z zabawą.
W niniejszej publikacji przedstawiamy przykłady gier i zabaw, które ułatwiają utrwalanie
wiedzy, dają uczniom możliwość praktycznego sprawdzenia umiejętności językowych, rozwijają sprawność komunikacji, dają możliwość poprawy umiejętności koncentracji, przyczyniają się do aktywizacji uczniów, pobudzają ich do działania dzięki rywalizacji oraz sprawiają
przyjemność.
Zadanie 1. Piłka w grze
Cel: doskonalenie umiejętności liczenia.
Nauczyciel rzuca piłkę do wybranego ucznia, mówiąc w języku polskim
liczebnik 10. Uczeń chwyta piłkę, wymawia liczebnik w języku obcym i podaje piłkę do wybranego kolegi, mówiąc inny liczebnik w języku polskim.
Uczeń, który wymówi niepoprawnie liczebnik w języku obcym odpada z gry.

[1]

Inna wersja tej gry może dotyczyć słownictwa. Proponujemy uczniom grę na kojarzenie.
Podając piłkę uczniowi, wymawiamy rzeczownik w języku obcym. Uczeń musi dobrać wyraz,
który pasuje do podanego słowa, np.:
filiżanka
– łyżeczka, spodek, kawa, herbata...
skarpety
– buty, dziura, stopy…
supermarket – zakupy, promocje, wózek…
zima
– śnieg, ferie, narty…
morze
– kąpiel, plaża, muszle…
Gra rozwija logiczne myślenie, utrwala i wzbogaca zasób słownictwa.
Zadanie 2. Wyliczanka bez użycia liczby 5 i jej wielokrotności
Cel: kształtowanie koncentracji uwagi.
Uczniowie liczą od 1 do 100, unikając liczby 5 i jej wielokrotności.
Uczeń, który się pomyli lub wymówi niepoprawnie liczebnik odpada z gry.
[2]
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Poznanie alfabetu jest najczęściej jednym z pierwszych kroków na drodze do nauki języka
obcego. Można odwołać się do wiedzy uczniów zdobytej na takich przedmiotach jak
geografia, historia, język polski (literatura powszechna) oraz do wiedzy o sztuce.
Zadanie 3. Alfabet w podróży przez kraje i kontynenty
Cel: kształcenie umiejętności kojarzenia i kreatywności.
Wyznaczony uczeń wymawia pierwszą literę alfabetu,
podaje najpierw nazwę kraju, a potem osobę, produkt,
stolicę lub wydarzenie, które mu się kojarzy z tym
krajem. Następna osoba podaje drugą literę alfabetu itd.

[3]

A Argentyna – papież Franciszek, Lionel Messi…
B Belgia
– Parlament Europejski, czekoladki…
C Chiny
– Pekin, wyroby z laki…
D Dania
– Kopenhaga, Legoland…
E Egipt
– Nil, piramidy, islam…
F Francja
– Luwr, bagietka, Coco Chanel...
Uczeń, który wymówi niepoprawnie nazwę kraju lub nie potrafi podać z kim lub czym
kojarzy mu się ten kraj, odpada z gry.
Zadanie 4. Supermarket
Cel: rozwijanie pamięci słuchowej, skupienia uwagi na tym, co mówią poprzednicy, utrwalanie słownictwa.
Zabawa polega na tym, że każdy z uczestników po kolei wypowiada
pierwszą sekwencję zdania, dodając do niej nazwę produktu, który
kupuje w sklepie. Należy przy tym uwzględnić produkty dodane
przez poprzedników.
Przykład:
1. Wybrany uczeń mówi: Idę do supermarketu i kupuję jajka.
2. Jego kolega powtarza poprzednie zdanie i dodaje inny produkt:
Idę do supermarketu i kupuję jajka i masło.
3. Kolejny uczeń: Idę do supermarketu i kupuję jajka, masło i ser…

[4]

Jeżeli uczeń nie znajdzie produktu lub nie potrafi powtórzyć zdania poprzedników, odpada
z zabawy. Ostatnia osoba, która zostanie, wygrywa.
Inne wersje tematyczne:
Wyjeżdżam do Francji i zabieram… np.: pastę, szczoteczkę do zębów, grzebień…
W Europie zwiedziłem/łam…
np.: muzeum Luwr w Paryżu, Plac Świętego Marka w Wenecji…
W ZOO widziałem/łam…
np.: klatki, małpy, żyrafy, słonie, niedźwiedzie…
Zadanie 5. Pytanie na ucho
Cel: rozwijanie umiejętności słuchania, koncentracji uwagi, zadawania pytań i udzielania
odpowiedzi na pytania.

Jaki jest twój
ulubiony kolor?

[5]
W zabawie udział biorą uczniowie, siedzący w kręgu. Nauczyciel wyznacza osobę, która wymyśla pytanie i mówi je na ucho do swojego sąsiada. Jego zadaniem jest przekazanie
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szeptem tego pytania kolejnemu uczestnikowi i tak aż do ostatniej osoby, która musi głośno
i poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Np.:
Ile czasu spędzasz dziennie przed komputerem?
Dziennie spędzam trzy godziny przed komputerem.
Zadanie 6. Ani TAK, ani NIE
Cel: kształcenie kreatywności, rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi na pytania.

TAK / NIE
Zadaniem ucznia jest udzielenie odpowiedzi na pytania bez użycia słów: TAK i NIE.
Każdy uczeń wymyśla pytanie i kieruje je do drugiej osoby. Jeśli uczestnik odpowiadając,
wymówi TAK lub NIE, odpada z gry.
Np.: Nazywasz się Mikołaj?
Dobrze wiesz, że nazywam się Mikołaj.
Jesteś Francuzem?
Jestem Polakiem.
Lubisz język francuski?
Uwielbiam ten język.
Grasz w tenisa?
Wolę koszykówkę.
Masz brata?
Mam siostrę i brata.
Zadanie 7. Tryb rozkazujący
Tryb rozkazujący to jeden z podstawowych trybów w języku mówionym. Wyraża, jak sama
nazwa wskazuje, rozkaz, polecenie, żądanie, a także prośbę, radę i życzenie.
Cel: rozwijanie umiejętności mówienia poprzez wydawanie poleceń, rozwijanie kreatywnego
myślenia, utrwalanie trybu rozkazującego.
Zadaniem każdego ucznia jest podanie w trybie rozkazującym poleceń najczęściej używanych przez mamę. Uczeń, który nie potrafi podać polecenia, odpada z gry.

[6]
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Propozycja rozwiązania:

Zadanie 8. Poznajmy się
Cel: integracja uczniów, doskonalenie umiejętności zadawania pytań, komunikacja.

[7]
Ćwiczenie to pozwala nawiązać pierwszy kontakt wśród uczestników nowej grupy. Może też
służyć do integracji grupy. Jednocześnie dzięki tej zabawie uczniowie mają okazję utrwalić
sposoby zadawania pytań w danym języku oraz przypomnieć sobie słownictwo. Każdy uczeń
podchodzi do tablicy i rysuje 5 rzeczy, które go opisują, ale nie komentuje ich, np. kot (bo
lubię koty), 12 (bo mam 12 lat), 2 (bo mam dwójkę rodzeństwa) itp. Zadaniem reszty grupy
jest odgadnięcie poprzez zadawanie pytań, co oznaczają dane rysunki.
W przypadku bardzo licznej grupy można to samo ćwiczenie przeprowadzić w parach, gdzie
uczniowie rysują na kartkach, a następnie wybrani uczniowie mają za zadanie
przedstawienie ich kolegi/koleżanki na forum grupy, np.: Ania narysowała stetoskop, gdyż
chciałaby zostać lekarzem itp.
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Zadanie 9. Prawda czy fałsz?
Cel: integracja uczniów, doskonalenie umiejętności zadawania pytań, komunikacja.
Jest to kolejne ćwiczenie, które warto przeprowadzić w nowej grupie, której
członkowie jeszcze się nie znają. Każdy z uczniów opowiada trzy krótkie (nawet
jednozdaniowe) historie na swój temat. Dwie są prawdziwe, a jedna zmyślona.
Pozostali członkowie grupy zadają pytania dodatkowe i muszą odgadnąć, która
z przedstawionych historii jest nieprawdziwa.
[8]
Zadanie 10. Labirynt
Cel: utrwalanie słownictwa dotyczącego wskazywania drogi.

[9]
Ćwiczenie to może być wykorzystywane przede wszystkim do powtarzania i utrwalania słownictwa służącego do wskazywania drogi, ale też może być atrakcyjnym przerywnikiem lekcji
mającym na celu złamanie rutyny.
Uczniowie dobierają się w pary. Nauczyciel rozdaje im kartki z narysowanym labiryntem
(w Internecie łatwo znajdziemy labirynty o różnych poziomach trudności). Jeden z uczniów
bierze do ręki długopis i zamyka oczy. Drugi podpowiada mu drogę do wyjścia, np.: Idź
prosto, skręć w lewo, cofnij się… Ćwiczenie może być również wykorzystane na forum klasy
za pomocą tablicy interaktywnej.
Można także zaadaptować je do pracy z dziećmi. Tym razem nie używamy długopisu ani
papieru. Jedno z dzieci jest „robotem”, a drugie wydaje mu polecenia tak, aby „robot” znalazł
się w określonym miejscu sali.
Zadanie 11. Narysuj to, co opisuję
Cel: doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu.

[10]
Uczniowie pracują w parach. Uczniowi A nauczyciel wręcza rysunek przedstawiający pokój,
dom, krajobraz, osobę… Uczeń nie pokazując ilustracji, opisuje ją uczniowi B, którego zadanie polega na odtworzeniu rysunku na podstawie usłyszanego opisu. Następnie uczniowie
porównują oba rysunki i opisują różnice, np. Na moim rysunku zegar jest na lewo od okna.
25
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Zadanie 12. Tylko pytania
Cel: doskonalenie umiejętności formułowania pytań.

[11]
To ćwiczenie praktykowane jest czasem przez grupy kabaretowe. Uczniowie podzieleni na
dwie równe grupy ustawiają się gęsiego naprzeciwko siebie. Ich zadanie polega na
komunikowaniu się wyłącznie za pomocą pytań. Osoba, która odpowie na pytanie zdaniem
oznajmującym, odpada z gry. Wygrywa grupa, w której zostaje ostatni gracz lub, jeśli
nauczyciel chce przerwać grę wcześniej, w której zostaje większa liczba graczy. Przykładowy
dialog może wyglądać tak:
– Czy Ty wczoraj byłeś w kinie?
– Żałujesz, że nie poszedłeś ze mną?
– Film był ciekawy?
– Jakie filmy lubisz?
Nauczyciel może zaproponować pierwsze pytanie, aby pomóc uczniom.
Zadanie 13. Scrabble w wersji mini
Cel: utrwalanie pisowni.

[12]
Nauczyciel prosi uczniów o podanie określonej liczby liter (np. 8, lepiej, żeby liter nie było
zbyt mało – im mniejsza liczba liter, tym trudniejsze będzie zadanie), które zapisuje na
tablicy. Można też przynieść woreczek z oryginalnymi literami z gry Scrabble i pozwolić uczniom je losować. Uwaga, litery mogą się powtarzać. Następnie uczniowie w określonym czasie (np. w ciągu 2–3 minut) muszą zapisać jak największą liczbę słów utworzonych z wybranych liter. Oczywiście słowa muszą być zapisane poprawnie. Wygrywa uczeń, który
zapisał największą liczbę słów.
Inna znana wersja tej gry: nauczyciel zapisuje na tablicy jakiś wyraz w języku obcym.
Zadaniem uczniów jest ułożyć z liter podanego wyrazu jak najwięcej nowych słów.
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Zadanie 14. Gra na skojarzenia
Cel: powtarzanie oraz utrwalanie słownictwa.

[13]
Nauczyciel proponuje słowo, a uczniowie podają wyrazy, które im się z nim kojarzą.
Przykład: nauczyciel mówi: lato, uczniowie odpowiadają: wakacje, wypoczynek, słońce,
plaża, morze… Oczywiście w tym ćwiczeniu nie ma złych odpowiedzi, skojarzenia uczniów
mogą być bardzo różne i w zasadzie każde poprawnie wypowiedziane słowo powinno być
akceptowane.
Jest to świetne ćwiczenie do wykorzystania na początku zajęć jako rozgrzewka lub na koniec
lekcji w ramach utrwalania słownictwa.
Jeżeli gry i zabawy włączymy w środkową lub końcową fazę lekcji, zwiększymy koncentrację uwagi uczniów, pobudzimy ich do wzmożonej aktywności i kreatywności, damy im
możliwość kontaktu i współpracy z innymi uczniami, zapobiegniemy monotonii i znużeniu.
Natomiast uczniom słabszym językowo stworzymy szansę odniesienia sukcesu. Proponowane gry i zabawy językowe stanowią typ zadań pozwalających zarówno powtórzyć, jak
i utrwalić słownictwo oraz struktury gramatyczne z danego zakresu tematycznego. Należy
przy tym pamiętać, że są one pomocne w bardzo ważnej i trudnej kwestii dydaktycznej – motywowaniu do nauki języka obcego.
Mamy nadzieję, że przedstawione pomysły zainspirują nauczycieli do tworzenia nowych
materiałów dydaktycznych.
Barbara Kosta
Ewelina Makowska

Netografia:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/12/21/23/28/beach-ball-575425_960_720.png, [dostęp 16.02. 2017].
https://cdn.pixabay.com/photo/2013/11/25/10/10/nine-217900_960_720.jpg, [dostęp 16.02. 2017].
https://cdn.pixabay.com/photo/2013/01/21/07/28/alphabet-75669__340.jpg, [dostęp 19.02. 2017].
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/30/22/58/retro-1291745__180.jpg, [dostęp 19.02. 2017].
https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Obraz-w-skali-szaro%C5%9Bci-zucha/31250.html, [dostęp 19.02. 2017].
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/18/15/33/lady-37349_960_720.png, [dostęp 19.02. 2017].
https://pixabay.com/pl/graffiti-chalkboard-tablica-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-2227941/,
[dostęp 28.06.2017].
https://pixabay.com/pl/pytanie-decyzja-piktogram-2003955/, [dostęp 28.06.2017].
https://pixabay.com/pl/labirynt-zaj%C4%99cia-dla-dzieci-1878399/, [dostęp 28.06.2017].
https://pixabay.com/pl/salon-meble-wn%C4%99trze-pok%C3%B3j-1085987/, [dostęp 28.06.2017].
https://pixabay.com/pl/%C5%9Bmiech-%C5%9Bmia%C4%87-si%C4%99-zabawa-mamac%C3%B3rka-775062/, [dostęp 28.06.2017].
https://pixabay.com/pl/gry-gra-planszowa-scrabble-kawa%C5%82ki-2299097/, [dostęp 28.06.2017].
https://pixabay.com/pl/sun-dzieci-obraz-rysunek-farba-451441/, [dostęp 28.06.2017].
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Sylwia Kurcab
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Z ROZUMIEĆ SZTUKĘ
– PRZYGODA Z KREACJĄ TWÓRCZĄ

J

est jakaś tajemnica w sztuce, która
sprawia, że tak chętnie chwytamy za
pędzle i farby, aby sprawdzić, czy uda
nam się doznać wielkiej radości, jaką daje
organizowanie przestrzeni kartonu czy płótna. Wielu nauczycieli poznało tę tajemnicę
podczas studiów artystycznych, gdy na swej
drodze spotkali mistrza-mentora, który
rozbudził wewnętrzną pasję i pozwolił na
własną kreację twórczą. Pochwały nauczyciela w szkole, konkursy, wystawy i uznanie
w oczach innych wspomagało rozwój. Dzisiaj służymy innym własną wiedzą i umiejętnościami, pracując z dziećmi i młodzieżą
czy nauczycielami. Mamy wewnętrzne przekonanie o roli sztuki w życiu człowieka i potrzebie jej tworzenia w myśl maksymy Alberta Einsteina „Prawdziwa sztuka to taka,
która powstaje dzięki potrzebie tworzenia”.
Szkolna rzeczywistość ciągle się zmienia.
Nowa podstawa programowa wytycza różne
cele, dzięki którym zwracamy szczególną
uwagę na dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji uczniów. Podstawa programowa zakłada, że uczeń w ramach zajęć plastycznych w szkole podstawowej opanuje zagadnienia z zakresu języka i funkcji plastyki,
będzie podejmował działania twórcze, w których wykorzysta wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Przeważać w tych
działaniach powinny zajęcia prowadzone
w pracowniach szkolnych, w ramach których dominować mają aktywności warsztatowe. W trakcie realizacji programu należy
uwzględniać różne formy i metody kształcenia, działania zespołowe, zwłaszcza przy
pracach wymagających dużego wkładu i wysiłku (projekty edukacyjne). Warto zwrócić
uwagę na różnorodne formy ekspresji twórczej, które pobudzają sferę emocjonalną
oraz angażują różne zmysły. Płaszczyzną
wspólną takich działań może być na przykład teatr, w którym integrują się języki:
literatury (słowo), muzyki (oprawa muzyczna), plastyki (scenografia i kostiumy) i gry
aktorskiej (gestu, mimiki). Lekcje plastyki
w miarę możliwości powinny być uzupełniaCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017

ne innymi formami zajęć organizowanych
przy współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz rozwoju kultury i sztuki,
takimi jak:
● lekcje w galeriach, muzeach, obiektach
sakralnych, pracowniach twórców,
● wycieczki, w tym zajęcia plenerowe,
● tworzenie wystaw prac własnych, klasowych i szkolnych,
● zwiedzanie wystaw,
● spotkania z artystami,
● poznawanie zabytków i twórców regionu,
w miarę możliwości współtworzenie kultury regionalnej w powiązaniu z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem
kultury i sztuki,
● udział w konkursach plastycznych.
Viktor Lowenfeld w swoich rozważaniach,
zawartych w książce pt. „Twórczość a rozwój
umysłowy dziecka” napisał, iż umysł traktuje
plastykę jako swoistą „gimnastykę”, wyzwalającą u najmłodszych potrzebę tworzenia.
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Nową formą budowania dialogu przez
sztukę jest koordynowana przeze mnie sieć
współpracy i samokształcenia pn. „Wspieranie nauczycieli przedmiotów artystycznych
w planowaniu pracy dydaktycznej”, adresowana do nauczycieli przedmiotów artystycznych i entuzjastów, którzy chcą „wziąć kulturę i sztukę w swoje ręce”, rozwijać umiejętności plastyczne i muzyczne na zajęciach.
Celem funkcjonowania sieci jest dzielenie
się doświadczeniem, tworzenie nowych rozwiązań, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, artystów
i instytucji działających na rzecz kultury
i sztuki. Szkolenia są realizowane w formule
b-learningowej: online na platformie Moodle
i stacjonarnie (warsztaty).

„Przystanek twórczość”.
Projekty artystyczno-edukacyjne jako metoda
aktywizacji dzieci i młodzieży,
warsztaty w RODN „WOM” w Częstochowie

Zajęcia plastyczne od najmłodszych lat
rozwijają wyobraźnię i kreatywność twórczą.
Szkoła podstawowa to czas pobudzania ucznia do rozwoju, doskonalenia jego talentów
oraz kreowania potencjału. Dziecko ma naturalną potrzebę przekazywania tego, co
myśli i czuje. Swoją aktywność wyraża chęcią poznawania świata, a zadaniem nauczyciela jest dostarczanie takich bodźców, by
rozbudzić ciekawość, rozmiłować w sztuce,
zachęcić do tworzenia.
Obserwując pracę nauczycieli, czuję się
spokojna o rozwój artystyczny uczniów. Nauczyciele dostrzegają umiejętności swoich
wychowanków, wzmacniają ich w rozwoju,
stawiają na samodzielność, wspierają, a także doskonalą własny warsztat.
Od wielu lat organizuję dla nauczycieli
różne przedsięwzięcia plastyczne, podczas
których „bawimy się” w sztukę, poznajemy
i rozwijamy twórczo, inspirujemy się wzajemnie, podejmujemy wyzwania. Są to warsztaty o różnej tematyce, np.: „Dziecięca
akademia twórczości”, „Inspirowanie twórczych działań w zakresie edukacji artystycznej”, „Przystanek twórczość”, „Projekty artystyczno-edukacyjne jako metoda aktywizacji dzieci i młodzieży”. Tworzymy asamblaże, kolaże, poznajemy różne techniki
plastyczne. Corocznym podsumowaniem naszej pracy jest Forum Edukacji Twórczej.

Warsztaty zorganizowane w ramach sieci
współpracy i samokształcenia pn. „Wspieranie
nauczycieli przedmiotów artystycznych
w planowaniu pracy dydaktycznej”
– warsztaty w pracowni artystycznej Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie
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Oprócz warsztatów dla nauczycieli, wielkim zainteresowaniem cieszą się konkursy
plastyczne dla uczniów. Wartością dodaną
tych spotkań są wykłady dla nauczycieli
realizowane podczas działań konkursowych
uczniów.
8 listopada 2017 r. odbyła się III edycja
Powiatowego Konkursu Plastycznego „Przyroda na liściu malowana”, który od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Nauczyciel, planując swoją pracę dydaktyczną, powinien wziąć pod uwagę cały proces organizacji działań, czyli fazę preparacji
(przygotowanie działań) i fazę realizacji (wykonanie działań). Planowanie jest więc podstawą przygotowania działań dydaktycznych
nauczyciela, które – z właściwą realizacją
– doprowadzą do osiągnięcia zamierzonego
celu i zapobiegną chaotyczności. W naszej
pracy ważne jest właściwe planowanie, ale
też dialog, dzięki któremu rozumiemy naszych uczniów. Dialog artystyczny, to działanie wykorzystujące różne materiały, różne
narzędzia, współdziałanie, uczenie się od innych, „bujanie w obłokach”, czasami mocne
„stąpanie po ziemi”.
Edukacja artystyczna stanowi ważny obszar kształcenia, począwszy od edukacji
przedszkolnej, poprzez kolejne etapy edukacyjne. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,
wychowawców, instruktorów pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie aktywności artystycznej konkretyzuje się potrzeba niezbędnych działań ukierunkowanych na wychowanie odbiorców dzieł sztuki. Celem wychowania przez sztukę jest inicjowanie
przestrzeni artystycznej, w której dziecko
rozwija swoje zdolności myślenia twórczego
oraz artystyczną kreację zarówno w dziedzinie plastyki, jak i innych form wyrazu
artystycznego. Plastyka dostarcza uczniom
doświadczeń rozbudzających wrażliwość na
piękno. Zachęca do indywidualnej i zespołowej ekspresji artystycznej. Rozwija wyobraźnię twórczą i kreatywne myślenie abstrakcyjne oraz myślenie dywergencyjne,
przydatne w każdej dziedzinie życia. Jest
istotnym elementem wychowania: stanowi
wartościową ofertę wypełnienia wolnego
czasu, wspiera integrację społeczną uczniów
oraz angażuje do podejmowania różnych
działań.

Powiatowy Konkurs „Przyroda na liściu malowana”
organizowany przez RODN „WOM” w Częstochowie
oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Częstochowie

Sylwia Kurcab

Bibliografia:
Lowenfeld V., Brittain W.L., Twórczość a rozwój
umysłowy dziecka, Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Podstawa programowa przedmiotu plastyka – klasy
IV–VIII.

W ramach obchodów „Światowego Tygodnia Mózgu”
w RODN „WOM” w Częstochowie odbyły się
warsztaty plastyczne połączone z wykładem
„Jak uczy się mózg”
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Marta Lipska
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

S TRENGTHENING THE UPBRINGING ROLE
OF SCHOOL IN E NGLISH LESSONS

O

ne of the fundamental directions for the implementation of state education policy
and the tasks related to pedagogical superintendence in the school year 2017/2018
determined by the Minister of Education is strengthening the upbringing role of
school. This is a task that every teacher must participate in, no matter what subject they
teach. In other words, apart from teaching English, we need to promote moral value
education among children and teenagers. Our role is to support students’ development in its
every aspect: not only intellectual but also emotional, social and physical. We can do it by
conducting various prevention activities concerning children’s and teenagers’ problems.
We must bring them up in the spirit of accepting and respecting other people, as well as
themselves.
In English classes we have a whole range of topics and activities to foster emotional,
social and moral development of our students. We can organise discussion or projects.
We may use reading and listening texts, posters, songs or films to talk about life: its rules,
challenges, problems and relations with other people. This article suggests some ideas how
to foster moral and social development while teaching English.
1: ‘The other side of the story’

Źródło: https://pixabay.com/pl/ch%C5%82opiec-dziecko-sad-sam-siedzie%C4%87-1636731/,
CC0 Creative Commons, [dostęp 28.09.2017]

‘The other side of the story’ is a set of exercises that help to develop students’ empathy,
compassion and caring. Children and adolescents build up the ability to figure out what
somebody else might feel in difficult situations or what misfortune or misconception could
have caused them to behave in an unacceptable way.
Procedure:
Task 1. Students read a text about a proplematic situation:
John was ill and had to borrow some copybooks from his classmate. David lent him the
copybooks but only for one day. The next day he needed them at school but John didn’t
return them. He didn’t come to school or answer his phone, either. David got furious…..
Task 2. In groups students try to figure out any possible explanations and excuses
– the other side of the story.
Task 3. They write them all down.
31
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Task 4. The winner is the group with the longest list of possible explanations.
Task 5. Each group reads out their explanations/excuses.
Task 6. The groups transfer their sentences into grammatical constructions given by the
teacher, like could have + past participle, e.g.
– John’s little sister could have damaged the copybooks.
– John could have spilt his tea on the copybooks while taking notes and he was ashamed
to confess it.
– John could have been attacked on his way to school and robbed of his backpack.
– John could have forgotten about the copybooks because of an accident or emergency.
Task 7. Pairwork: Students use these possible explanations to create a short dialogue
between David (angry) and another classmate (Jake). Jake tries to calm David down by
giving the above possible explanations/excuses.
Task 8. The teacher asks the class: 'What have you learnt?’
We expect them to have learnt that it is unfair and often harmful to judge others when you
do not know their side of the story. According to the constructivist theory of development
explained in „Early childhood news -The professional resource for teachers and parents,”
moral functioning can be fostered by providing the kinds of experiences that promote it. The
above-mentioned activities are one of many possible ways to do it. Naturally, such tasks also
make students advance the English language by creating the context of the activity, putting
grammar into practice and by giving them an opportunity to speak and write.
Some other ideas of problematic situations
After school all the girls from class 7B like go to the nearest shop to buy some ice-cream.
Mary never joins them. She always says she is in a hurry. The girls think she doesn’t go
with them because she looks down on them…
The boys from class 7B like to play online games together in the evenings. Jack loves
playing computer games but he often refuses to join them online. They get more and more
irritated…
A group of friends have arranged to meet in the schoolyard and go cycling together. They
are all present except for Mark. They have been waiting for him for 20 minutes. His phone
doesn’t answer. They are getting furious…
Mike is often unprepared for school. Every day he copies homework from his classmates
which irritates them more and more. When they ask him for an explanation, he doesn’t
say a word…
The English teacher promised to return the latest tests on Monday. The students were
very curious and nervous. At the beginning of the English lesson it turned out that the
teacher didn’t have their tests on her…
Your own ideas …
2. Golden rules
You can also teach tolerance, love and respect by using golden rules. The most popular
and important one comes from the Bible and can be nowadays translated as ‘Do to others as
you would have them do to you’1 or ‘Treat others the same way you want them to treat
you.’2 Below is an example of how you can teach this golden rule in English lessons.
Task 1. Fill in the gaps with the missing words or phrases from the table. There is one extra
word/phrase that doesn’t fit anywhere.
a) expressing displeasure
b) resist the notion of supremacy
c) than anyone at that school
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d) finished my bath
e) her version of the Golden Rule
f) the colorful new clothes
g) to be tolerant
h) at school

.

The first conversation my mother ever initiated with me about tolerance happened the night
before I started 1st grade. I'd just 1. _____ and slipped into my Muppets pajamas, which
matched the Muppets lunchbox I'd painstakingly chosen for the new school year. I dragged
out what we called the hairbasket, a large wicker container of combs, brushes, detanglers,
ribbons and barrettes. Then I sat between my mother's knees while she parted and braided
my hair. On and on I chatted about 2. _____ I planned to wear, how I would surely have the
prettiest outfit and hair, and, of course, the best shoes of all the girls in my class. My mother
pulled the section of hair she was braiding extra hard, one of her ways of 3. _____ with
something I'd said or done. I winced, and she told me something I've never forgotten: "You're
not any better 4. _____, and don't you ever behave like you are. And no one at that school is
any better than you, and don't you ever let them make you believe they are."
I didn't know it then, but that statement was my mother's attempt to introduce the concept
of tolerance to me, long before it was the buzzword it has become today. My mother was
teaching me to 5. _____ — both my own and others'. She went on to offer 6. _____ : "I want
you to always treat others like you'd want them to treat you — even if you were barefoot and
dressed in rags." Those words echoed throughout my childhood, as a solution to whatever
social problems I faced 7. _____.
Based on ‘Beyond the Golden Rule-To truly teach tolerance to children, parents must promote
more than the Golden Rule’ (fragment), https://www.tolerance.org/magazine/fall2005/beyond-the-golden-rule (access date: 28.09.2017) Issue 28, Fall 2005 by Dana Williams

Task 2. What title would you give to this text? Work in pairs.
Task 3. Underline the golden rule in the text above.
Task 4. Talk in groups and think of two examples/situations that explain the golden rule.
Write them down.
Additional discussion questions for older students or early finishers:
a) Does the Golden Rule mean we should give and give selflessly and never expect anything
back?
b) Does it mean that we never do anything unless we are counting on receiving something in
return?3
Task 5. In groups make posters promoting the golden rule (display them on the classroom
wall).
Task 6. Organise a Golden Rule Day – an idea proposed by an experienced teacher,
Candice Coleman.
‘Select a day for the class to engage in "Golden Rule Day." Encourage students to do as
many kind things as possible for one another. Afterward, ask students to write down or
discuss the kind acts they did throughout the day. Ask students to explain how the acts
made them feel afterward, or how it felt to be treated kindly by classmates. Reward students
with a small toy or a piece of candy.’4
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Task
Task
Task
Task

1:
2:
3:
4:

Answer key:
1. d 2. f 3. a 4. c 5. b 6. e 7. h Distractor: g
students’ ideas
[…] treat others like you'd want them to treat you
students’ examples

The reading comprehension activities presented above are based on a text published on
the Internet site called Teaching Tolerance (www.tolerance.org), which promotes a project of
the Southern Poverty Law Center aimed to prevent the growth of hate. Teachers can find
there a lot of valuable free educational resources to work with children from kindergarten
through high school.
Other rules worth teaching
What other people think of you should never make any difference to you.
All that should make a difference is what you think of yourself.5
(Teachers can use Christina Aguilera’s song titled ‘Beautiful’ to introduce this rule and
practice listening comprehension at the same time)
Life is full of struggles and battles. Sometimes you lose but don’t give up.
Keep going, be strong!
(This vital and powerful message is spread by Miley Cyrus in her song ‘The climb’.
Again, your students can practice listening comprehension and learn a moral lesson.)
The activities that have been proposed in this article constitute an example of how you
can promote moral value education among children and teenagers while teaching English.
Such tasks develop moral and social skills as well as language skills. In effect, English
lessons strengthen the upbringing role of school.
Marta Lipska
Przypisy:
1
Luke 6:31, Holy Bible – New International Version, http://biblehub.com/niv/luke/6.htm,
[dostęp 28.09.2017].
2
Luke 6, New American Standard Bible, http://biblehub.com/nasb/luke/6.htm,
[dostęp 28.09.2017].
3
High R., Activities for the Golden Rule, http://classroom.synonym.com/activities-golden-rule6139485.html [dostęp 28.09.2017].
4
Coleman C., Games for Teaching Kids the Golden Rule, http://classroom.synonym.com/
games-teaching-kids-golden-rule-12084676.html [dostęp 28.09.2017].
5
HUMANITY AND LOVE. Com, http://www.humanityandlove.com/amazing_facts/
The_Ten_Golden_Rules_of_Life.htm, [dostęp 29.09.2017].
Bibliografia:
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
https://men.gov.pl/, [dostęp 13.09.2017].
Definicja wychowania, art.1 pkt.3 ustawy Prawo oświatowe.
Luke 6:31, Holy Bible – New International Version, http://biblehub.com/niv/luke/6.htm
[dostęp 28.09.2017].
Luke 6, New American Standard Bible, http://biblehub.com/nasb/luke/6.htm [dostęp 28.09.2017].
Rebecca High, Activities for the Golden Rule, http://classroom.synonym.com/activities-golden-rule6139485.html, [dostęp 28.09.2017].
Candice Coleman, Games for Teaching Kids the Golden Rule, http://classroom.synonym.com/gamesteaching-kids-golden-rule-12084676.html, [dostęp 28.09.2017].
HUMANITY AND LOVE. Com,
http://www.humanityandlove.com/amazing_facts/The_Ten_Golden_Rules_of_Life.htm,
[dostęp 29.09.2017].
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PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
dr Agata Arkabus
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

K ONKURS W OJEWÓDZKI
„K SIĄŻKA I INFORMACJA
W ERZE MEDIÓW CYFROWYCH ”
W PBP RODN „WOM” W C ZĘSTOCHOWIE

O

d wielu lat Publiczna Biblioteka
Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie jest inicjatorem licznych
akcji promujących czytelnictwo. Pracownicy
biblioteki angażują się w organizację i prowadzenie: imprez czytelniczych, spotkań
autorskich i poetyckich, projektów edukacyjnych, zajęć bibliotecznych, kursów e-learningowych, konkursów szkolnych i międzyszkolnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Współpracują także z bibliotekami
w mieście, regionie i kraju. Wiele z tych
form prowadzonych jest cyklicznie, we
współpracy z przedszkolami i szkołami,
które realizują zadania upowszechniania
czytelnictwa z wykorzystaniem bogatych
zasobów biblioteki pedagogicznej.
Promocja czytelnictwa oraz rozwijanie zainteresowania literaturą to ważne zadanie
postawione placówkom oświatowym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. W czasie
ostatnich lat upowszechnianie czytelnictwa,
rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży było realizowane jako
jeden z głównych kierunków polityki oświatowej państwa. W realizację tego priorytetu
zaangażowana jest również Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie oraz jej filie.
Jednym z pomysłów placówki na rozwijanie zainteresowań książką i jej nowoczes-

nymi formami wśród uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych było zorganizowanie Konkursu Wojewódzkiego „Książka
i informacja w erze mediów cyfrowych”,
który odbył się 15 grudnia 2016 r. Honorowy patronat nad konkursem objęło Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorami konkursu byli nauczyciele bibliotekarze
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN
„WOM” w Częstochowie – Agata Arkabus,
Anna Płusa oraz nauczyciel bibliotekarz
Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie i prezes Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie – Alina Grabna.

Uczestnicy konkursu

Głównymi celami konkursu były: upowszechnianie czytelnictwa, promowanie za35
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interesowań czytelniczych, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz popularyzacja
nowoczesnych technologii informacyjnych.
Zakres materiału merytorycznego konkursu obejmował następujące zagadnienia:
wiedzę o książce i druku – dzieje pisma,
książki, budowa książki, źródła informacji
w bibliotece, dokumenty gromadzone w bibliotece, otwarte zasoby edukacyjne, publikacje elektroniczne – e-zasoby oraz biblioteki i repozytoria cyfrowe.
Obszary tematyczne nawiązywały do historycznych tematów dotyczących książki
oraz współczesnej jej formy, udostępniania
publikacji cyfrowych oraz poszanowania
praw autorskich w kontekście materiałów
upowszechnianych w sieci. Zadaniem
uczestnika konkursu było rozwiązanie testu
w formie pisemnej, w którym znalazły się
m.in. pytania otwarte i zamknięte, tekst
z lukami, zadania na dopasowanie.
Komisja konkursowa w składzie: Renata
Lipniewska – przewodnicząca oraz: Anna
Przygódzka i Grażyna Bich – członkowie, na
posiedzeniu komisji konkursowej wyłoniła
laureatów:
● I miejsce: Jakub Morawiec – Zespół Szkół
Publicznych nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Myszkowie,
● II miejsce: Wiktoria Glińska – Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie,

● III miejsce: Martyna Frączyńska – Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry
w Częstochowie.

Praca komisji konkursowej

Technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią naturalne środowisko współczesnej młodzieży. Uczniowie wykorzystują
multimedialny przekaz do nauki, wyszukiwania informacji, komunikacji, rozrywki. Ważną rolą nauczycieli jest zatem,
aby potrafili zachęcić młodych ludzi do sięgania po książkę i czytania, które ma sprawiać przyjemność, a nie być tylko szkolnym
obowiązkiem kojarzącym się z czytaniem
lektur. Konkursy to jedna z wielu form
upowszechniania czytelnictwa – poszerzają
one wiedzę ucznia oraz zachęcają do sięgania po ciekawą lekturę. Warto więc je
organizować i robić to tak, aby wzbudzały
zainteresowanie dzieci i młodzieży.
dr Agata Arkabus

Laureaci i organizatorzy konkursu
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Katarzyna Kucharzewska
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

P OWIATOWY K ONKURS R ECYTATORSKI
„P OETYCKIE K RAJOBRAZY ”
POŚWIĘCONY POEZJI
A GNIESZKI O SIECKIEJ
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października 2017 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy, poświęcony
poezji Agnieszki Osieckiej w związku z przypadającą w 2017 roku 20. rocznicą śmierci
poetki.
Honorowy patronat nad konkursem objął
Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski
oraz Danuta Brzezińska, Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Konkurs adresowany do uczniów klas
gimnazjalnych z Częstochowy oraz powiatu
częstochowskiego zorganizowała Publiczna
Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie. W tym roku odbyła się siódma
edycja konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów Częstochowy i regionu.

Powiatu reprezentujący Starostę Częstochowskiego. Gościem honorowym była także
Alina Grabna, prezes Oddziału Towarzystwa
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
w Częstochowie,
nauczyciel
bibliotekarz
Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych
w Częstochowie.
Mottem konkursu stały się słowa zaczerpnięte z utworu poetki:
„Życie nie stawia pytań,
życie po prostu jest…”1.
Celem konkursu było upamiętnienie twórczości wybitnej poetki, autorki tekstów piosenek – Agnieszki Osieckiej, popularyzacja
jej dorobku artystycznego, a także rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień
młodzieży, upowszechnianie kultury języka
polskiego, inspirowanie młodego pokolenia
do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
wzbudzenie zainteresowania poezją polską
oraz krzewienie kultury żywego słowa.

Uczestników konkursu, oraz członków
komisji konkursowej powitała Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor ds. doskonalenia
nauczycieli RODN „WOM” w Częstochowie.
Honorowym gościem konkursu był Janusz Krakowian, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji

Wystawa poświęcona
postaci Agnieszki Osieckiej,
towarzysząca konkursowi
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Podczas konkursu uczniowie prezentowali jeden z wybranych przez siebie wierszy
Agnieszki Osieckiej. Recytacja odbywała się
bez mikrofonu i materiałów audiowizualnych.
W tegorocznej edycji udział wzięło 14
uczniów z Częstochowy i powiatu częstochowskiego (5 z klas gimnazjum z Częstochowy i 9 z klas gimnazjum z powiatu częstochowskiego).
Opiekę merytoryczną nad gimnazjalistami sprawowali nauczyciele z danej szkoły.
Prezentacje uczestników oceniało jury
w składzie: Beata Raczyńska – przewodnicząca komisji, nauczyciel bibliotekarz
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN
„WOM” w Częstochowie; Mariola Florek
– kierownik działu imprez w Ośrodku
Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie; Beata Gendek-Barhoumi – nauczyciel polonista VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie, prowadząca teatr szkolny Grupa pod Wiszącym
Kotem; Anna Kostrzewa – nauczyciel polonista Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SOKRATES w Częstochowie; Irmina
Młynarczyk – specjalista ds. promocji
Biblioteki Publicznej dr. W. Biegańskiego
w Częstochowie, pracownik działu instrukcyjno-metodycznego; Dorota Musiał
– instruktor ds. teatralnych i literackich
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
Zgodnie z regulaminem na ocenę recytacji miały wpływ następujące elementy: dobór repertuaru, stopień opanowania tekstu,
artystyczna interpretacja utworu, kultura
słowa i ogólne wrażenia artystyczne.
Podsumowanie obrad komisji konkursowej wygłosiła Pani Beata Gendek-Barhoumi. Zdaniem jury uczniowie wybrali
różnorodny repertuar, zaprezentowali dojrzałe i przemyślane interpretacje, wykazali
się dużą wrażliwością na poetyckie słowo.
Wiersze Agnieszki Osieckiej dotyczyły tematu miłości, nadziei, kobiecości, istoty
człowieczeństwa we współczesnym świecie.
W opinii jurorów każdy z uczestników zasłużył na wyróżnienie i pochwałę. Zarówno
członkowie komisji konkursowej, jak i zgromadzeni widzowie byli pod wrażeniem umiejętności uczniów. Treści zawarte w utworach Agnieszki Osieckiej dostarczyły wszystkim wielu wzruszeń.

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017

Decyzją jury przyznano:
I miejsce – Beata Kołodziejczyk – Publiczne
Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich im. św. Józefa w Częstochowie,
wiersz pt. „Serce”.

Beata Kołodziejczyk
– zwyciężczyni konkursu recytatorskiego

II miejsce – Emilia Kuś – Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Konopiskach,
wiersz „Oddalasz się”.
III miejsce ex aequo
1. Wiktoria Nocoń – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii, wiersz „Jeżeli jest”.
2. Małgorzata Wąsińska – Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, wiersz pt. „Oczy tej małej”.
Wyróżnienie – Adrianna Sieradzka – Szkoła
Podstawowa im. T. Kościuszki w Mstowie,
wiersz „Albo-albo”.

Laureaci
konkursu recytatorskiego

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe
i upominki ufundowane przez Starostę Czę-
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stochowskiego oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie
uczniów do udziału w konkursie.
Sprawozdanie z konkursu oraz zdjęcia
znajdują się na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.womczest.edu.pl. w zakładce Edukacja – Konkursy [dostęp
12.11.2017].
Katarzyna Kucharzewska

Wręczenie nagród przez osoby reprezentujące
honorowych patronów konkursu
– Janusza Krakowiana, naczelnika WEZKSiP
Powiatu Częstochowskiego
i Alinę Grabną, prezes TNBSP O/Częstochowa

Przypisy:
1
A. Osiecka, Życie nie stawia pytań, [w:] A. Osiecka, Najpiękniejsze wiersze i piosenki, Wydaw.
Prószyński i S-ka, Warszawa 2010, s. 259.

Uczestnicy konkursu
wraz z jury konkursu i organizatorami
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Iwona Sękowska
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Częstochowie

I NTERN ET
– DOBR ODZIEJS TW O CZ Y UZAL EŻN IEN IE ?

W

stajesz rano, włączasz komputer.
To jest pora sprawdzania Twojej
poczty mailowej. Teraz trzeba przeczytać, co ważnego wydarzyło się w kraju
i na świecie – czas na wiadomości. Szkoda
czasu na pójście po gazetę. W zasadzie po
co? Tutaj masz przegląd ważniejszych artykułów z różnych gazet. Przecież w kiosku
nie kupisz wszystkich tytułów. Czas na rachunki. Trzeba sprawdzić stan konta bankowego i ocenić, które rachunki są pilne do
zapłacenia już dziś. Ktoś znajomy jest na
gadu-gadu. Można wymienić informacje,
poplotkować, umówić się na następny kontakt. Jeszcze trzeba przygotować materiały
potrzebne na zajęcia. Pojawiły się nowe możliwości zakupu, bardzo atrakcyjna oferta i konkurencyjne ceny, dostawa do domu. Można
zamówić już zaraz. Chyba warto skorzystać?
Tak mija ranek i przedpołudnie. Masz
świadomość, że załatwiłeś mnóstwo spraw
mimo, że nie opuszczałeś mieszkania. Ile
zaoszczędziłeś czasu? Nie stałeś w kolejkach
na pocztach, w bankach, nie traciłeś czasu
na przemieszczanie się, tkwienie w korkach
na drogach, przesiadki w autobusach. Ile
pieniędzy zaoszczędziłeś na paliwo, bilety
komunikacyjne. A wygoda? Nie opuszczałeś
fotela pieczołowicie dobranego, aby wiele godzin spędzonych przed komputerem było
maksymalnie komfortowych, także dla Twego organizmu.
To jeszcze nie koniec kontaktu z komputerem – w pracy lub w szkole musimy
wykonać pewne zadania, oczywiście z pomocą komputera. Szukanie nowych informacji odbywa się przez Internet. A po powrocie do domu, trochę rozrywki. Może gra,
a może spotkanie ze znajomymi interneCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017

towymi, a może słuchanie muzyki lub obejrzenie filmu. A jeżeli komputer ma za małe
możliwości do zrealizowania zamierzonych
przez nas celów, należy wzbogacić oprogramowanie, doinstalować aplikacje rozszerzające jego możliwości, pozwalające na więcej
działań, podejmowanie nowych zadań,
wchodzenie w nowe obszary. Starasz się, by
nowości były w Twoim zasięgu.
I nagle ktoś rzuca uwagę o tym, że tak
wiele czasu spędzasz przy komputerze, że
Internet przesłonił Ci świat, że nie masz
czasu dla znajomych, przyjaciół, że nie
potrafisz o niczym innym rozmawiać jak
o Internecie i komputerze, że wygląda to na
uzależnienie.
Przecież to bzdura. Nie potrafimy obyć
się w naszym życiu bez radia i nikt nie
mówi o uzależnieniu od niego. W zasadzie,
towarzyszy nam wszędzie. Dla każdego
z nas pełni ono różne funkcje, każdy z nas
czegoś innego od niego oczekuje. Często
szukamy w radiu muzyki albo najnowszych
wiadomości. Radiostacje szukają dla siebie
określonych grup słuchaczy, np. podając informacje przeznaczone dla kierowców, transmitując msze z kościołów, grając młodzieżową muzykę albo ogłaszając komunikaty
dla lokalnej społeczności. Często szukamy
tych pasm, chcemy słuchać głosów ulubionych lektorów, komentatorów. Radia słuchamy w domu, samochodzie, u fryzjera,
w sklepie, w pracy [...] Czy ktoś alarmował o
możliwości uzależnienia od radia, mimo, że
spędzamy przy nim tyle czasu? Nie dostrzeżono takiego zagrożenia. Dlaczego więc
podnosi się kwestię, a nawet alarm odnośnie uzależnienia od komputera, Internetu?
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Dlaczego problemem jest ilość czasu, jaki
spędzamy przed komputerem?
Podaje się, że to sposób, w jaki korzystamy z komputera i Internetu decyduje
o możliwości uzależnienia się od niego. Jeżeli Internet zaspokaja nasze potrzeby związane z kontaktami społecznymi, zaspokaja
potrzebę afiliacji, służy do pozbywania się
stresów, frustracji, realizuje cele zawodowe
i dostarcza rozrywki, to należy zacząć kontrolować czas spędzany przy komputerze
i większą uwagę poświęcić naszemu życiu,
jakie toczy się w rzeczywistości.
Szukamy ucieczki od rzeczywistości, która przytłacza, stawia wysokie wymagania
przed nami, negatywnie nas ocenia, krytykuje. A świat oferowany przez sieć jest
prosty, przyjemny, pozbawiony stresu. Kilka
kliknięć i nawiązujemy nowe znajomości.
Nie musimy podawać swoich prawdziwych
danych, wystarczy nowe internetowe imię.
Uwalniamy się od zaszłości i przeszłości.
Nowa sytuacja stwarza nowe szanse, bez
uprzednich błędów, wad. Anonimowość,
łatwość dostępu, niewielki koszt – to niewątpliwe zalety Internetu.
Terapeuci zajmujący się uzależnieniem
od Internetu twierdzą, że na ten typ uzależnienia bardziej narażone są osoby, które
nie radzą sobie w świecie realnym z problemami, kłopotami, nie mają dobrych interakcji z osobami z najbliższego otoczenia. Ich
zaburzenia zachowania, ujawniają się właśnie w Internecie. Patologiczne zachowania
mogą być dobrze ukrywane i nieczytelne dla
otoczenia.
Bardziej narażone na uzależnienie od Internetu są osoby już uzależnione od innych
czynności lub substancji. Rozpoznanie uzależnienia jest trudne nawet dla bliskich. Uzależnienie rozwija się powoli, niezauważalnie
dla osoby zainteresowanej i jej otoczenia.
Uzależnienie od Internetu nazywane jest
siecioholizmem, internetoholizmem lub infoholizmem. Ta ostatnia nazwa zarezerwowana jest na szczególny rodzaj uzależnienia
i określa nałóg poszukiwania informacji. Osoby o takim upodobaniu buszują w bazach
danych, są stałymi klientami wyszukiwarek,
przeglądają informacje umieszczone w portalach i na stronach internetowych.
Istnieje lista zachowań określających
osobę uzależnioną od Internetu:
1. Nie potrafi kontrolować czasu spędzanego przy komputerze.

2. Kłamie na temat długości czasu spędzanego na korzystaniu z komputera.
3. Ponosi negatywne konsekwencje z powodu długiego czasu spędzonego przy komputerze.
4. Zatraca zasady moralne, w związku z wykorzystywaniem fałszywych personaliów.
5. Przecenia wartość komputera w swoim
życiu.
6. Doświadcza ambiwalentnych uczuć – euforii oraz poczucia winy z powodu przebywania w sieci.
7. Staje się przygnębiona lub zła, gdy ktoś
przerwie sesję internetową.
8. Jej rozrywka ogranicza się do korzystania z komputera.
9. Używa komputera jako ucieczki od smutku, przygnębienia.
10. Miewa problemy finansowe z powodu korzystania z komputera.
Jeżeli stwierdza się u siebie trzy lub
więcej symptomów z powyższej listy,
należy skontaktować się ze specjalistą od
uzależnień.
Jak w każdym uzależnieniu i w tym, można wyróżnić fazy jego rozwoju:
1. Zapoznanie się z Internetem
● odkrywanie możliwości Internetu,
● odkrywanie nowej rzeczywistości po
włączeniu komputera – uczucie przyjemności, zainteresowania, zafascynowania i przypływu sił,
● nawiązywanie kontaktów przez Internet – odczuwanie euforii,
● odczuwanie spokoju w trakcie i tuż po
wędrówce po Internecie,
● poczucie „braku granic” i poczucie „zjednoczenia z całym światem”.
2. Redukcja dyskomfortu
● potrzeba kontynuowania kontaktów
w Internecie dla zachowania poczucia
równowagi życiowej, które to poczucie
daje ulgę,
● wchodzenie we wspólnotę internetową,
● rezygnacja z osób i przedmiotów, które
były dotąd częścią życia,
● zajęcie umysłu myślami o Internecie
– planowanie, co będą robić, jak tylko
połączą się z siecią (nawet podczas
spotkań z rzeczywistymi znajomymi).
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3. Uzależnienie
● chęć i potrzeba coraz większej ilości
czasu korzystania z Internetu,
● całkowita ucieczka od świata realnego.

●
●
●
●
●

zaburzenia kontroli popędu,
wady wzroku, bóle pleców i kręgosłupa,
zespół ciasnoty kanału nadgarstka,
bezsenność i podenerwowanie,
podatność na infekcje i robaczyce (z uwagi na zaniedbania higieny osobistej),
● w skrajnych przypadkach – zaburzenia
schizoidalne.

Charakterystyka patologicznego stosowania Internetu obejmuje trzy etapy:
1. Zaangażowanie.
2. Zastępowanie.
3. Ucieczkę.

Przeprowadzano badania poszukujące różnic w osobowości osób uzależnionych od Internetu od tych nieuzależnionych. K. Pluciński (Osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od Internetu) stwierdził, że osoby
uzależnione od korzystania z Internetu charakteryzują się wyższym poziomem neurotyczności niż osoby nieuzależnione. Tak
więc wyższy poziom lęku i upośledzenie
kontroli swoich popędów, to symptomy różnicujące osoby uzależnione od nieuzależnionych od korzystania z komputera i Internetu.
Kontrola czasu, jaki spędzamy przy komputerze, kontakty bezpośrednie z osobami
z otoczenia, rozwiązywanie problemów, które dotyczą realnego życia i mierzenie się ze
swoimi ograniczeniami, to recepta na obronę przed uzależnieniem od komputera i Internetu. Od nas i naszego stosunku do
komputera zależy, czy będzie on naszym
dobrodziejstwem, czy popadniemy w uzależnienie (które wiele osób określa jako mało
szkodliwe). Dorośli, którzy przyznają się do
uzależnienia od Internetu często z uśmiechem bagatelizują problem. Tylko dlaczego
powstają ośrodki zajmujące się leczeniem
tego typu uzależnienia?
Jednak, czy możliwy jest nasz świat pozbawiony komputera i Internetu?

Osoby uzależnione uciekają do wirtualnego świata przed problemami dnia codziennego i nie szukają już rozrywki, nie
zbierają informacji, nie korzystają z Internetu jako komunikatora. Po opuszczeniu
sieci problemy pogłębiają się, pojawia się
depresja, narasta poczucie samotności i winy z powodu niewywiązywania się z obowiązków, np. nauki, pracy, rodziny. Stan
złego samopoczucia redukuje się korzystając częściej i dłużej z Internetu. Po przerwaniu długich sesji odczuwa się zespół abstynencyjny, którego objawy są analogiczne
do występujących po odstawieniu środków
psychoaktywnych. Internetowy zespół abstynencyjny może przybierać formę delirium
tremens.
Następstwem zbyt wielu godzin spędzanych przed komputerem jest ograniczenie
kontaktów interpersonalnych i zawężenie
zainteresowań, co wpływa na spadek wydolności intelektualnej.
Inną konsekwencją zbyt długiego czasu
poświęconego komputerowi, nawet kosztem
snu, jest konieczność sięgania po środki
pozwalające funkcjonować w szkole czy
w pracy. Zwykle jest to kawa. Gdy już nie
wystarcza, zastępują ją lub wspomagają
środki pobudzające. Pojawienie się uzależnienia od nich, jest tylko kwestią czasu.
Niechęć do opuszczania miejsca przed
monitorem prowadzi do ograniczenia jakiejkolwiek formy innej aktywności, niewłaściwego odżywiania, a w skrajnych przypadkach do zaprzestania odżywiania.
Jeżeli sytuacja rozciąga się w czasie, pojawiają się schorzenia wynikające z uzależnienia.
Należą do nich:
● depresja,
● fobia społeczna,
● zespół deficytu uwagi,
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EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Marta Żabka
Miejskie Przedszkole nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Częstochowie
Jarema Kamiński
Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Częstochowie

„B AWIĘ

–

SIĘ I UCZĘ
Z KOMPUTEREM ”
ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

W

ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Bawię się i uczę z komputerem” 5- i 6-latki z Miejskiego
Przedszkola nr 28 w Częstochowie uczestniczą w zajęciach komputerowych.
Innowację wprowadzono w roku szkolnym 2015/2016 w grupie 5-latków, aby
w następnym roku szkolnym kontynuować
zajęcia w grupie 6-latków oraz w nowej
grupie 5-latków. W sumie w roku szkolnym
2016/2017 w dodatkowych bezpłatnych
nieobowiązkowych zajęciach uczestniczyło
około 50 najstarszych przedszkolaków,
a więc właściwie wszyscy.

kułu należą prawdopodobnie do pionierów
tych działań w Częstochowie, zainspirowani
przez dyrektor placówki – Barbarę Jurę.
Dlaczego edukacja komputerowa jest wskazana w przedszkolu? Odpowiadając w skrócie, możemy powiedzieć, że wynika to
z szybkiego i coraz bardziej powszechnego
postępu technicznego. Już przedszkolaki
korzystają z tabletów czy smartfonów. Kolejny czynnik, to wydłużenie edukacji przedszkolnej do siódmego roku życia. Edukacja
komputerowa urozmaica i uatrakcyjnia
zajęcia. Przedszkolaki uczą się posługiwania
myszką, klawiaturą, malują kolorowanki,
grają, starsi piszą pierwsze literki oraz
cyferki w edytorze tekstu i bardzo im się to
podoba. Skoro wydaje się nam, że taka edukacja jest wskazana, to właściwie, dlaczego
jej nie ma nawet w drogich renomowanych
prywatnych przedszkolach? Odpowiedź jest
prosta, na przeszkodzie stoją problemy infrastrukturalne. W przedszkolach po prostu
nie ma pracowni komputerowych. Nawet
szkoły mają problem w zorganizowaniu dobrej pracowni komputerowej. Miejskie Przedszkole nr 28 w Częstochowie wchodzi
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Częstochowie i korzysta ze szkolnej pracowni komputerowej.
Z obserwacji wynika, iż dzieci interesują
się tym, co je otacza, komputerami także,
a może przede wszystkim. Dzisiejszy świat
jest światem technologii informacyjnych.

Przedszkolaki w szkolnej
pracowni komputerowej

Obecnie stoimy na progu edukacji komputerowej w przedszkolach. Autorzy arty-
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Ich dynamiczny rozwój skłania do refleksji
– czy nasze oddziaływanie wychowawcze
przygotowuje młode pokolenie do życia we
współczesnym świecie? Dzieci od najmłodszych lat mają kontakt z komputerem. Stawia to przed nauczycielami wiele nowych
wyzwań. Komputer i tablica interaktywna to
nowoczesne narzędzia edukacyjne o szerokich możliwościach zastosowania.

wania złożonych poleceń, które aktywizują
myślenie abstrakcyjne. Uczy pracy w grupie, pobudza dzieci do aktywności, motywuje i angażuje do działania. Ponadto tablica
uatrakcyjnia zajęcia, dyscyplinuje grupę,
a także zachęca do rozmów – rozwija mowę.
Tablica w znaczący sposób zmienia tradycyjny sposób prowadzenia zajęć i zabaw
w przedszkolu.
Rodzice zapytani, co sądzą na temat innowacji pedagogicznej „Bawię się i uczę
z komputerem” w Miejskim Przedszkolu nr 28
w Częstochowie odpowiadali następująco:
„Zajęcia informatyczne w grupach przedszkolnych, jako zajęcia dodatkowe, uważam
za bardzo przydatne, albowiem sprawiają
dzieciom dużo radości i przyjemności. Dzieci
poprzez zabawę z komputerem, zapoznają
się z jego obsługą. Uczą się prawidłowego
układu ręki i palców na myszce komputera.
Rozwijają również swoją wyobraźnię. Zatem
w związku z powyższym uważam, że zajęcia
są niezbędne w przedszkolach. Należy również zaznaczyć, że świat jest coraz bardziej
zinformatyzowany. Wszystko wiąże się z Internetem i pracą na komputerze, tak więc
nauka dzieci przedszkolnych w tej sferze
jest jak najbardziej wskazana, ponieważ ma
to ścisły związek z przyszłością naszych
dzieci” – tak sądzi mama Leny S.
„Moim zdaniem to dobrze, że takie zajęcia z komputerem mają dzieci już od
przedszkola. Moje dziecko jest bardzo zadowolone z tych zajęć. Za każdym razem uczy
się czegoś nowego, opowiada w domu, czego
się nauczyło. Dobrze, że takie zajęcia są, bo
dziecko uczy się korzystać w bezpieczny
sposób z komputera czy Internetu” – tak
uważa mama Kacpra W.

Zajęcia dla dzieci, w których wykorzystuje się komputer, mogą stanowić atrakcyjną formę wspomagania procesu przygotowania dziecka 6-letniego do szkoły, a także kształcenia różnych umiejętności.
Pomysł wykorzystania komputera i tablicy interaktywnej na zajęciach narodził się,
aby uświadomić dzieciom, że komputer to
narzędzie służące nie tylko do gier, a Internet może być cennym źródłem informacji,
jeżeli tylko potrafimy odpowiednio korzystać
z jego zasobów.
Poprzez zajęcia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne można
przybliżyć dzieciom komputer, który będzie
nie tylko narzędziem do zabawy, ale także
może okazać się pomocny w nauce. Praca
na komputerze jest dla dzieci atrakcyjna.
Może pomóc im poznać cyfry i litery, nabywać umiejętność czytania i liczenia. Jest
wiele programów, które pomagają wykształcić spostrzegawczość, koncentrację uwagi,
pamięć czy znajomość kolorów.
Wykorzystanie tablicy interaktywnej jest
ciekawym doświadczeniem dla dzieci. W domu raczej nikt jej nie posiada. Tablica
interaktywna angażuje zmysły – wzrok, dotyk, słuch. Rozwija umiejętność wykony-
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Zadaniem nauczycieli jest odpowiednie
przygotowanie dzieci do życia we współczesnym świecie, zadbanie o ich wszechstronny
rozwój. Zatem pragniemy kontynuować
innowację pedagogiczną „Bawię się i uczę
z komputerem” w Miejskim Przedszkolu nr 28
w Częstochowie również w następnych latach.
Marta Żabka
Jarema Kamiński
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Eliza Szczerbiak
Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie

O SOBOWOŚĆ

I ZADANIA
NAUCZYCIELA MONTESSORIAŃSKIEGO
Zamiast mówienia (pedagog)
powinien nauczyć się milczeć, zamiast nauczać,
powinien obserwować; zamiast dumnej godności tego,
kto chce się objawiać jako nieomylny,
powinien przywdziać szatę pokory.
Maria Montessori

N

auczyciel jest przewodnikiem dziecka w jego drodze do zdobywania
wiedzy, swoistym drogowskazem
w czasie przyswajania zasad funkcjonowania w społeczeństwie. Obowiązkiem wychowawcy jest pełna cierpliwości, miłości i szacunku relacja z dzieckiem. To szczególnie
on powinien być fachowym, osobistym autorytetem.
Maria Montessori postawiła przed nauczycielem niebywałe wyzwanie. Podniosła
poprzeczkę dotyczącą sposobu wykonywania zawodu pedagoga. Wymaga bowiem od
niego, aby w centrum, bez względu na
okoliczności, zawsze stał wychowanek. Nauczyciel powinien znajdować się na drugim
planie. Nie jest to łatwe dla nikogo, tym
bardziej nauczyciela, który przez pokolenia
był przyzwyczajany do swojego statusu jako
największego autorytetu.
„Pierwszym krokiem przygotowania nauczycielki montessoriańskiej jest przygotowanie siebie. Musi trzymać w pogotowiu swój
potencjał wyobraźni, bo o ile w tradycyjnych
szkołach nauczyciel zna bezpośrednie zachowania swych uczniów, wie, że musi na
nich uważać i wie, co ma zrobić, żeby ich
nauczyć, o tyle nauczycielka montessoriańska ma przed sobą dziecko, które w pewnym sensie jeszcze nie istnieje. Na tym polega zasadnicza różnica. Nauczycielki, które
przychodzą do naszych szkół, muszą mieć
swego rodzaju wiarę, że dziecko będzie się
objawiać przez pracę”1. Nauczycielka montessoriańska nie może mieć z góry założonych poglądów na temat tego, jakie powinno
być dziecko. Jej rolą jest zachęcanie dziecka
do koncentrowania się i na to powinna
skierować swoją energię.
Światopogląd i zasady działania tradycyjnych nauczycieli, którzy pragną pracować
metodą M. Montessori, muszą ulec meta-

morfozie, zwłaszcza w sferze umysłu i planowania działań.
„Nasza pedagogika żąda od nauczyciela,
by przede wszystkim zastanowił się nad
sobą i oczyścił się od wszelkich wad tyranii.
Przez wieki umacniany kompleks pychy
i gniewu trzeba wyplewić do korzeni, serce
wyzwolić z okowów. Nauczyciel musi się
przede wszystkim nauczyć skromności, by
odnaleźć miłość. Oto postawa, którą musimy posiąść. Oto podstawa równowagi
wewnętrznej, bez której nie da się w żaden
sposób pójść dalej. Na tym polega wewnętrzne przygotowanie, nasz punkt wyjścia
i zarazem cel”2.
Aby całkowicie zmienić swój pogląd w tej
kwestii trzeba nie lada poświęcenia, wyzbycia się wszystkich wcześniejszych złych nawyków. Trzeba porzucić dumę i całkowicie
otworzyć się na dziecko.
Od nauczyciela wymagana jest indywidualna praca z każdym dzieckiem. Nie oznacza to opuszczenia pozostałych wychowanków. Oni w tym czasie mogą pracować
z pomocami i materiałami rozwojowymi.
Trudno może być wówczas utrzymać dyscyplinę w grupie, a spokój i możliwość skupienia uwagi są konieczne do efektywnej
pracy. M. Montessori nie zabrania zwracać
dzieciom uwagi, aby zapobiec chaosowi.
Przed nauczycielem montessoriańskim stoi
poważne wyzwanie – musi zapewnić bezpieczeństwo, a jednocześnie udzielać indywidualnych lekcji.
„Nie bójcie się niszczyć złego! Jedyne
czego musimy się wystrzegać, to niszczenie
dobra. Podobnie jak wołamy dziecko po
imieniu, zanim
jeszcze potrafi odpowiedzieć, tak trzeba niekiedy głośno zawołać,
aby obudziła się dusza (…). Dobry nauczyciel jest osobowością, a nie maszyną sto-
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sującą metody pedagogiczne. Musi zdecydować, czy w ogólnym bałaganie lepiej jest
podnieść głos, czy też niektórym dzieciom
szepnąć coś do ucha, tak by obudzić w innych ciekawość i w ten sposób je uspokoić.
Mocne uderzenie w klawisz pianina uspokaja bałagan w klasie jak trzask bicza”3.
Nauczyciel w metodzie M. Montessori ma
za zadanie wprowadzanie materiału rozwojowego zgodnie z instrukcją i demonstracją,
jak się go używa. Nauczyciel musi być
kompetentny, nie może popełnić błędu.
M. Montessori podchodziła do tego zagadnienia następująco: „Dokładne i treściwe
lekcje, dawane każdemu dziecku wyłącznie
dla niego, są propozycją kierującą się do
głębi jego umysłu. Aż pewnego dnia duch
się budzi, jaźń dziecka zagarnia jakiś przedmiot, uwaga koncentruje się na powtarzaniu ćwiczenia, ćwiczenie udoskonala umiejętność, a promienny wyraz twarzy dziecka,
zachowanie zdradzające zadowolenie są znakiem, że umysł narodził się po raz drugi”4.
Jednym z najważniejszych zadań nauczyciela jest realizacja głównego motta pedagogiki M. Montessori: „Pomóż mi zrobić to
samemu”. Dzieci mają pracować tak, jakby
nie było przy nich nauczyciela. „Czego
dziecko nie jest w stanie samo zrobić, musimy mu to dokładnie pokazać. Nie możemy
dawać zbytecznej pomocy, ale też nie zaniechamy tej koniecznej”5.
Nauczyciel ma obowiązek racjonalnie spojrzeć na działania małego człowieka. Musi
odróżnić zainteresowanie wszystkim bez koncentracji od zajęcia się materiałem w sposób
sensowny i celowy. Wówczas nauczyciel schodzi na drugi plan i ma pomagać dziecku
tylko wówczas, gdy ono o to wyraźnie poprosi.
M. Montessori wymagała od nauczyciela,
aby dbał o porządek, precyzyjnie oczyszczał
otoczenie i usuwał zniszczenia, które są naturalnym następstwem korzystania z pomocy. Musi być uważnym obserwatorem i słuchaczem, gotowym do udzielenia odpowiedzi, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Nauczyciel nie powinien przerywać dziecku wykonującemu pracę, ani zakłócać jego
odpoczynku. Dziecko potrzebuje czuć obecność nauczyciela podczas poszukiwań, ale
kiedy już znajdzie zajęcie, zadaniem nauczyciela jest się usunąć.
M. Montessori uważała, że „dziecko i dorosły to dwie części ludzkości, które naCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017

wzajem wpływają na siebie i przy obopólnej
pomocy powinny współistnieć w harmonii.
To nie jest tylko tak, że dorosły musi pomagać dziecku, ale także dziecko powinno
pomagać dorosłemu”6.
Nauczyciel musi się wykazać umiejętnością efektywnego metodycznego obserwowania zachowań wychowanka. Taka obserwacja powinna być pełna szacunku, miłości
i pokory „Wyrabia ona, bowiem, podobnie
jak u badaczy naukowych, cierpliwość,
skromność (…). Nauczyciel staje się powoli
skromny we wszystkich swych poczynaniach”7.
Ta obserwacja oraz relacje z dzieckiem,
które powstają w czasie jej trwania, prowadzą do zacieśniania więzi uczuciowych
pomiędzy wychowawcą a uczniem. Interpretując w ten sposób relacje, jakie zachodzą
pomiędzy nauczycielem a dzieckiem można
dojść do modelu najbardziej pożądanego
typu osobowości wychowawcy. Rozumiany
byłby on jako „sługa ludzkiego ducha,
współpracownik, pomocnik, doradca, przewodnik, organizator i inicjator (impuls)
wolności dziecka”8.
Oprócz tego, że nauczyciel powinien być
spokojny, pełen miłości i cierpliwości, ma
również obowiązek posiadania ogromnej
wiedzy ogólnej oraz chęci do doskonalenia
zawodowego. Powinien mieć wewnętrzną potrzebę dokształcania się, szukać nowych
rozwiązań, przyswajać nowinki pedagogiczne.
„Gdy w wychowaniu mówi się o wolności
dziecka, zapomina się często, że wolność nie
jest równoznaczna z pozostawieniem dziecka samemu sobie. Uwolnić dziecko tak ot,
żeby robiło, co chce, nie oznacza, że jest ono
wolne. Wolność jest zawsze wielką pozytywną zdobyczą. Nie osiąga się jej łatwo. [...]
Wolność to budowanie, trzeba ją budować
zarówno w otaczającym świecie, jak i w sobie. Na tym polega nasze właściwe zadanie,
jedyna pomoc, jaką możemy dać dziecku”9.
Przyjrzenie się postaci Marii Montessori
jako nauczyciela stanowić może ciekawą
przesłankę do głębokich refleksji u każdego
pedagoga, który zastanawia się nad sensem
swojej pracy oraz poszukuje swej tożsamości zawodowej i osobowościowej. Sprostanie wszystkim oczekiwaniom stawianym
przez M. Montessori nie jest łatwe, szczególnie dla nauczycieli, którzy przez wiele lat
pracowali w placówkach tradycyjnych.
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Z tym większym szacunkiem powinni się oni
spotykać na każdym kroku ze strony rodziców swych wychowanków. Reakcje społeczeństwa są jednak różne. Ludzie boją się
nowości, obawiają się wszelakich innowacji,
również tych w dziedzinie edukacji, szczególnie jeśli chodzi o kształcenie najmłodszych. Pozostaje nam tylko wierzyć, że nadejdzie czas, kiedy ludzie zaufają M. Montessori i nie będą mieli oporów przed posłaniem swych pociech do placówek prowadzonych zgodnie z założeniami jej pedagogiki.
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9

M. Miksza, Zrozumieć Montessori, czyli Maria
Montessori o wychowaniu dziecka, „Impuls”,
Kraków 2004, s. 83.
R. Kramer, Leben und Werk einer grossen
Frau, Frankfurt am Mein 1995, s. 33.
M. Montessori, Die Selbsterziehung des
Kindes, Berlin 1923, s. 9.

Bibliografia:
Kramer R., Leben und Werk einer grossen Frau,
Frankfurt am Mein 1995.
Kucha R., Maria Montessori (1870–1952). Dorastanie do przyszłych zadań edukacyjnych,
„Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 5.
Łatacz E., Recepcja teorii pedagogicznej Marii
Montessori w Polsce do roku 1939, Wyd. UŁ,
Łódź 1996.
Miksza M., Zrozumieć Montessori. Idee – metody
– inspiracje, „Impuls”, Kraków 1997.
Montessori M., Die Selbsterziehung des Kindes,
Berlin 1923.
Montessori M., Kinder, die in der Kirche leben,
Freiburg 1964.
Montessori M., La mente del bambino. Mente
Assorbente, Madras 1949.
Montessori M., Przygotowanie nauczycielki montessoriańskiej, [w:] Umysł dziecka. Umysł absorbujący. Materiały do użytku wewnętrznego PSM, Madras 1949.
Montessori M., Texte und Gegenwartsdiskussion,
wyd. Winfried Bohem, Klinkhardts Pädagogische Quellentexte, Bad Heilbrunn 1990.
Pädagogische Leitsätze. Aus Schriften und Vortragen dr. Maria Montessoris, „MontessoriWerkbrief” 1964/3.

Eliza Szczerbiak

Przypisy:
1
M. Montessori, Przygotowanie nauczycielki
montessoriańskiej, [w:] Umysł dziecka. Umysł
absorbujący. Materiały do użytku wewnętrznego PSM, Madras 1949, s. 125.
2
Montessori M., Texte und Gegenwartsdiskussion, wyd. Winfried Bohem, Klinkhardts Pädagogische Quellentexte, Bad Heilbrunn 1990, s. 86.
3
M. Montessori, op. cit., s., 44–47.
4
M. Montessori, op. cit., s. 44–47.
5
Pädagogische Leitsätze. Aus Schriften und
Vortragen dr. Maria Montessoris, „MontessoriWerkbrief” 1964/3, s. 17.
6
M. Montessori, Kinder, die in der Kirche leben,
Freiburg 1964, s. 244.

Sylwia Janusiak
Gminne Przedszkole w Kruszynie

A RTETERAPIA W PRACY Z DZIECKIEM
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

A

rteterapia („arte” z łac. oznacza sztukę, rzemiosło, sztuki piękne i umiejętności; „terapia” z gr. – leczenie)
oznacza leczenie przez sztukę. Termin arteterapia po raz pierwszy pojawił się w literaturze anglojęzycznej w latach 40. XX wie-

ku, w polskiej – nazwa ta zaczęła funkcjonować o wiele lat później. J. Konieczna
podaje różne nazwy dla tego rodzaju terapii:
arterterapia, kulturoterapia, arterapia, artterapia, terapia rysunkiem, plastykoterapia,
terapia przez plastykę, terapia malarska,
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terapia sztuką, terapia poprzez sztukę,
wychowanie plastyczne, wspomaganie kreatywności, wychowanie estetyczne, pedagogika przez sztukę i terapia przez twórczość.
Arteterapia według niej sięga do terapii
malarskiej, muzykoterapii, choreoterapii,
biblioterapii, działań terapeutycznych z wykorzystaniem teatru, filmu, sztuk plastycznych – malarstwa, rzeźby, grafiki i innych.
Zgodnie z definicją Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów (The British Association of Art. Therapists BAAT) arteterapia
jest formą psychoterapii, która traktuje
media artystyczne jako podstawowy sposób
komunikacji. Uczestnik arteterapii poprzez
tworzone obrazy może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. Arteterapia według W. Szulc (2001,
s. 126) „polega na wykorzystaniu różnych
środków artystycznych, które ułatwiają
pacjentowi ekspresję emocji”. Dzięki zachodzącej między terapeutą a pacjentem interakcji, pacjent zmienia na korzyść sposób
myślenia, odczuwania i zachowania (Cameron, 2005, s. 225). To z kolei może wpływać
na pozytywną zmianę w postrzeganiu siebie
oraz na nową jakość życia uczestnika
arteterapii. „Współcześni teoretycy twierdzą,
że sztuka stanowi wielka szansę na ocalenie
prawdziwego człowieczeństwa, gdyż doznania estetyczne stanowią podstawę wszelkich
efektów wychowawczych”1. Ponieważ terapeuta nie koncentruje się na uzyskaniu walorów estetycznych czy wartości artystycznych tworzonych dzieł, uczestnicy arteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych. Dla terapeuty ważna jest pomoc w rozwiązaniu problemu, czyli kontekst
psychoterapeutyczny, poprzez stworzenie
odpowiednich warunków i dostarczenie materiału artystycznego dla osiągnięcia sukcesu (zmiany, rozwoju osobistego, wyrażenia siebie drogą pozawerbalną). W arteterapii sztuka nie jest celem, ale środkiem do
osiągnięcia założonego przez terapeutę celu,
czyli korzystnej zmiany. Sam proces twórczy
jest narzędziem terapeutycznym. Nie wystarczy bowiem tylko obcowanie ze sztuką,
potrzebne jest jej odtworzenie, wejście pacjenta w proces terapii ze sztuką, by „arte
stało się arteterapią”.
Arteterapia pełni funkcję rekreacyjną (dającą możliwość odprężenia, przeżycia przyjemności, oderwania od problemów codziennego życia), edukacyjną (umożliwiającą zdobywanie wiedzy, mądrości) i korekcyjną (naCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017

prawiającą niedobory). Spełnia także funkcje terapeutyczne: ułatwia dostrzeganie
własnych problemów, pomaga odreagować
silne emocje, wpływa na zmianę postaw
i zachowań, pomaga w odzyskaniu wewnętrznego spokoju. Pełni również funkcję
profilaktyczną, ponieważ zapobiega powstawaniu zaburzeń, wywołując pozytywne emocje: radość, zadowolenie, odprężenie, które
wpływają na samopoczucie. Arteterapia pomaga w leczeniu agresji, ludzi chorych psychicznie, w rehabilitacji dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, chorych na serce,
po porażeniach, w pracy z osobami depresyjnymi, zahamowanymi psychoruchowo, nieśmiałymi, biernymi społecznie.
Uczestnictwo w zajęciach arteterapeutycznych pozwala na polisensoryczne odbieranie
dzieł sztuki (słuchanie muzyki, odbieranie
brzmienia, taniec, ruch sceniczny, zapach
farby, widok obrazów, odbiór faktury, wibracji, kształtu, wielkości, ciężaru, temperatury). Możliwe jest także przełożenie jednego języka wrażeń na inny – języka muzyki
na inny język (dzieciom niedosłyszącym
muzykę przekazujemy zmysłem dotyku). Terapia z wykorzystaniem technik arteterapii
(poprzez muzykę, plastykę, ruch) wpływa na
rozwój procesów percepcyjnych, rozwój
motoryki małej i dużej, koordynację wzrokowo-ruchową. Jeśli zaś chodzi o sferę emocjonalno-społeczną to samo obcowanie ze
sztuką, a następnie uczestniczenie w procesie jej tworzenia odbywa się w otoczeniu
innych ludzi i często dla ludzi. Sztuka integruje i przełamuje bariery. Wszyscy mają
prawo do odbioru sztuki, chociaż każdy na
swój własny sposób.
WYBRANE METODY I TECHNIKI ARTETERAPII
Podczas terapii indywidualnej czy też
grupowej najczęstszą techniką jest psychorysunek. Służy on terapeucie do wstępnego
diagnozowania problemu, jest projekcją stanu umysłu dziecka. Może też być wykorzystywany do rozładowywania napięcia i negatywnych emocji.
Kolejną metodą w arteterapii jest tzw.
malowanie spontaniczne. Dziecko maluje
bez jakiegokolwiek wzoru, celem pracy jest
tylko wyzwalanie kreatywności, pomoc
w określaniu i nazywaniu świata, otaczającej je rzeczywistości, pokazywanie emocji
i myśli w formie pracy plastycznej.
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Najbardziej znaną odmianą jest Metoda
Malowania Dziesięcioma Palcami. Metoda
pedagogiki zabawy również korzysta z technik arteterapii, więc jej zasady także będą
stosowane w procesie terapii przez sztukę.
Według nich każdy uczestnik arteterapii
wchodzi w ten proces dobrowolnie, wybiera
metody i techniki, z których chce korzystać.
Ćwiczenia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne pomagają nie tylko w rozwoju fizycznym, ale i osobowości, ponieważ
dziecko zyskuje większą samoświadomość,
staje się bardziej pewne siebie, zdobywa doświadczenie ruchowe. Poznanie własnego
ciała procentuje zyskaniem zaufania do siebie i poczucia bezpieczeństwa, pomaga
w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów
społecznych. Metoda Dobrego Startu Marty
Bogdanowicz poza wzorami graficznymi wykorzystuje muzykę, rytmikę i śpiew, a piosenki dobierane są z repertuaru ludowego
i dziecięcego. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa to istota metody porannego kręgu, czyli stymulacji polisensorycznej. Najważniejsze w tej metodzie jest spotkanie dzieci z terapeutą i ze sobą nawzajem
poprzez dostarczanie bodźców sensorycznych. Stosowana jest także w terapii dzieci
zaburzonych intelektualnie, potrzebujących
poczucia bezpieczeństwa, specjalnego nastroju, atmosfery. Tematyka, sposób prowadzenia zajęć i technika zajęć uzależnione są
od pory roku. Każdej porze roku przypisane
są odpowiednie kolory, zapachy, smaki,
dźwięki i żywioły. Zajęcia odbywające się
w danej porze roku mają zawsze taką samą
strukturę, są przewidywalne.
Muzykoterapia uwrażliwia na problemy
własne i innych ludzi. Aktywizuje lub osłabia czynności mózgu, przyspiesza rytm serca lub go spowalnia, podwyższa lub obniża
ciśnienie krwi. Obcowanie z muzyką (aktywne słuchanie, swobodne improwizowanie,
granie na instrumentach, śpiewanie, malowanie obrazów do muzyki) pozwala na
uzewnętrznianie emocji, przeżywanie wzruszeń, wyrażanie uczuć. Rytmika, muzyka,
pantomima, techniki parateatralne pomagają w rozwiązywaniu problemów psychoruchowych. Odpowiednio pokierowana muzykoterapia eliminuje także niewłaściwe wzorce zachowań społecznie niepożądanych. Terapia przez taniec oddziałuje na sferę emocjonalną, motoryczną, fizjologiczną, poznawczą, estetyczną oraz na sferę kontaktów
społecznych. Jest wszechstronną techniką

arteterapii, pozwalającą na ekspresję własnej osobowości, pobudzającą i uwalniającą
uczucia, wzmacniającą poczucie własnej
godności, odwagę, harmonię ciała i duszy,
ćwiczącą koordynację ruchową, stabilność
ciała, rozluźniającą napięcie mięśniowe, pomagającą w przepływie energii, wyzwalającą
endorfiny, poprawiającą samopoczucie.
Teatroterapia ma oczyszczający wpływ na
psychikę człowieka. Pozwala, jak w przypadku terapii tańcem, na wyrażanie siebie,
odreagowanie stłumionych emocji, ułatwia
przystosowanie się do rzeczywistości, zawieranie kontaktów społecznych, rówieśniczych. Wskazuje pozytywne wzorce i odpowiednie zachowania.
Drama ułatwia i przyspiesza naukę oraz
wszechstronne dojrzewanie dziecka, wyzwala kreatywność, wyobraźnię, wrażliwość, doskonali umiejętność wyrażania uczuć, stanów emocjonalnych, lęków, pomaga w nawiązywaniu kontaktów społecznych i współpracy z innymi. Jednocześnie pozwala na
poznanie własnej odrębności i indywidualności. Drama pomaga szczególnie dzieciom
zahamowanym, mającym problemy z wyrażaniem własnego ja. Dzięki niej dziecko
doskonali także mimikę, ekspresję ciała,
wzbogaca słownictwo.
Pantomima uczy dziecko komunikacji
niewerbalnej, przekazywania komunikatów
mową ciała, mimiką twarzy, gestykulacją,
spojrzeniem, a nawet sposobem ubioru, charakteryzacją, makijażem, fryzurą. Terapia
ruchem, gestem i mimiką umożliwia spontaniczne wyrażanie emocji, rozwija harmonię ciała, koordynację ruchowo-umysłową,
koryguje odpowiednio zachowania jak również dostarcza estetycznych przeżyć.
W bajkoterapii najważniejszym pojęciem
jest identyfikacja, utożsamianie się z oglądanym bohaterem, wchodzenie w przedstawiony świat. Ta metoda dostarcza wzorów postępowania, skłania do oceny postępowania,
zastanowienia się nad bohaterem, sytuacją.
Bez względu na wybór metody ważne jest,
by była ona dopasowana do dziecka, jego
indywidualnych predyspozycji, schorzeń,
ułomności czy też zauważonych potrzeb.
ARTETERAPIA W PRACY Z DZIECKIEM
Arteterapia to metoda pozwalająca na
wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Aktywność dziecka w wieku przedszkolnym poprzez zabawę jest naturalnym spo49
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sobem poznawania siebie, najbliższego otoczenia i świata w szerszym, globalnym znaczeniu. Wynika ona z naturalnych potrzeb
organizmu małego człowieka do eksplorowania przestrzeni wokół siebie. Związana
jest również z indywidualizmem dziecka, jego osobistymi potrzebami, sposobem i tempem poznawania. Prowadzi dziecko do samookreślania, nabywania cech indywidualnych, a w konsekwencji – do dojrzewania.
Założenia arteterapii koncentrują się na
aktywności dziecka w różnych jej obszarach: społecznym i emocjonalnym, językowym, poznawczym, artystycznym, ruchowym i zdrowotnym, a zadaniem rodzica czy
nauczyciela jest stworzenie warunków do
takiej działalności, w której dziecko ma
możliwość wyzwalać swoją aktywność.

dźwiedziej gawry z gliny, suszenie,
malowanie; Wiewiórka – wykonanie rzeźby na butelce.
2. Zima – oglądanie bajki Reksio i pies
– poznanie znaczenia przyjaźni; Mój pies
– dorysowywanie psa do fragmentu kserówki naklejonej na kartkę; Zimowa
gwiazdka – wykonanie białego witrażu
z kartki technicznej i materiałów tekstylnych; zabawa pantomimiczna Uczucia
bałwanka; anioły z masy solnej, suszenie, malowanie, zdobienie; wydzieranka
św. Mikołaj z wykorzystaniem metody
kinezjologii edukacyjnej; wykonanie maski karnawałowej na balonie; zabawa dramowa Na balu; wykonanie pracy metodą
sgraffito za pomocą tuszów, świecy
i patyczków po szaszłykach do zabawy
dydaktycznej Dzień i noc; zabawa dydaktyczna do muzyki Powitania ufoludków
metodą
Kniessów;
wydrapywanka
w plastelinie – Kosmos (malowanie kartki
plasteliną w kolorze granatu lub czerni
i wydrapywanie kształtów planet, rakiet);
Lot komety – wykonanie pracy metodą
malowania szklanymi kulkami (poruszanie kulkami po papierze włożonym
w formę do ciasta); rozmowa na temat
rodziny na podstawie wysłuchanej bajki
terapeutycznej Nie chcę mieć rodzeństwa;
Korale dla babci – wykonanie korali
z masy papierowej, suszenie, malowanie;
wielozmysłowe poznawanie pory roku
– zimy wg programu Poranny krąg
metodą stymulacji polisensorycznej; zabawa twórcza techniką kolażu W pałacu
królowej śniegu z wykorzystaniem tektury, papieru kolorowego, bibuły, folii
aluminiowej, brokatu; wykonanie pracy
Zimowy krajobraz techniką monotypii
z kalki maszynowej; wykonanie prostej
formy użytkowej – garnuszek na mleko
z gliny szybkoschnącej, suszenie, malowanie; zabawa matematyczna metodą
pedagogiki zabawy KLANZA W krainie
figurolandii; mozaika z plasteliny – wykonanie wybranej figury techniką mozaiki; kolaż Zimowy krajobraz z wykorzystaniem tektury, papieru kolorowego,
bibuły, folii aluminiowej, brokatu, farb
gwaszowych; bajka terapeutyczna Bajka
o odważnej pszczole.
3. Wiosna – malowanie akwarelami techniką mokre w mokrym Przedwiośnie;
Roztopy – malowanie dłońmi na dużym
arkuszu papieru; nitką malowane – prze-

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA ZWIĄZANE
ZE ZMIENIAJĄCYMI SIĘ PORAMI ROKU

1. Jesień – powitanie jesieni wg programu
Poranny krąg metodą stymulacji polisensorycznej; malowanie farbami kolorów
jesieni; nakrapiane obrazki – wykonanie
nową techniką poprzez przyłożenie liścia
i nakrapianie kartki farbami w kolorach
jesieni szczoteczką do zębów; nauka
wiersza Tu paluszek, tu paluszek; zabawa
paluszkowa Bawiły się dzieci paluszkami
metodą M. Bogdanowicz, M. Różyńskiej;
wykonanie frotażu Jesienne liście; zabawa ruchowa do utworu A. Vivaldiego
Cztery pory roku. Jesień; chlebowe
ozdoby – wykonanie sylwet warzyw wyciętych z chleba, wysuszenie w piekarniku, pokolorowanie rozcieńczoną gumą arabską; inscenizacja utworu J. Tuwima Rzepka z wykorzystaniem przygotowanych kukiełek z warzyw; wykonanie jabłuszka techniką plastra miodu;
lepienie owoców z masy solnej, malowanie farbami po wysuszeniu; śpiewanie
piosenki Płyną chmurki; zabawa rytmiczna do piosenki; zabawa Krople deszczu
Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
Jesienne stwory – rozdmuchiwanie kolorowych tuszów na kartce papieru;
rysowanie na nich kształtów stworów;
wykonanie filcowych wisiorków; Jesienny
pokaz mody do muzyki dziecięcej; Jesienna wydrapywanka metodą sgraffito
na podkładzie ze świecówek (zamalowywanie kartki świecą, odtłuszczenie
mąką, malowanie czarnym tuszem, wydrapywanie wykałaczką); wykonanie nieCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017
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suwanie nitką po papierze zanurzoną
w różnych kolorach farb; wykonanie wiosennego kwiatu z bibuły i patyka; zabawa twórcza Wiosna do walca André
Rieu z chustami metodą Batti Strauss;
zabawy przy piosence Trzy kurki według
Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
Wielkanocne jajko – przyklejanie nitek
w różnych kolorach na jajko ze styropianu; zabawy z wykorzystaniem metody
kinezjologii edukacyjnej Dennisona (rytmizacja, pozycja Cooka, słoń); Wielkanocny koszyk – wykonanie pracy techniką batiku na papierze; wielozmysłowe
poznawanie pory roku – wiosny wg programu Poranny krąg metodą stymulacji
polisensorycznej: kolor, smak, zapach,
żywioł; wykonanie plakatu o tematyce
proekologicznej Dbamy o Ziemię z wykorzystaniem ostrużyn z kredek świecowych (rozkładanie, prasowanie, obrysowywanie); oglądanie bajki Kubuś Puchatek i Hefalumpy – utrwalanie znaczenia
przyjaźni; Obrazek dla przyjaciela – wykonanie obrazka farbami na wykrochmalonym płótnie; zabawy z wykorzystaniem
metody kinezjologii edukacyjnej Dennisona (rytmizacja, słoń); nauka krakowiaka; Nasz kraj – barwienie linijką
(wyciskanie farb, rozciąganie linijką po
kartce); wykonanie biedronki techniką
origami; masaż relaksacyjny Wiosenna
łąka; Pszczółka – wykonanie pszczoły
z korka techniką ekoowad (malowanie
korka, przyczepianie nitki, żądła, skrzydeł); wykonanie niekonwencjonalnych
instrumentów muzycznych z użyciem
materiałów odpadowych; wykonanie kukiełki palcówki.
4. Lato – wykonanie rzeźb na butelkach
Dzieci innych krajów; Powitanie lata
– wielozmysłowe poznawanie pory roku
– lata wg programu Poranny krąg metodą
stymulacji polisensorycznej: kolor, smak,
zapach, żywioł; Lato – wykonanie pracy
techniką papierowo-fakturową; wykonanie wspólnych fotografii, obrabianie ich
w Photoshopie, założenie albumu Jestem
fotografem; Korale dla mamy – lepienie
korali
z
masy
solnej,
suszenie,
malowanie; ozdobienie pudełka na wakacyjne skarby techniką decoupag’e; malowanie spontaniczne Moje wymarzone
wakacje.

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ PROGRAMU PORANNY KRĄG
Temat zajęć: Na powitanie jesieni.
Temat tygodnia: Nadchodzi jesień.

●

Cele ogólne:
aktywizowanie zmysłu wzroku, słuchu
i dotyku,
wprowadzenie w świat podstawowych
symboli charakterystycznych dla jesieni:
kolor – żółty, smak – miód, krem orzechowy, żywioł – wiatr, instrument – dzwonki rurowe,
oddziaływanie za pomocą barw na nastrój,
samopoczucie i aktywizację dziecka,
rozwijanie orientacji w schemacie ciała.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cele szczegółowe/Dziecko:
rozpoznaje owoce jesieni,
porusza się rytmicznie przy muzyce,
ilustruje muzykę ruchem,
aktywnie ogląda i słucha,
wypowiada się na temat,
bawi się według instrukcji słownych,
wymienia atrybuty jesieni,
myje ręce przed jedzeniem,
maluje farbami kolory jesieni,
sprząta po skończonej pracy.

●
●

●

Formy: słuchanie muzyki, ruch przy
muzyce, gra na instrumentach, poznawanie
dotykiem owoców i węchem zapachu lawendy.
Pomoce: żółte elementy do dekoracji,
żółta pelerynka, wstążki, miód i krem orzechowy, dzwonki rurowe, świeca zapachowa,
mydło lawendowe, olejek lawendowy, suszarka do włosów, wiatraczek, liście, kosz,
dary jesieni, utwór C. Saint-Saënsa Jesień,
fosforyzujące zabawki, lampka zapachowa,
gwizdek, piszczałka, balon, farby plakatowe,
słomki do rozdmuchiwania, pędzel do malowania, białe kartki.
Przebieg:
1. Rozmowa z dzieckiem na temat krajobrazu, jaki widzi za oknem. Przypomnienie
nazwy pory roku, jaka właśnie się zaczyna. W pokoju również widać dookoła
przygotowane przez rodzica elementy dekoracji w kolorze żółtym i różnych jego
odcieniach.
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2. Zapalenie lampki zapachowej – zapach
lawendy – obejście z nią całego pokoju,
zwrócenie uwagi na ciepło i zapach oraz
bezpieczne obcowanie z ogniem.
3. Wspólne z dzieckiem improwizowanie
z pelerynką i wstążkami do muzyki
C. Saint-Saënsa Jesień – wywołanie ruchu powietrza w pomieszczeniu i falowania wstążek.
4. Odczytanie Listu od Pani Jesieni:
Drogi Maćku! W końcu jestem. Nadeszła
moja pora. Razem ze mną dojrzewają
owoce w sadach i w ogrodach. Przyniosłam ze sobą smaki i zapachy jesieni.
Spróbuj ich dotknąć, posmakować, powąchać. Zostawiam ci także moje dźwięki.
Do zobaczenia!
5. Rozpoznawanie dotykiem darów jesieni,
takich jak: szyszka, orzech, liść, owoce,
mech.
6. Oglądanie prezentacji multimedialnej Jesień – rozmowa z dzieckiem o nastroju
i kolorach jesieni.
7. Zabawy z wiatrem – poruszanie wstążeczkami strumieniem powietrza z suszarki,
dmuchanie na wiatraczek, w gwizdek, piszczałki, nadmuchiwanie balonu, dmuchanie we włosy.
8. Zapachy jesieni – wtarcie kropli olejku
lawendowego w dłoń dziecka, zaprezentowanie gry na dzwonkach. Rozmowa na
temat wrażeń zapachowych i emocji.
9. Wspólne przygotowanie kanapki z krakersów i kremu orzechowego lub miodu.
Mycie rąk i zjedzenie posiłku.
10. Swobodne malowanie kolorów jesieni.
11. Zakończenie: zgaszenie lampki zapachowej, umycie rąk mydłem lawendowym.

o świecie i o samym sobie, dostrzeganie
własnych zalet i słabości. Przewidywanym
efektem działań w terapii poprzez sztukę
jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń,
poprzez wywoływanie pozytywnych emocji:
radości, zadowolenia, odprężenia i zapobieganie agresji.
Polisensoryczne odbieranie dzieł sztuki
rozwinie procesy percepcyjne, wpłynie na
rozwój motoryki małej i dużej, koordynację
wzrokowo-ruchową i sferę emocjonalno-społeczną. Terapia sztuką wyzwoli w małym
człowieku twórczość, uaktywni zdolności
i talenty.
Sylwia Janusiak
Przypisy:
1
E. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce,
Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2007,
s. 2.
Bibliografia:
Bates J., Munday S., Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane, Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa 2005.
Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Wydawnictwo WSiP,
Warszawa 1989.
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VI, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.
Gładyszewska-Cylulko J., Arteterapia w pracy
pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy
terapii przez sztukę, Impuls, Kraków 2011.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca
matematyka. Edukacja matematyczna dzieci
w domu, w przedszkolu i szkole, WSiP,
Warszawa 1997.
Grzebyk E., Warsztat z zakresu terapii, [w:] Kurs
z zakresu terapii przez sztukę, Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Hurlock E.B., Rozwój dziecka, PWN, Warszawa
1985.
Kaja B., Zarys terapii dziecka, Wydawnictwo
Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001.
Konieczna E.J., Arteterapia w teorii i praktyce,
Impuls, Kraków 2011.
Lazarus A. Wyobraźnia w psychoterapii, GWP,
Sopot 2011.
Oster G.D., Gould P., Rysunek w psychoterapii,
GWP, Sopot 2011.
Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.

Przewidywane efekty
Największym sukcesem pracy rodzica
i nauczyciela jest sukces dziecka. Zakładanym efektem przeprowadzonej pracy i realizacji przygotowanego programu jest wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Efektem działań arteterapeutycznych
podczas realizacji programu jest wspomaganie kreatywności, budzenie doznań estetycznych, ułatwianie ekspresji emocji, wpływanie na zmianę w postrzeganiu siebie. Najważniejsza jest jednak możliwość odprężenia, przeżycia przyjemności. Efektem terapii przez sztukę jest zdobywanie wiedzy
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EDUKACJA JĘZYKOWA
Izabela Szczęsny
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Mańki w Lublińcu

„P O POLSKU I ANGIELSKU ”
– INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W

roku szkolnym 2016/2017 w szkołach ponadgimnazjalnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu
prowadzone były dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących nowatorskie pozalekcyjne
zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach
innowacji pedagogicznej „Po polsku i angielsku”. Innowacją objęci zostali chętni
uczniowie z klasy drugiej ZSZ nr 1 kształcący się w zawodzie kucharz oraz z klasy
drugiej i trzeciej TS nr 4, kształcący się
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczestnicy podczas zajęć teoretycznych

Zajęcia prowadzone w okresie od października 2016 r. do maja 2017 r., dwa razy
w miesiącu, łączyły wiedzę teoretyczną
z umiejętnościami praktycznymi, wzbogacając obowiązkowe zajęcia lekcyjne z przedmiotów gastronomicznych i języka angielskiego zawodowego. Zajęcia teoretyczne realizowane były w wymiarze jednostkowym
60 minut, a zajęcia praktyczne w wymiarze
jednostkowym 120 minut.
Wiele realizowanych ćwiczeń i zadań dla
uczniów było przygotowanych przez nauczycielki w programie tablicy interaktywnej
Smart Board, łącząc jednoczesne odbieranie
informacji i reagowanie na nią. Różnorodność interaktywnych wizualnych zadań
ułatwiała uczniom zdobywanie i rozwijanie
sprawności językowych zawodowych, a także wspomagała niektórych z nich w przełamywaniu nieśmiałości i bariery w posługiwaniu się językiem zawodowym.

Zajęcia z wykorzystaniem
tablicy Smart Board

Głównymi celami innowacji były: wzrost
kompetencji kluczowych uczniów w zakresie
opanowania niezbędnych wiadomości i umiejętności zawodowych z zakresu kwalifikacji
T.6 w języku polskim i języku angielskim
oraz nabycie przez uczniów zawodowych
umiejętności komunikacyjnych. Autorkami
i nauczycielkami realizującymi innowację
były Izabela Szczęsny, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych i Joanna Kulik,
nauczyciel języka angielskiego. Nowatorstwo
zajęć polegało na przemiennej, dualnej realizacji przez nauczycielki, w ramach danej
jednostki zajęć, treści z zakresu kwalifikacji
T.6 Sporządzanie potraw i napojów wspólnej
dla uczniów obydwu zawodów, w języku polskim i w języku angielskim.
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Atrakcyjna forma innowacji pedagogicznej „Po polsku i angielsku” przyczyniła się
do bardziej trwałego przyswojenia i wykorzystania wiedzy i umiejętności zawodowych
w języku polskim i języku angielskim przez
biorących w niej udział uczniów oraz nabycia przez nich zawodowych umiejętności
komunikacyjnych. Tematyka zajęć teoretycznych obejmowała: piramidę zdrowego
żywienia i aktywności fizycznej, artykuły
spożywcze, procesy technologiczne, sprzęt
i urządzenia gastronomiczne oraz ich zastosowanie, potrawy i napoje, w restauracji,
w kawiarni, catering. Tematyka zajęć praktycznych wiodła szlakiem polskich i angielskich smaków.

Ewa Jeziorska – wicedyrektor Ośrodka, Sylwia Rose – kierownik szkolenia praktycznego, Ewa Berbesz – prezes Stowarzyszenia
na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Słuchowo i Umysłowo „Uśmiech Dziecka”.
Podczas uroczystości zaproszeni goście
mogli podziwiać wiedzę i umiejętności uczniów biorących udział w innowacji, degustując sporządzone przez nich mało znane
potrawy kuchni angielskiej. Istotnymi elementami podsumowania przedsięwzięcia
była projekcja filmu pt. „Innowacja pedagogiczna. Po polsku i angielsku”, dokumentującego realizację poszczególnych zajęć oraz
wręczenie uczestnikom innowacji upominków książkowych.
Zdaniem uczniów, wyrażonym w anonimowej ankiecie przeprowadzonej po zakończeniu innowacji, zajęcia poszerzyły ich
wiedzę i umiejętności, były ciekawe, zrozumiałe, wartościowe, bogate w treści, inspirujące, wciągające, budzące aktywność, bogate w ćwiczenia, interesujące, ponieważ
sporządzali potrawy i napoje wspólnie z uczniami innej klasy. Podobały się zadania wykonywane na tablicy interaktywnej, zadania
z dopasowywaniem słownictwa polskiego
i angielskiego zawodowego oraz zajęcia teoretyczne powiązane z zajęciami praktycznymi. W przyszłości uczniowie chętnie wzięliby udział w podobnym przedsięwzięciu.

Uczniowie podczas zajęć praktycznych

W maju 2017 r., po zakończeniu ostatnich zajęć, zatytułowanych „Szlakiem angielskich smaków”, odbyło się uroczyste
podsumowanie innowacji pedagogicznej „Po
polsku i angielsku”. Na podsumowaniu
obecni byli rodzice i opiekunowie prawni
uczniów biorących udział w innowacji oraz

Izabela Szczęsny

Uczestnicy i goście na uroczystości zakończenia innowacji pedagogicznej
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Izabela Fajer
Zespół Placówek Oświatowych w Lisowie

S CENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„W HERE IS IT ?”
Temat zajęć: Where is it?

już wszyscy uczniowie wezmą w niej udział
(w zależności również od liczby uczniów
w klasie i ich sprawności językowych). Następnie uczniowie wracają na swoje miejsca.
Część II – utrwalenie słownictwa.
1. Interaktywne karty obrazkowe.
Nauczyciel uruchamia tablicę interaktywną i wyjaśnia uczniom, że przypomną
sobie nazwy przedmiotów występujących
w pokoju. Następnie otwiera stronę
internetową http://tv.mes-english.com/
bedroom_q.php. Uczniowie oglądają interaktywne karty obrazkowe (flashcards)
i nazywają poszczególne przedmioty w języku angielskim.
2. Where’s the monkey?
Po zakończonym ćwiczeniu nauczyciel
tłumaczy, iż kolejne zadanie będzie polegało na nauce przyimków miejsca. Nauczyciel uruchamia stronę internetową
http://www.youtube.com/watch?v=8F0
NYBBKczM, na której uczniowie słuchają
i oglądają krótki filmik z piosenką. Uczniowie wspólnie bądź indywidualnie powtarzają przyimki miejsca.
3. Interaktywna krzyżówka.
Nauczyciel prosi uczniów o wspólne wykonanie krzyżówki interaktywnej na stronie http://LearningApps.org/display?v=
p2t3acr3j01. Uczniowie indywidualnie podchodzą do tablicy multimedialnej i wpisują brakujące słowa. Jeżeli istnieje taka
możliwość, zadanie to można również wykonać, używając laptopy lub tablety. Wtedy każdy uczeń sam wykonuje krzyżówkę.
4. „The house jigsaw”.
Po zakończonej krzyżówce uczniowie dobierają się w pary. Otrzymują od nauczyciela karty pracy (załącznik nr 1 i 2),
których nie mogą pokazać koledze/koleżance z pary. Każda osoba z pary otrzymuje rysunek oraz pocięte kawałki
innego obrazu. Zadanie polega na opisaniu swojego obrazka w języku angielskim
w taki sposób, aby druga osoba była
w stanie ułożyć spośród pociętych kawałków taki sam obrazek, jaki ma kolega/

Klasa: IV szkoły podstawowej
Cel ogólny:
Powtórzenie nazw członków rodziny, pomieszczeń w domu, poznanie nazw mebli
oraz określanie ich położenia w domu.
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
● nazwać członków rodziny,
● nazwać meble i inne przedmioty codziennego użytku znajdujące się w domu,
● zadawać pytania o położenie przedmiotów,
● określić położenie tych przedmiotów,
● odpowiadać na pytania dotyczące członków rodziny,
● zapisać nazwy przedmiotów,
● korzystać z narzędzi TIK,
● współdziałać w grupie.
Metody pracy:
Słowna, oglądowa (interaktywne karty obrazkowe, filmik), aktywizująca (ćwiczenia interaktywne, gra planszowa, układanie obrazka).
Formy pracy:

Indywidualna, w parach, w grupach.
Środki dydaktyczne:

Komputer, Internet, tablica interaktywna,
projektor multimedialny, karty pracy, gra
planszowa, kostki, pionki do gry.
Przebieg lekcji:
Część I – wprowadzenie (Warm-up).
Uczniowie wraz z nauczycielem siadają
w kole. Nauczyciel trzyma w ręku piłkę i podaje ją (rzuca) do jednego z uczniów, wypowiadając jednocześnie nazwę członka rodziny bądź pomieszczenia w domu w języku
angielskim. Jeżeli uczeń ją upuści, odpada
z zabawy. Jeżeli złapie, jego zadaniem jest
podać piłkę do innej osoby, również mówiąc
słowo w języku angielskim w tej samej kategorii (w zależności, ile uczniowie pamiętają
z klas poprzednich). Gra trwa do momentu,
aż w grze pozostanie jedna osoba, bądź gdy
55

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017

Edukacja w teorii i praktyce

koleżanka z pary. Uczniowie muszą zastosować tu powtórzone wcześniej nazwy
członków rodziny, pomieszczeń i przedmiotów w domu, przyimków miejsca.
Część III – zakończenie.
Ostatnim ćwiczeniem jest gra planszowa,
w której mogą brać udział grupy 4-osobowe.
Każda grupa otrzymuje kartę z wydrukowaną grą planszową (załącznik nr 3), która
zawiera pytania dotyczące rodziny. Uczestnicy rzucają kostką i odpowiadają w języku
angielskim na pytania, na których „staną”
podczas zabawy. Jeżeli popełnią błąd w wypowiedzi, wracają na miejsce startu. Wygrywa osoba, która odpowie poprawnie na
wszystkie pytania i jako pierwsza dotrze do
mety.

zaproponować uczniom wykonanie w grupach 4-osobowych tzw. Mindmap. Jest to
mapa myśli (można wykonać ją na większym kartonie podczas lekcji bądź potraktować jako pracę domową do wykonania
w grupie), którą uczniowie tworzą dopisując
do hasła przewodniego, np.: a house lub
a family, umieszczonego na środku kartki,
wyrazy kojarzące im się z tym hasłem.
W ten sposób utrwalają słownictwo w łatwy
i przyjemny sposób.
Izabela Fajer
Źródła internetowe:
http://www.youtube.com/watch?v=
8F0NYBBKczM, [dostęp 12.04.2017].
http://tv.mes-english.com/bedroom_q.php,
[dostęp 12.04.2017].
http://LearningApps.org/display?v=
p2t3acr3j01, [dostęp 12.04.2017].

W zależności od czasu, który nam pozostał
do końca lekcji (niektóre grupy pracują
szybciej, a inne wolniej), można również

Załącznik nr 1
Student A

Źródło: Mitchell, H.Q., Parker, S. (2002) Pop Up 3. Workbook, MM Publications, London.
Załącznik nr 2
Student B

Źródło: Mitchell, H.Q., Parker, S. (2002) Pop Up 3. Workbook, MM Publications, London.
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Załącznik nr 3

Źródło: http://www.esl-galaxy.com/boardgames/Family%20board.pdf [dostęp 12.04.2017].

EDUKACJA KULTURALNA
Agnieszka Gryś
Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie

S ALON P OEZJI
H ALINY P OŚWIATOWSKIEJ
Jeśli chcesz mnie zatrzymać, wymów moje imię.
Halina Poświatowska

N

ikt tak pięknie nie pisał o miłości jak
częstochowska poetka, dlatego nieprzypadkowo 8 marca 2017 r. w Gimnazjum nr 12 w Częstochowie odbył się
Salon Poezji Haliny Poświatowskiej. W tym
roku mija bowiem 50. rocznica jej śmierci.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki,
Bożeny Górniak, przygotowali galerię prac
inspirowanych wierszami poetki. Scenariusz
uroczystości przygotowała Agnieszka Gryś.
O życiu i twórczości, a także o miejscach
w naszym mieście, które przypominają Ha-
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linę Poświatowską opowiedział Jan Świderski. W klimat spotkania poetyckiego wprowadziła Maria Hadaś, grając na skrzypcach
walca. Wiersze poetki recytowali: Marta
Hubner, Klaudia Wrońska, Wiktoria Sokołowska, Jakub Matyjaszczyk, Wiktoria Niczyporuk, Zofia Wojciechowska, Martyna
Mazurek, Agnieszka Prudło, Emilia Hejduk,
Piotr Loch, Olga Marzec i Nina Muszyńska.
Olga Górnicka zaśpiewała wiersz częstochowskiej poetki. Marek Wojtkowiak i Natalia Skuza wykonali w duecie piosenkę
Janusza Radka „Kiedy umrę” do słów Haliny Poświatowskiej. Adam Kysiak przygotował prezentację o życiu poetki.

życie i zdrowie wywarły 4 dni podczas wejścia wojsk radzieckich do rodzinnego miasta. Zaczęło się ono 15 stycznia 1945 r.
Rodzice zdecydowali, że schronią się w piwnicy. Trzy dni Halina spędziła w zimnym
i wilgotnym pomieszczeniu. Czwartego dnia
Częstochowa była wolna, ale Halina zachorowała, a choroba pozostawiła po sobie nieodwracalne skutki. Bakterie paciorkowca,
atakując organizm, spowodowały zapalenie
stawów i w konsekwencji powstanie wady
serca; dokładniej: zmiany we wsierdziu
– wady zastawki dwudzielnej. Z powodu
wady serca większość swojego życia Poświatowska spędziła w szpitalach i sanatoriach.
Tam też poznała swojego przyszłego męża,
Adolfa Ryszarda Poświatowskiego (także
ciężko chorego na serce), którego poślubiła
w Częstochowie 30 kwietnia 1954 r. Po
dwóch latach małżeństwa, w wieku 21 lat
została wdową. W 1958 r. dzięki zbiórce
środków wśród Polonii amerykańskiej Poświatowska przeszła skomplikowaną operację serca w Stanach Zjednoczonych. Następnie zamiast wrócić do Polski, poetka, nie
zgłaszając tego polskim władzom paszportowym, złożyła wniosek o pełne stypendium
(tj. z zapłatą czesnego) na prestiżowym
college’u dla bogatych dziewcząt, Smith
College, ulokowanym w górzystym, zalesionym rejonie Berkshires w Northampton.
Poświatowska uzyskała stypendium, mimo
iż nie znała wówczas języka angielskiego.
College ukończyła po trzech latach, tj. o rok
szybciej niż przewidywał to tamtejszy tok
studiów. Pomimo otrzymania oferty immatrykulacji z pełnym stypendium na studia
doktoranckie na Katedrze Filozofii Stanford
University w Kalifornii opodal San Francisco, Poświatowska, stęskniona za rodziną,
powróciła do kraju. Po powrocie zamieszkała w Krakowie. Zdała na IV rok filozofii na
Uniwersytecie Jagiellońskim i wprowadziła
się do słynnego Domu Literatów przy
ul. Krupniczej. Z Krakowem związane są
ostatnie lata jej życia. W 1967 r. stan zdrowia poetki był bardzo zły, dlatego podjęto
decyzję o kolejnej operacji serca, tym razem
w Warszawie, po której osiem dni później,
11 października, zmarła. Grób Haliny Poświatowskiej i jej męża Adolfa znajduje się
na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.
9 maja 2007 r. w jej rodzinnym domu
w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 23
otwarto Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej (część Muzeum Częstochow-

Halina Poświatowska
Źródło:
http://poezja.org/wz/Po%C5%9Bwiatowska_Halina/,
[dostęp 15.04.2017].

***
ŻYCIE HALINY POŚWIATOWSKIEJ
Halina z d. Myga urodziła się w Częstochowie. Ksiądz w parafii samowolnie
wprowadził imię Helena zamiast Halina do
księgi parafialnej chrztów i urodzin, ponieważ w jego mniemaniu imię Halina nie było
dopuszczalnym przez kościół rzymskokatolicki imieniem dla kobiety. Ona sama formalnie dokonała zmiany imienia w 1961 r.
Halina miała troje rodzeństwa: Małgorzatę,
Elżbietę i Zbigniewa. Elżbieta umarła, mając
zaledwie trzy lata. Halina uczyła się w gimnazjum „Nauka i Praca”, a po jego zamknięciu w żeńskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Największy wpływ na jej przyszłe
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skiego), gdzie zgromadzono m.in. rodzinne
pamiątki. Także w Częstochowie, w Szkole
Podstawowej nr 8, istnieje izba pamięci
poetki z jej pomnikiem wykonanym w naturalnych rozmiarach z żywicy przez częstochowskiego rzeźbiarza Szymona Wypycha.
W 2007 r. odsłonięto w Częstochowie Ławeczkę Haliny Poświatowskiej. Od 1994 r.
poetka jest patronką XXXII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, a od 1996 r. Szkoły
Podstawowej nr 8 w Częstochowie.
Należy do pokolenia „Współczesności”.
Zadebiutowała w 1956 r., publikując swoje
wiersze w „Gazecie Częstochowskiej”. Jej
pierwszy zbiór poezji „Hymn bałwochwalczy”
pojawił się rok później i zebrał przychylne
opinie krytyków i poetów. Następne wiersze
zebrane zostały w trzech kolejnych tomikach poezji: „Dzień dzisiejszy” (1963), „Oda
do rąk” (1966) i „Jeszcze jedno wspomnienie” (1968, pośmiertnie).

***

Wręczanie nagród laureatom konkursu

Na zakończenie uroczystości dyrektor Joanna Woźniak wręczyła nagrody uczennicom, które zajęły wysokie miejsca w III Powiatowym Konkursie Literackim „Świat wykreowany”.
Fot. B. Górniak

Agnieszka Gryś

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA
dr Iwona Jamro
Małgorzata Stępień
Zespół Szkół w Zagórzanach

Z APALMY Ś WIATŁO P AMIĘCI !
P RZEZ EDUKACJĘ REGIONALNĄ
DO PATRIOTYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ

Ż

ył w Zagórzanach człowiek szczególny
i jest w Zagórzanach miejsce szczególne. Kiedyś jeden z uczniów uznał za
stosowne spopularyzować wybitną postać
i związaną z nią perełkę architektoniczną
poprzez pracę konkursową.
„Nie lubisz dalekich podróży, jednak chcesz
zobaczyć coś egzotycznego, niezwykłego?
Naprawdę nie trzeba jechać do Egiptu. Wystarczy do Zagórzan! Zapraszam każdego.
Gdzie leży moja rodzinna wioska? Zaczy-

nając z dalekiej perspektywy: przede wszystkim u podnóża Karpat w Beskidzie Niskim
w województwie małopolskim. Zagórzany są
trzecią pod względem wielkości miejscowością Gminy Gorlice. Zmotoryzowani z Gorlic
udadzą się w kierunku Jasła drogą nr 28,
skręcą w drogę nr 979 biegnącą przez
Zagórzany w kierunku Tarnowa. Mijamy po
prawej stronie stację kolejową, następnie
ukryty za ceglanym murem zespół pałacowo-parkowy Skrzyńskich. Zwracamy uwagę
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na charakterystyczny kompleks Nadleśnictwa Gorlice. I już prawie jesteś u celu”1.
Skąd tak niezwykła budowla w Zagórzanach? Monumentalną piramidę z kamiennym krzyżem ufundował i wybudował Aleksander hr. Skrzyński. Wielki Syn ziemi gorlickiej urodził się w Zagórzanach 19 marca
1882 roku, był dziedzicem olbrzymich dóbr
w Zagórzanach, Kobylance, Libuszy. Aleksander Józef Zaremba Skrzyński był potomkiem rodu zasłużonego dla rozwoju gospodarczego i oświatowego regionu, doktorem
prawa międzynarodowego uniwersytetów
w Krakowie i Wiedniu. Służbę dyplomatyczną w niepodległej Polsce rozpoczynał za
rządów Ignacego Jana Paderewskiego. Jako
poseł w Bukareszcie przygotował sojusz
z Rumunią. Aż trzech premierów powierzyło
mu najważniejszą w rządzie tekę ministra
spraw zagranicznych. Był aktywnym uczestnikiem europejskiej dyplomacji. Postać nietuzinkowa! Podjął olbrzymie wyzwanie
i w listopadzie 1925 roku utworzył koalicyjny rząd „zgody narodowej”, a równocześnie zachował tekę ministra spraw zagranicznych. Po przewrocie majowym nie
wrócił już do pracy w dyplomacji, pomimo
że Piłsudski przewidywał go na stanowisko
ministra spraw zagranicznych. Powrócił do
rodzinnych włości i dbał o rozwój gospodarczy regionu. Miał liczne pasje, był erudytą, mistrzem hippiki oraz motoryzacji.
Zmarł w tragicznych okolicznościach w wyniku obrażeń podczas katastrofy samochodowej 25 września 1931 roku w Ostrowie
Wielkopolskim2. Został pochowany 1 października 1931 roku w kaplicy w Kobylance.
Po ukończeniu budowy mauzoleum doczesne szczątki premiera i dyplomaty oraz jego
rodziców: Adama i Oktawii zostały przeniesione do Zagórzan.
Można wiele teoretyzować na temat wychowania młodzieży w duchu patriotycznym
i obywatelskim albo też jego braku, a można
to po prostu wpisać w codzienną praktykę.
Rozwijanie zainteresowań przeszłością własnej miejscowości, utrwalanie pamięci o wielkich osobistościach w dziejach Zagórzan
i upowszechnianie wyjątkowych miejsc ważnych w dziedzictwie narodowym to istotna
część działań interdyscyplinarnych, obecnych w założeniach programowych historii,
wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego,
przyrody i geografii, a nawet zajęć technicznych, komputerowych, artystycznych.
Priorytetem edukacji jest wychowanie człoCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017

wieka twórczego, otwartego, świadomego
i pewnie poruszającego się w świecie, umiejącego dokonywać właściwych wyborów3.
Aby ten cel osiągnąć niezbędne jest ukształtowanie w uczniach poczucia własnej tożsamości, zaangażowania na rzecz najbliższego
środowiska, a dalej – regionu, ojczyzny oraz
otwarcia się na inne narody i państwa.
Praktyczne łączenie elementów wielu zajęć
edukacyjnych z elementami regionalnymi
odbywa się w szkole w Zagórzanach poprzez
różne formy organizacyjne: lekcje w terenie,
żywe lekcje historii, zajęcia warsztatowe
w kościele parafialnym lub na Cmentarzu
Wojennym, piesze wycieczki tematyczne
oraz projekty edukacyjne. Przykładowe tematy, które zostały zrealizowane w ten
sposób to: „Duch XIX wieku jest wśród
nas”, „Do źródeł – 1050. rocznica Chrztu
Polski”, „200-lecie Kościoła Parafialnego”,
„Śladami Skrzyńskich po Zagórzanach”,
„Ciekawe miejsca Zagórzan – Płyta pilotów”,
„Siedem cudów ziemi gorlickiej”, „Przeszłość
w kamień zaklęta”, „Katalog kapliczek
i krzyży przydrożnych”. Uczniowie chętnie
podejmują wyzwania konkursów na różnych
szczeblach. Redagują autorskie prace o tematyce uwzględniającej dziedzictwo kulturowe miejscowości lub lokalnego środowiska. Potrafią je publicznie dobrze zaprezentować i osiągnąć sukces. Młodzież gimnazjalna startuje w kolejnych edycjach
konkursu powiatowego „Znam moje miasto,
znam ziemię gorlicką” organizowanego przez
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej.
W roku szkolnym 2013/2014 temat wiodący brzmiał: „Z czego możemy być dumni
w swojej miejscowości, o tym inni powinni
się dowiedzieć”, powstały aż 3 prace: „Nie
trzeba jechać do Egiptu” – trzecie miejsce
oraz „Tajemnice zagórzańskich murów”,
„Zapomniani bohaterowie”. Rok 2014/2015
poświęcony był „Wspomnieniom mojej rodziny z okresu I wojny światowej na Ziemi
Gorlickiej”. Wygrała autorka pracy „Tajemnica starej piwnicy”. XXII edycja pt. „Znany
absolwent mojej szkoły, który rozsławił/
rozsławia Ziemię Gorlicką w kraju, a może
również w świecie” okazała się bardzo owocna. Dwie prace zakwalifikowano do ścisłego
finału i autorki obu stanęły na podium: „Absolwent – ambasador małej ojczyzny” – pierwsze miejsce, „Artysta, który wymalował swoją przyszłość” – trzecie miejsce4.
Gimnazjaliści odnoszą sukcesy w konkursach wojewódzkich z listy Małopolskiego
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Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej, tematycznie nawiązujących do historii „małej ojczyzny”. Pielęgnowaniu postaw
patriotycznych i obywatelskich służą również działania: regularne porządkowanie mogił nauczycieli, księży, miejsc pamięci: Cmentarza Wojennego nr 125, Piramidy Skrzyńskich czy Płyty pilotów oraz uroczystości
plenerowe, np.: „Raduje się serce... Raduje
się dusza!” – obchody Narodowego Święta
Niepodległości w 2013 r.
Tak rozumiana edukacja w sposób całościowy oddziałuje na umysł, emocje i wolę
ucznia. Młody człowiek ma szansę podejmować długofalowy trud odpowiedzialności
za samego siebie oraz za otaczającą go rzeczywistość. Poznaje, wiąże się emocjonalnie
i intelektualnie, i umacnia podstawy samorozwoju. Dlatego edukacja patriotyczna i regionalna musi uwzględniać integralność ludzkiej osoby, jej strukturę duchową, fizyczną
i społeczną ujętą w pełnej jedności, w nierozdzielnym związku człowieka z bliskim
mu światem przyrody i ludzi, a także ich
dokonaniami materialnymi oraz duchowymi. Aby kompleksowo podejść do procesu
nauczania i wychowania, należy uwzględniać wiedzę o przeszłości, ale w ukierunkowaniu na współczesność i przyszłość. Tylko
wówczas można wychować ludzi twórczych,
aktywnych, odpowiedzialnych za kontakty
społeczne. Znajomość i rozumienie istoty
dziedzictwa swych przodków w skali „dużej”
i „małej ojczyzny”, poczucie własnej podmiotowości kształtuje człowieka aktywnego, podejmującego inicjatywy dla środowiska, patrzącego daleko w przyszłość5.

Zespołu Szkół w Zagórzanach – Iwony Jamro, przybliżające zebranym sylwetkę i zakres
działalności obywatela Ziemi Gorlickiej, Polski i Europy. Następnie przy wtórze werbla wiązanki kwiatów złożyły delegacje: Zespołu Szkół
w Zagórzanach, Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej
w Nowym Sączu Filia w Gorlicach oraz pani
Maria Haluch-Grądalska, autorka publikacji o Aleksandrze Skrzyńskim. Młodzież
zapaliła znicze pod Piramidą oraz na sąsiadującym grobowcu rodziny Zająców. Podniosłą uroczystość zakończył sygnał Wojska
Polskiego, wykonany na trąbce. Ceremonię
prowadziła Małgorzata Stępień, nauczyciel
historii. Kilka dni później na terenie szkoły
odbyła się sesja historyczna6.
ALEKSANDER HR. SKRZYŃSKI – RODEM
ZAGÓRZANIN – DUCHEM EUROPY OBYWATEL
10 października 2011 roku organizatorzy: Iwona Jamro, dyrektor Zespołu Szkół
w Zagórzanach, Maria Cieśla, kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Filia w Gorlicach oraz Franciszek Rzeszutek, dyrektor Ośrodka Kultury
Gminy Gorlice Filia w Zagórzanach podsumowali obchody 80. rocznicy śmierci Aleksandra hr. Skrzyńskiego. Sesja skierowana
została do nauczycieli i gimnazjalistów pasjonujących się historią. Gospodyni, dyrektor Iwona Jamro, podkreśliła fakt, iż niecodzienna okazja przypomnienia ważnej postaci Ziemi Gorlickiej zgromadziła w jednym
miejscu przedstawicieli szkół z gminy i miasta. Uroczystość obecnością zaszczycili: wójt
Gminy Gorlice – Ryszard Guzik, burmistrz
– Witold Kochan, pełnomocnik wójta ds.
oświaty – Barbara Wiatr, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gorlicach – Tadeusz Mikrut oraz dyrektorzy
miejscowych gimnazjów.
– Któregoś jesiennego dnia, gdy liście
będą opadać z drzew, złóżcie mnie do tego
grobowca – mówił Aleksander Skrzyński
i zwykł dodawać: – Wśród lasów i pól rodzinnych Zagórzan, będzie mi dobrze, jak
nigdzie indziej. Potem, gdy wypadnie Wam
odwiedzić Zagórzany, rzućcie mi może kilka
kwiatków. Spełniając niejako tę prośbę,
24 września w przeddzień rocznicy śmierci
Aleksandra Skrzyńskiego złożone zostały
kwiaty i znicze pod piramidą Skrzyńskich,
co zebrani mogli zobaczyć w krótkiej relacji
filmowej. Życie i działalność Aleksandra

80. ROCZNICA ŚMIERCI PREMIERA I DYPLOMATY
Prawdziwy przełom w edukacji patriotyczno-obywatelskiej z elementami regionalnymi w szkole w Zagórzanach przyniósł
2011 rok. Z racji osiemdziesiątej rocznicy
śmierci Aleksandra hr. Skrzyńskiego zaplanowane zostały różnorodne, szeroko zakrojone działania, integrujące szkołę w Zagórzanach oraz instytucje kulturalne. Słoneczny sobotni poranek 24 września 2011 r. zgromadził chcących upamiętnić 80. rocznicę
tragicznej śmierci Aleksandra hr. Skrzyńskiego. O godzinie 1000 młodzież szkolna zaintonowała „Mazurka Dąbrowskiego” i tym
patriotycznym akcentem rozpoczęła się
uroczystość. Melodia trębacza „Słuchajcie
wszyscy” poprzedziła wystąpienie dyrektor
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Skrzyńskiego na terenie Zagórzan przybliżyła nauczycielka historii – Małgorzata Stępień. Slajdy uwzględniły również wszystkie
architektoniczne pozostałości rodu Skrzyńskich. Uczennice gimnazjum zaprezentowały zebrane ciekawostki pt. „Kogo zachwyciły Zagórzany”, przywołując literatów i malarzy: Wincentego Pola, Artura Grottgera,
Wojciecha Kossaka oraz współtwórcę słownika ortograficznego Witolda Taszyckiego,
którego ojciec Bolesław był kierownikiem
tutejszej szkoły. Maria Haluch-Grądalska
w prelekcji przybliżyła działalność dyplomatyczną Aleksandra hr. Skrzyńskiego. Monika Skowronek, instruktor OKGG przygotowała tematyczną ekspozycję fotografii
„Śladami rodu Skrzyńskich”, która była
efektem projektu „Zatrzymać czas – Zagórzany inaczej”. Oprawę muzyczną poprowadziła nauczycielka muzyki, Alicja Pyznar,
dekorację wykonali nauczyciele: Ewa Zasowska, Renata Wantuch, Ryszard Jamro,
Tomasz Górski. Montaż słowno-muzyczny
przygotowały Joanna Cieśla, nauczyciel bibliotekarz i Katarzyna Ciapaj, pedagog szkolny. Obchody rocznicowe7 wywołały szerokie
zainteresowanie środowiska, ciekawe relacje
zamieszczono na portalach gminy Gorlice,
powiatu gorlickiego oraz fundacji „Sądeczanin”.

pieszej dla przypomnienia dokonań wielkiego Syna Ziemi Gorlickiej i poszukiwania
śladów jego obecności kulturowej w regionie.
Społeczność szkolna i zaproszeni goście
przemaszerowali główną drogą Zagórzan,
a następnie uczestniczyli w ceremonii rocznicowej. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpiła dyrektor Zespołu Szkół
w Zagórzanach. Na grobie dyplomaty, ministra i premiera kwiaty złożyły delegacje:
Zespołu Szkół w Zagórzanach, Samorządowego Przedszkola w Zagórzanach, Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Zagórzanach oraz Zespołu
Szkół w Kobylance. W takt werbli płonące
znicze ponieśli przedstawiciele poszczególnych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.
W ten szczególny dzień proboszcz Parafii
św. Wawrzyńca ks. Zdzisław Oćwieja odmówił modlitwę za ojczyznę i duszę
śp. A. Skrzyńskiego. Podniosły nastrój tworzyła również recytacja w wykonaniu uczennicy Katarzyny Jamro. Pamiątkowe zdjęcie
wszystkich uczestników zamknęło ten etap
ceremonii. Dalsza część miała już charakter
krajoznawczy, w którym przewodnicy turystyczni oraz uczniowie z klasy VI zwrócili
uwagę uczestników na cechy perełki architektonicznej Zagórzan. Ileż miejscowości
w Małopolsce może się szczycić mianem siedziby rodowej, miejscem urodzin i miejscem
wiecznego spoczynku Premiera Rządu? To
warto wiedzieć! To wypada wiedzieć! Dalej
pracownicy Nadleśnictwa Gorlice poprowadzili grupę przez las zagórzański do pomnika przyrody, czyli dębu szypułkowego
„Aleksander”, liczącego ok. 330 lat.
Pierwszy dzień studyjnego rekonesansu
zakończył się na terenie Cmentarza Wojennego nr 125. Gimnazjaliści – przewodnicy
turystyczni przybliżyli okoliczności założenia nekropolii z czasów wielkiej wojny, jej
bogatą historię i symbolikę. Dla wzmocnienia przeżyć młodych turystów w tej scenerii Joanna Cieśla, nauczyciel bibliotekarz
przeczytała bardzo wymowne fragmenty pamiętników Tomasza Zuzaka, nauczyciela
zmobilizowanego w 1914 roku do armii Austro-Węgier, późniejszego kierownika szkoły
w Zagórzanach.
Gospodarzami drugiego dnia rekonesansu byli gimnazjaliści z Kobylanki. Proboszcz
sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego
ks. Roman Gierek opowiedział młodzieży
historię barokowego kościoła oraz kaplicy

STUDYJNY REKONESANS TURYSTYCZNY
Wydarzenia wokół sylwetki Premiera narastały spiralnie aż do kolejnego jubileuszu.
Wzrosło zainteresowanie szkolnej młodzieży
osobistością z najwyższych kręgów dyplomacji. Mieszkańcy Zagórzan wręcz oczekiwali cyklicznych wizyt pod Piramidą i na
Cmentarzu Wojennym nr 125. Społeczność
szkolna postanowiła nadać obchodom zupełnie nowatorskie formy, tj. połączyć ceremonię oficjalną z elementami poznawczej
turystyki pieszej oraz włączyć do działań
środowisko lokalne i gimnazjum z pobliskiej
Kobylanki, historycznie związanej z rodem
Skrzyńskich.
Zaplanowano przedsięwzięcie „Zapalmy
Światło Pamięci – 85. rocznica śmierci
Premiera II RP. Studyjny Rekonesans Turystyczny Zagórzany – Kobylanka 26–27 września 2016 r.” Inicjatorki imprezy – Małgorzata Stępień, nauczyciel historii i Joanna
Cieśla szkolny koordynator zadań związanych
z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa, przyjęły atrakcyjną formę turystyki
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rodowej ufundowanej przez Adama Skrzyńskiego. Tutaj pierwotnie złożono również doczesne szczątki Premiera. Następnie podopieczni Krystyny Fik poprowadzili swoich
kolegów na zupełnie inny Cmentarz Wojenny nr 100, na którym spoczywają wyłącznie
żołnierze armii carskiej. W pięknej narracji
okraszonej poezją i fragmentami pamiętników z epoki nakreślili okoliczności jego
powstania. Natomiast Małgorzata Stępień
uzupełniła informacje na temat projektantów-architektów, zabudowy i symboliki wojennych nekropolii. Minuta ciszy, złożenie
płonących zniczy wymownie zakończyły studyjny rekonesans turystyczny. Po raz pierwszy młodzież sąsiadujących szkół zaangażowała się w taką formę inteligentnej turystyki kulturowej. Uczestnicy mogli poznać
przeszłość, osobiście, intensywnie takie
spotkanie przeżyć, a to niesie nadzieję na
utrwalanie i ochronę dziedzictwa kulturowego regionu.
Nauczyciele podążając ścieżką wskazaną
przez Cycerona: Historia testis temporum,
lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae
– historia jest świadkiem czasów, światłem
prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia,
wydobyli z ludzkiej niepamięci postać
dyplomaty, patrioty II Rzeczypospolitej Polskiej i „małej ojczyzny” – ziemi gorlickiej.
– Dyplomacja to moja życiowa pasja – powtarzał Aleksander Skrzyński. Niewątpliwie
był postacią wielkiego formatu w skali
Europy, odegrał pozytywną rolę w odrodzonej ojczyźnie. Jego biografia jest doskonałym
przykładem, jak można żyć i efektywnie
pracować we współczesnej Europie.
Szkoła w Zagórzanach 18 maja 2016 r.
była gospodarzem „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu
gorlickiego”. Małgorzata Stępień podzieliła
się rozwiązaniami dydaktycznymi stosowanymi w praktyce szkolnej: „Małe wielkie Zagórzany, czyli edukacja regionalna na przykładzie historii rodu Skrzyńskich” oraz poprowadziła żywą lekcję historii pod Mauzoleum Skrzyńskich i na Cmentarzu Wojennym nr 125. Bibliotekarze weszli w rolę uczniów i rozwiązywali zadania z karty pracy,
aby przez osobiste doświadczenie szukać inspiracji.
Edukacja regionalna jest wpisana w podstawę programową, służy rozbudzaniu poczucia tożsamości kulturowej, nabywaniu
świadomej odpowiedzialności za kultywo-

wanie tradycji lokalnej, co w konsekwencji
kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie. Z punktu widzenia nauczyciela:
można angażować uczniów w różne formy
aktywności, nadawać ciekawe rysy pracy
indywidualnej i zespołowej, uczyć przyjmowania roli badaczy przeszłości – poszukiwania dokumentów w zasobach domowych,
muzealnych, archiwalnych, analizowania,
hierarchizacji, wnioskowania. Młodzi zaczynają dostrzegać, że koło wielkiej historii
przetaczało się przez małą wioskę i wciągało
w swój wir każdą rodzinę, wchodzą w rolę
świadomego odbiorcy własnej kultury. Nie
są bierni, angażują się, chcą znać przeszłość i pamiętać dla przyszłości. Mają poczucie tożsamości regionalnej i świadomie
stają się spadkobiercami dziedzictwa narodowego, za którego kultywowanie ponoszą
odpowiedzialność.
Iwona Jamro
Małgorzata Stępień
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EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
Ewelina Cywińska-Kret
Aneta Hyra-Górecka
Szkoła Podstawowa im. kpt. L. Teligi w Poraju

„B OŚ T Y SŁOWA MISTRZ …”
T YDZIEŃ G ŁOŚNEGO C ZYTANIA UTWORÓW
H ENRYKA S IENKIEWICZA

R

ok 2016 został ogłoszony rokiem
Henryka Sienkiewicza. 5 maja obchodziliśmy 170. rocznicę urodzin
pisarza, natomiast 15 listopada przypadała
100. rocznica jego śmierci. Aby uczcić pamięć o wybitnym Polaku, uczniowie Szkoły
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wiedzający mógł znaleźć interesującą go
pozycję.
15 listopada był ważnym dniem dla uczniów klasy pierwszej – zostali oni pasowani
na czytelników szkolnej biblioteki. Sala
gimnastyczna zamieniła się w krainę bajek,
w której spotkać można było m.in. krasnoludki, Czerwonego Kapturka, Królewnę
Śnieżkę, smoka i bajkowe wróżki. Po występie artystycznym, przygotowanym przez
uczniów kl. IIIb i IVb, dyrektor szkoły przyjęła pierwszaków w poczet czytelników
szkolnej biblioteki, wręczyła im medale pasowania oraz drobne, pamiątkowe upominki. Pierwszaki w ramach podziękowania,
zatańczyły i zaśpiewały.

Czytanie powieści H. Sienkiewicza
w świetlicy szkolnej

Już 14 listopada, uczniowie wszystkich
klas naszej szkoły mogli wysłuchać na
jednej z lekcji wybranego fragmentu utworu
pisarza, który prezentował im nauczyciel.
W klasach starszych uczniowie sami zgłaszali się do czytania, aktywnie uczestnicząc
w zajęciach. Przez cały tydzień zapoznali się
m.in. z fragmentami powieści „W pustyni
i w puszczy”, oraz nowelami: „Janko Muzykant” i „ Latarnik”. Codzienne czytanie na
lekcjach i w świetlicy szkolnej było okazją
do przypomnienia i podkreślenia zalet
głośnego czytania, które jak wiadomo uczy
myślenia, rozwija wyobraźnię dziecka i rozbudza jego ciekawość świata.

Prace nagrodzone
w konkursie plastycznym dla klas I–III

Uczniowie z kl. I–III oraz IV–VI, którzy
uczęszczają do świetlicy szkolnej, wzięli
udział w lekcji bibliotecznej w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Poraju. We wtorek
bibliotekę odwiedziły dzieci z klas młodszych, natomiast w środę z klas starszych.
Podczas zajęć dzieci czytały z podziałem na
role „Bajkę” Henryka Sienkiewicza i rozwiązywały zadania przygotowane przez pracowników biblioteki.
17 listopada był poświęcony filmowym
adaptacjom dzieł Henryka Sienkiewicza.
Przez cały dzień uczniowie mogli oglądać
w świetlicy szkolnej adaptacje powieści
„W pustyni i w puszczy” w reż. Gavina
Hooda oraz „Ogniem i mieczem” w reż.
Jerzego Hoffmana. Projekcje filmów poprzedziła pogadanka na temat ekranizacji powieści noblisty, m.in. o aktorach występujących w filmach, kostiumach czy miejscach
powstawania zdjęć.
Podsumowaniem Tygodnia Głośnego Czytania był szkolny konkurs dla klas IV–VI,
w którym 3-osobowe drużyny z poszczególnych klas musiały wykazać się wiedzą do-

Lekcja biblioteczna
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poraju

Przez cały tydzień, uczniowie, nauczyciele, a także rodzice mogli odwiedzać szkolny kiermasz książek, który zorganizowany
został w świetlicy szkolnej. Każdy mógł
wybrać coś dla siebie, wśród książek znalazły się bowiem lektury, wiersze, bajki dla
dzieci, książki kucharskie, przyrodnicze czy
obyczajowe. Oczywiście nie mogło zabraknąć dzieł Henryka Sienkiewicza. Kiermasz
cieszył się dużą popularnością, a każdy od-
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tyczącą życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Konkurs został przygotowany i poprowadzony przez wychowawców świetlicy.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody
książkowe, pozostałe klasy pamiątkowe dyplomy za udział.
Ponadto 18 listopada rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla uczniów klas I–III „Moje
spotkanie z bohaterami utworów Henryka
Sienkiewicza”. Komisja konkursowa wybrała najciekawsze prace, przedstawiające bohaterów z czytanych dzieciom na lekcjach
fragmentów „W pustyni i w puszczy”.
Głośne czytanie to jedna z metod zachęcających do spotkań z lekturą. Stanowi
okazję do promocji czytelnictwa. Zainspirowała ona wychowawców świetlicy do zorganizowania Tygodnia Głośnego Czytania.
Przez kilka dni dzieci z klas I–VI miały możliwość wysłuchania ciekawych fragmentów
dzieł Henryka Sienkiewicza, jednocześnie
ćwicząc koncentrację i umiejętność słuchania. Uczniowie chętnie uczestniczyli w organizowanych zajęciach, brali udział w konkursach, które przygotowały ich do reprezentowania szkoły w inicjatywach edukacyjnych o podobnej tematyce. Wykazali się
wiedzą na temat życia i twórczości noblisty.
Jesteśmy przekonani, że wydarzenie to
zachęci uczniów naszej szkoły do częstszego
sięgania po książki i wspólnego czytania
z rodzicami czy rodzeństwem, gdyż „czytanie
to przygoda, w którą warto wyruszyć razem…”.

Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości
Henryka Sienkiewicza

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu
czuwało jury w składzie: dyrektor szkoły
– Danuta Służałek-Jaworska, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju
– Anna Wągrowska-Kumor oraz pedagog
szkolny – Agnieszka Szymczyk. Uczniowie
wzięli udział w teście składającym się
z 15 pytań (odgadnięcie tytułu dzieła pisarza na podstawie kilku krótkich informacji)
oraz w rozwiązywaniu krzyżówki. Podczas
gdy drużyny zmagały się z kolejnymi zadaniami, uczniowie i nauczyciele zebrani na
sali mogli m.in. obejrzeć teledyski z filmowych adaptacji powieści, takich jak: „W pustyni i w puszczy”, „Ogniem i mieczem” czy
„Quo vadis” oraz wysłuchać kilku ciekawostek dotyczących pisarza.

Ewelina Cywińska-Kret
Aneta Hyra-Górecka

Występ pierwszoklasistów podczas uroczystości
pasowania na czytelnika
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Olga Pląskowska-Grondys
Magdalena Małecka
Anna Hałka
Joanna Pietrzak
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich

I NNOWACJE PEDAGOGICZNE W S ZKOLE
P ODSTAWOWEJ W Z AJĄCZKACH D RUGICH

Ż

yjąc i funkcjonując w nowoczesnym
świecie jesteśmy świadkami wielu
zmian zachodzących w każdej dziedzinie życia, również w sferach związanych
z nauczaniem i wychowaniem. Przed współczesną szkołą stoją nowe, bardziej skomplikowane zadania, dlatego dotychczasowe
metody pracy z dziećmi nie zawsze dają zadowalające efekty. Nie wystarcza już wyposażyć ucznia w odpowiedni zasób wiedzy
z różnych dziedzin życia czy polecić przepisywanie ćwiczeń, czytanie tekstów oderwanych od otaczającej rzeczywistości lub
dosłowne zapamiętywanie reguł i twierdzeń.
We współczesnej szkole powinny być podejmowane nowe przedsięwzięcia mogące
sprostać nie tylko aktualnym społecznym
oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom dziecka. Uczniowie w szkołach mają uczyć się
kreatywności oraz postaw sprzyjających
aktywnemu uczestnictwu w życiu. Możliwe
to jest dzięki wykorzystaniu w procesie
kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, a także niekonwencjonalnych
form i metod pracy.
W naszej szkole w ciągu ostatnich lat
zostały przeprowadzone dwie metodyczno-organizacyjne innowacje pedagogiczne.
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie
klasy szóstej realizowali innowację „Z TIK-iem przez klasę szóstą”, natomiast w roku
2016/2017 uczniowie całej szkoły uczestniczyli w innowacji „Książka moim przyjacielem”. Obie innowacje nie tylko wychodziły
naprzeciw oczekiwaniom współczesnej szkoły, ale były też zgodne z kierunkami polityki
oświatowej państwa obowiązującymi w danym roku szkolnym.
Celem innowacji pedagogicznej „Z TIK-iem
przez klasę szóstą”, opracowanej i przeprowadzonej przez Olgę Pląskowską-Grondys
i Magdalenę Małecką, było wykorzystywanie
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauce przedmiotów

ścisłych i rozwijanie atrakcyjnych sposobów
nauczania, ponieważ życie i funkcjonowanie
w nowoczesnym świecie wymaga wykorzystywania komputerów, telefonów komórkowych, tabletów, Internetu. Naszym założeniem było, aby uczniowie ery informacyjnej
postrzegali szkołę jako miejsce twórczej
i fascynującej pracy. Chcieliśmy zachęcić
ich do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie poznawania oraz utrwalania wiadomości i umiejętności, a także do
wspólnego działania i wzajemnej pomocy
oraz poszukiwania rozwiązań problemów,
z którymi mogą się spotkać w sytuacjach
pozaszkolnych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii miało pomóc uczniom
poznać i zrozumieć zagadnienia omawiane
podczas zajęć lekcyjnych. Innowacja zakładała poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie nauk ścisłych, ich zastosowanie w życiu oraz otwarcie na to, aby
więcej wiedzieć i umieć.
Innowacja realizowana była przez cały
rok szkolny w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Na każdy miesiąc zaplanowane
były określone działania. Rozpoczęliśmy ją
wraz z pierwszym tygodniem szkoły we
wrześniu, kiedy to zaplanowaliśmy wycieczkę rowerową po najbliższej okolicy.
Na zajęciach, korzystając z Internetu,
wyszukaliśmy informacje na temat ciekawych miejsc i obiektów znajdujących się na
terenie naszej gminy. Na tej podstawie ułożyliśmy plan wycieczki, na którą wyruszyliśmy 17 września w piękny, słoneczny
dzień. Zobaczyliśmy: Górę Ośmiu Błogosławieństw, oczyszczalnię ścieków, wysypisko
śmieci, kapliczkę przy ulicy Kazimierza
Wielkiego, kościół św. Jakuba w Krzepicach, rynek mały i duży, stary młyn, synagogę oraz cmentarz żydowski.
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Uczniowie musieli dokonać analizy rozkładu jazdy autobusów, zebrać informację
na temat wejściówek do muzeum i zaplanować trasę naszego spaceru po Częstochowie. Wycieczka odbyła się w pierwszych
dniach listopada. W trakcie spaceru od
Jasnej Góry do Katedry udało nam się zwiedzić częstochowskie muzea, galerię i uczestniczyć w lekcji muzealnej. Nakręciliśmy
krótkie filmy i wykonaliśmy zdjęcia, które
były materiałem potrzebnym do montażu filmu, opublikowanego następnie na oficjalnym profilu szkoły w serwisie Facebook.
W grudniu, w ramach innowacji zorganizowaliśmy akcję pt. „Ekologia w naszych domach”. Zebraliśmy informacje na
temat ekologii w gospodarstwach domowych
w naszej miejscowości. Uczniowie ułożyli
różnorodne pytania na temat segregacji odpadów, zużycia wody i innych zagadnień
ekologicznych, a następnie przeankietowali
50 mieszkańców naszej okolicy. Po zsumowaniu wyników opracowaliśmy dane statystyczne i przedstawiliśmy je na wykresach
za pomocą arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Efekty naszej pracy zostały umieszczone
na szkolnej gazetce ściennej.
W kolejnym miesiącu uczniowie wcielili
się w rolę nauczycieli. Ich zadaniem było
przygotowanie interaktywnych gier i zabaw
na platformie edukacyjnej LearningApps,
zaplanowanie i opracowanie zajęć dla uczniów klas młodszych, a następnie ich przeprowadzenie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Zanim wybraliśmy się na zimowy odpoczynek przygotowaliśmy prezentacje „Atrakcje turystyczne krajów śródziemnomorskich”. Naszym zadaniem było wyszukanie
informacji z różnych źródeł, poznanie programów i aplikacji do tworzenia prezentacji
multimedialnych, przygotowanie prezentacji
na temat wybranego kraju oraz przedstawienie efektów pracy na forum szkoły.
W marcu zorganizowaliśmy Dni Matematyki i Informatyki. Celem przedsięwzięcia
było zwrócenie uwagi na korzyści i zagrożenia wynikające z pracy z komputerem.
Przygotowaliśmy dekoracje i dyplomy do
konkursu matematyczno-informatycznego
„Jeden z dziesięciu”.
Jak co roku w kwietniu planowany był
Festyn Zdrowia w ramach ogólnopolskiego
konkursu „Czas na zdrowie”. W trakcie zajęć opracowaliśmy plan IV Szkolnego Fes-

Wycieczka rowerowa

Uczniowie wykonali zdjęcia, z których
powstał poster promujący naszą gminę.
W październiku zajęliśmy się fotografią. Na
lekcjach matematyki dowiedzieliśmy się, co
to jest symetria, poznaliśmy również figury
symetryczne.
Naszym zadaniem było zaobserwowanie
symetrii w przyrodzie oraz najbliższym otoczeniu i sfotografowanie wybranych obiektów.

Symetria w otoczeniu

Obróbki zdjęć dokonaliśmy w poznanym
programie komputerowym. Najlepsze zdjęcia zostały wydrukowane i wywieszone na
tablicy na korytarzu szkolnym.
Kolejnym naszym działaniem były podróże. Wraz z uczniami zaplanowałyśmy wycieczkę do Częstochowy.

Podczas spaceru po Częstochowie
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tynu Zdrowia i przygotowaliśmy ulotki oraz
plakaty. Zadaniem konkursowym było przygotowanie prezentacji multimedialnej na
temat zdrowego stylu życia. Podczas pracy
zespołu doskonaliliśmy umiejętność komunikowania się za pomocą nowoczesnych
środków technologii informacyjnej. Prezentację przedstawiliśmy na apelu szkolnym,
podczas którego oznaczaliśmy BMI za pomocą aplikacji komputerowych. Ostatnim
naszym działaniem było zgłębienie znajomości skali. Wykonaliśmy pomiar placu
szkolnego, po czym narysowaliśmy jego plan
za pomocą figur geometrycznych z wykorzystaniem edytorów graficznych. Wydrukowane prace zostały zamieszczone na gazetce
ściennej.
Ewaluacja innowacji pedagogicznej polegała na ocenie wkładu pracy i zaangażowania uczniów przez nauczycieli matematyki, przyrody, zajęć komputerowych i zajęć
technicznych, zaprezentowanie dorobku
uczestników zajęć podczas wystaw na korytarzu szkolnym, na stronie internetowej
szkoły, na apelach i spotkaniach z rodzicami, przeprowadzeniu ankiety ewaluacyjnej dla uczniów i rodziców na zakończenie
roku szkolnego oraz podsumowaniu działań
podczas posiedzenia rady pedagogicznej.
Zadowolenie uczniów z własnych dokonań,
umiejętność rozwiązywania problemów matematycznych, przyrodniczych, technicznych i informatycznych oraz pozytywna
opinia rodziców stały się naturalną formą
ewaluacji.
W trosce o poprawę stanu czytelnictwa
i podniesienia rangi czytania książek w roku
szkolnym 2016/2017 realizowana była
przez Annę Hałkę i Joannę Pietrzak innowacja pedagogiczna „Książka moim przyjacielem”, której głównym celem było budzenie w dzieciach pasji czytania książek. Innowacyjność polegała na propagowaniu wśród
uczniów mody na czytanie książek poprzez
cykl różnorodnych, atrakcyjnych działań.
Chciałyśmy przekonać uczniów, że czytanie
książek nie musi być nudne. Zależało nam,
by dzieci od najmłodszych lat traktowały je
jako swoich najlepszych przyjaciół, czerpały
z nich natchnienie do zabawy i wielu ciekawych działań twórczych, potrafiły organizować swój wolny czas. Co więcej, lektura
uproszczonych wersji książek w języku angielskim była okazją do pogłębienia znajomości tegoż języka.

Innowacja realizowana była w II semestrze i odbywała się w wymiarze 2 godzin
tygodniowo oraz podczas organizowanych
wspólnych wydarzeń typu: poranki czytelnicze, konkursy, inscenizacje, maraton czytania, wyjazd do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie,
wieczór w bibliotece, kampanie i akcje czytelnicze. W realizacji celów wykorzystałyśmy
następujące metody i formy pracy: metoda
słowna, pokazu, praktycznego działania,
problemowa, wykorzystania TIK, praca indywidualna, zbiorowa, grupowa. Jako środki dydaktyczne służyły nam nie tylko książki, ale też komputery z dostępem do
Internetu, skanery, drukarki, aparaty fotograficzne, programy komputerowe, projektor, tablica interaktywna, magnetofon, dyktafon. Innowacją objęci zostali wszyscy uczniowie naszej szkoły. Na szkolnym korytarzu stworzyłyśmy dla dzieci kącik do czytania w każdej chwili, pod nazwą „Stacja
Książka”. Kącik zaopatrzony był w książki
dla dzieci i młodzieży, które zgromadzili
uczniowie z własnych domowych zasobów.
Miejsce to było na przerwach wręcz oblegane przez czytelników. Obok kącika czytelniczego powstała „Ściana Czytelniczych
Inspiracji”, gdzie dzieci mogły umieszczać
wszelkie swoje prace, związane z promowaniem książek. Prace wykonywane były
podczas warsztatów oraz w domu. Dwa razy
w tygodniu, pół godziny przed rozpoczęciem
zajęć można było posłuchać fragmentów wybranych książek czytanych przez nauczycieli.

Ściana Czytelniczych Inspiracji

Wszelkie działania podejmowane przez
dzieci podczas zajęć, konkursów i akcji były
odnotowywane w postaci punktów na ich
kontach. Najaktywniejsi czytelnicy walczyli
o tytuł „Super Czytelnika 2017”. W trakcie
warsztatów uczniowie podejmowali szereg
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różnorakich działań. Tworzyli inicjały i cytaty o książkach. Zapisywali je w języku
polskim i angielskim, a następnie umieszczali na „Ścianie Czytelniczych Inspiracji”.
Dzięki temu każda osoba wchodząca do
szkoły mogła zapoznać się z przemyśleniami
na temat książek.
Zorganizowaliśmy sesję zdjęciową „Czytanie uskrzydla”, podczas której uczniowie
pozowali do zdjęć z książkami i przyczepionymi skrzydłami. Niemałą gratką dla
uczniów było tworzenie memów w języku
angielskim. Zachęcały one do czytania książek i były zamieszczane na Twitterze oraz
na Facebooku. Następną metodą promowania czytelnictwa był booktalking, czyli
krótkie zareklamowanie książki, przedstawienie bohaterów, fabuły czy scen z książki
w taki sposób, by odbiorca chciał przeczytać
całość. Zachęcaliśmy do przeczytania „Harrego Pottera” i „Pippi Pończoszanki”. Stworzyliśmy także filmiki prezentujące efekty
naszej pracy. Stopklatka to następne narzędzie wykorzystane do propagowania czytelnictwa. Powstała galeria zdjęć przedstawiających scenki z okładek książek. Na
zdjęcia został nałożony filtr z zastosowaniem efektu cartoon, co dodatkowo podniosło ich atrakcyjność i zbliżyło do pierwowzoru. Stworzyliśmy teatr kamishibai
– sztukę opowiadania historii za pomocą
ilustracji wykonanych na kartonowych
planszach, wsuwanych do małej, drewnianej skrzynki pełniącej rolę sceny. Uczniowie
wysłuchali opowiadania, a następnie wymyślali zakończenia. Napisaliśmy również
pierwszy, angielsko-polski słownik do baśni
„Brzydkie kaczątko”. Zawierał on słówka
pojawiające się w anglojęzycznej wersji
baśni. Oprócz rozbudzania miłości do
czytania, zachęcaliśmy dzieci do próbowania swoich sił w pisaniu książek i komiksów. Można je było następnie wypożyczać
w szkolnej bibliotece. Powstała także kolekcja przepięknych zakładek oraz nowe okładki do znanych książek.
Literatura inspirowała nas nie tylko do
zajęć plastycznych. Jedna z popularnych
baśni posłużyła nam jako scenariusz do
przedstawienia teatralnego. Młodzi aktorzy
wystawili sztukę „Little Red Riding Hood”,
czym zdobyli uznanie całej społeczności
szkolnej. Uczniowie regularnie mierzyli się
z czytaniem klasyków brytyjskiej literatury
dziecięcej w oryginale. Przeprowadziliśmy
także konkurs „Who wrote this?”, aby
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017

sprawdzić, kto najlepiej poznał literaturę
Wyspiarzy. Wielkim wydarzeniem był „Wieczór z Andersenem”. Zorganizowaliśmy go
z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla
Dzieci. Podczas wieczoru uczniowie mieli
niepowtarzalną okazję, by spotkać duńskiego baśniopisarza i wysłuchać jednej z baśni
czytanej przez samego Andersena. Był tort,
życzenia, wspólne zabawy i konkursy. Cały
wieczór obfitował w liczne atrakcje. Uczniowie obejrzeli interesującą prezentację o życiu Andersena, a z racji zbliżającej się Wielkanocy dekorowali jajka techniką decoupage’u. Każdy uczestnik dostał pamiątkowy
dyplom nadania tytułu andersenologa. Pasjonaci fotografii mieli okazję pochwalić się
swoimi zdjęciami przy okazji konkursu „Moja domowa biblioteczka”. Przez cały czas
trwania innowacji organizowaliśmy błyskawiczne konkursy dotyczące lektur. Prowadziliśmy również akcję „Bookcrossing”, realizującą ideę nieodpłatnego przekazywania
książek przez pozostawianie ich w miejscach
publicznych w celu przeczytania i przekazania dalej. Uczniowie mogli więc pozyskać książkę bez konieczności wizyty w bibliotece.
Pomimo, iż innowacja „Książka moim
przyjacielem” trwała tylko 4 miesiące, to wymagała od uczestników intensywnej uwagi
i sporego nakładu pracy. Przyniosła liczne
korzyści naszym uczniom, którzy nie tylko
poznali wiele ciekawych książek, ale także
pomysły, jak je wykorzystać w celu atrakcyjnego organizowania wolnego czasu. Wiele
z nich bardzo podobało się uczestnikom
i będą one kontynuowane w następnych
latach pracy naszej szkoły. W trakcie trwania innowacji widać też było wzmożony ruch
w bibliotece szkolnej. Uczniowie pytali
o określone książki, z fragmentami których
zapoznali się np. podczas warsztatów lub
czytelniczych poranków, śledzili też nowości
czytelnicze. Stali się bardziej świadomymi
i wymagającymi czytelnikami. Przestali postrzegać czytanie jako zajęcie mało atrakcyjne. Dali temu wyraz, angażując się
w I Szkolny Maraton Głośnego Czytania.
Wspólnymi siłami, ustanowiliśmy rekord
szkolny: 3 godziny 50 minut czytania.
W związku z dużym zainteresowaniem dzieci lekturą, biblioteka nawiązała współpracę
z Miejską Biblioteką Publiczną w Krzepicach, wypożyczając również tam książki dla
swoich czytelników. Nasi uczniowie odwiedzili również Publiczną Bibliotekę Pedago-
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giczną RODN „WOM” w Częstochowie, gdzie
obejrzeli zbiory oraz wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach.
Dodatkową korzyścią płynącą z innowacji
było ćwiczenie czytania ze zrozumieniem
w języku polskim i angielskim, wzbogacanie
słownictwa, nauka i współdziałanie w grupie, ćwiczenie uważnego słuchania i dzielenia się z innymi zdobytą wiedzą. Dzięki innowacji uczniowie przestali kojarzyć czytanie książek z nudnym obowiązkiem.
Innowacje pedagogiczne są z całą pewnością dużym wyzwaniem dla nauczycieli.

Warto jednak przeprowadzać je w szkole,
gdyż są odpowiedzią na konkretne potrzeby
ucznia, wsparciem dla jego wszechstronnego rozwoju, a ponadto, uwzględniają zmiany
dokonujące się w szeroko pojętej edukacji,
przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności
szkoły.
Olga Pląskowska-Grondys
Magdalena Małecka
Anna Hałka
Joanna Pietrzak

Wieczór z Andersenem

EDUKACJA ZDROWOTNA
Inga Staszowska
Przedszkole nr 2 w Koniecpolu

„N IEBIESKI DZIEŃ ”
W P RZEDSZKOLU NR 2 W K ONIECPOLU

Ś

wiatowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu jest obchodzony 2 kwietnia,
dlatego z tej okazji w naszym przedszkolu 3 kwietnia odbył się „Niebieski
Dzień”.
Głównymi celami wydarzenia było upowszechnianie i pogłębianie wśród dzieci wie-

dzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem,
wzbudzanie zainteresowania dzieci problemami osób dotkniętych autyzmem i ich
rodzin oraz okazanie solidarności z otoczeniem osób cierpiących na ASD. Wszystkie
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dzieci, kadra pedagogiczna oraz pracownicy
niepedagogiczni ubrali się na niebiesko, na
znak solidarności z osobami dotkniętymi
spektrum autyzmu. Sala przedszkolna, korytarz oraz gazetka informacyjna zostały
przystrojone niebieskimi balonami.

ścieżce sensorycznej, odgadnąć z zasłoniętymi oczami, co znajduje się w worku, spróbować pomalować obrazek w rękawicy kuchennej lewą ręką. Na koniec w swoich grupach wraz z wychowawczyniami wykonały
„Puzzlowe drzewa” na pamiątkę Dnia Autyzmu. Ważnym elementem tego wydarzenia
było również rozstrzygniecie gminnego konkursu plastycznego pt. „Autyzm – niebieski
przystanek”, który został ogłoszony przez
nasze przedszkole.

Solidarnie z osobami
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Dzieci wraz z wychowawczyniami po
śniadaniu zostały zaproszone do sali, gdzie
odbyły się zajęcia pt. „Na niebiesko dla autyzmu”. Podczas zajęć wyjaśniono, dlaczego
niebieski kolor jest symbolem autyzmu.
Dzieci dzięki prezentacji filmu fundacji
SYNAPSIS pt. „Poznaj Marię – dziewczynkę,
która lubi mieć plan” mogły poznać, w jaki
sposób funkcjonują osoby z autyzmem, jak
wygląda ich dzień, w jaki się komunikują.

Odgadywanie „Co to jest?”

Do konkursu zgłoszono 18 prac z placówek przedszkolnych w naszej gminie. Każda
praca była bardzo interesująca. Komisja konkursowa wyłoniła czterech laureatów oraz
przyznała pięć wyróżnień. Każdy uczestnik
otrzymał dyplom oraz drobny upominek.

Szukanie kulek w grochu

SCENARIUSZ DNIA AUTYZMU W PRZEDSZKOLU
Cele:
● upowszechnianie i pogłębianie wśród dzieci wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum
autyzmu,

Sensoryczne zabawy – „Kolorujemy inaczej”

Następnie dzieci przeniosły się do świata
autyzmu poprzez różne doświadczenia sensoryczne, m.in. mogły pospacerować po
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017
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● kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem,
● wzbudzanie zainteresowania dzieci problemami osób dotkniętych autyzmem i ich
rodzin,
● okazanie solidarności z otoczeniem osób
cierpiących na ASD,
● kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji.

bardzo denerwuje? W jaki sposób okazujemy swoje uczucia? Co lubimy? Czy
osoby ze spektrum autyzmu są podobne
do nas?”.
4. Zaproszenie do zabaw sensorycznych:
a) „Zaburzone zmysły – jak funkcjonują?
Dotyk”
Nauczyciel wybiera pięcioro dzieci i prosi, aby usiadły przy stoliku. Następnie
mówi, aby podniosły lewą rękę (jeżeli
piszą prawą) albo prawą (jeśli piszą
lewą). Dzieci otrzymują kuchenne rękawice, które zakładają na podniesione ręce. Nauczyciel rozdaje kolorowankę z parasolem i kredki. Zadaniem dzieci jest staranne pokolorowanie obrazka w czasie 5 min. Po wykonaniu zadania dzieci są pytane, co
czuły podczas wykonywania ćwiczenia? Czy było im łatwo kolorować
w ten sposób?
b) „Czarodziejski worek”
Nauczyciel wybiera dwoje chętnych
dzieci. Tłumaczy, na czym będzie polegała zabawa: z zasłoniętymi oczami
dzieci mają odgadnąć, jaki przedmiot
wylosowały z worka.
c) „Kto pierwszy, ten lepszy”
Do zadania wybrane są dwie pary.
Dzieci siadają naprzeciwko siebie. Każde
z nich otrzymuje szczypce do ogórków
oraz foremkę do lodów i pompony. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze ułożenie rzędu z pomponów w foremce.
Wygrywa ta osoba, która szybciej to
zrobi. Po zakończeniu zadania dzieci
wypowiadają się: co było dla nich najtrudniejsze? Czy łatwo jest operować
szczypcami?
d) „Spacer po ścieżce sensorycznej”
Nauczyciel prosi troje chętnych dzieci
do kolejnego zadania. Na podłodze
rozłożona jest ścieżka sensoryczna
złożona z różnych faktur. Dzieci na
bosaka spacerują po ścieżce, określając, co czują pod stopami i czy jest
to dla nich przyjemne, czy nie?
e) „Znajdź kulkę”
Troje chętnych dzieci zostaje poproszonych, aby z zasłoniętymi oczami
wyszukały jak najwięcej szklanych
kulek ukrytych w grochu. Dzieci wypowiadają się na temat zadania.
f) „Kot w worku” – kto szybciej dopasuje
elementy.

Metody pracy:
Pogadanka, pokaz, działania praktyczne
Środki dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna na temat autyzmu, tablica multimedialna, film fundacji
SYNAPSIS pt. „Poznaj Marię – dziewczynkę,
która lubi mieć plan”, puzzle z napisem AUTYZM (format każdej litery A4), rękawice
kuchenne, kredki, kolorowanka z parasolem, worek, przedmioty do ukrycia w worku
(klocek, wałek sensoryczny, miś, łyżka, flamaster, piłka, duża kostka do gry), dwie
opaski na oczy, szczypce do ogórków, pompony, plastikowa foremka do lodów, ścieżka
sensoryczna, groch, szklane kulki o średnicy 2 cm, gra „Kot w worku”, kredki, stoper, duży arkusz papieru z narysowanym
drzewem, puzzle do pokolorowania dla każdego dziecka.
Czas trwania: ok. 50 min.
Przebieg:
1. Powitanie dzieci, wyjaśnienie im, dlaczego zostały poproszone o założenie niebieskich elementów ubioru. Następnie
wybór dwojga dzieci; ich zadaniem jest
ułożenie z rozsypanych puzzli literowych
napisu AUTYZM. Nauczyciel prezentuje
każdą literę, a dzieci w miarę swoich
możliwości odczytują je. Po ułożeniu napis zostaje głośno odczytany.
2. Wspólne oglądanie filmu fundacji SYNAPSIS
pt. „Poznaj Marię – dziewczynkę, która
lubi mieć plan” (http://synapsis.org.pl/
kampanie-akcje/poznaj-marie).
Nauczyciel czyta głośno tekst do filmu.
Pogadanka na temat zachowania dziewczynki, tego co lubi i czego nie lubi,
w jaki sposób bawi się, komunikuje się
z innymi, jak wygląda jej dzień.
3. Zaprezentowanie sylwetek osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w prezentacji multimedialnej – przeczytanie przez
nauczycieli ich cech oraz rozmowa z dziećmi na ich temat: „Czy jest coś, co nas też
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Do zabawy potrzebna jest gra „Kot
w worku”. Nauczyciel wybiera dwoje
dzieci. Na podłodze porozkładane są
plansze z gry, taka sama ilość dla obu
uczestników. Dzieci losują wybrane
elementy i dopasowują do obrazka.
Wygrywa ta osoba, która najszybciej
wykona zadanie.

5. Zakończenie
Nauczyciel dziękuje wszystkim dzieciom
za udział w zajęciach. Każda grupa otrzymuje duży arkusz papieru z narysowanym drzewem oraz puzzle do pokolorowania. Zadaniem dzieci jest stworzenie
„Puzzlowego drzewa” jako symbolu solidarności z osobami z ASD.
Inga Staszowska

EDUKACJA EUROPEJSKA
Irena Brol
Barbara Brol-Kapica
Maria Ślęzok
Anita Strózik
Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie

W IELKA B RYTANIA BLIŻEJ NAS
– DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

P

o raz trzeci i już niestety ostatni
nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie wyjechali do
Wielkiej Brytanii w ramach Projektu Erasmus+. Tygodniowy pobyt w miasteczku
Bournemouth upłynął na intensywnej, wielopoziomowej nauce języka angielskiego.
Jak na prawdziwą szkołę przystało, naukę
poprzedziły egzaminy, a raczej testy sprawdzające znajomość języka angielskiego. Na
ich podstawie dokonano ponownego podziału na grupy w zależności od stopnia
zaawansowania: A1, A2, B1, B2 itp. Największy nacisk położono na umiejętność
konwersacji i bogacenie słownictwa, które
oprócz prawidłowej wymowy oraz znajomości podstaw gramatyki, są przecież najistotniejsze w porozumiewaniu się.
Praca w małych, wielonarodowościowych
grupach stwarzała warunki do wymiany
doświadczeń, poznawania różnych kultur,
a przede wszystkim mobilizowała do aktywnego udziału w zajęciach. Ucząc się wraz ze
studentami z Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu,
Tajlandii, Niemiec, Włoch i Czech nauczyciele doskonalili swoje umiejętności języ-
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kowe, poznawali też metodykę prowadzenia
zajęć przedmiotowych w języku angielskim
zgodnie z zasadami CLIL. Nauczyciele
uczestniczący w zajęciach otrzymali dużo
praktycznej wiedzy dotyczącej tego, jak
efektywnie i ciekawie uczyć dzieci obcego
słownictwa. Czas wolny mijał im na poznawaniu atrakcji turystycznych Bournemouth:
plaży, parku, centrum miasta… tam także
doskonalona była znajomość języka angielskiego.

Zwiedzanie Bournemouth
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To, czego się uczyli w szkole językowej,
starali się praktycznie wykorzystać, zwiedzając miasto, robiąc zakupy itp. Późnymi
popołudniami wracali do swoich angielskich
rodzin. Tam również podczas wieczornych
rozmów przy kolacji doskonalili język angielski. Obowiązek ten z dnia na dzień
sprawiał im coraz więcej przyjemności, gdyż
w miarę upływu czasu opuszczała ich trema
i swobodniej prowadzili rozmowy. A po posiłku należało jeszcze odrobić zadane
w szkole prace domowe. Dzień w Bournemouth był naprawdę intensywny, męczący,
ale bardzo satysfakcjonujący.
Efektem trzykrotnego pobytu w Wielkiej
Brytanii jest wprowadzenie w Zespole Placówek Oświatowych w Borownie innowacji
pt. „Wielka Brytania bliżej nas”. Polega ona
na przybliżeniu uczniom (na zajęciach poza-

lekcyjnych) kultury angielskiej, wiadomości
na temat szkolnictwa w Wielkiej Brytanii,
a także najbardziej popularnych sportów
uprawianych przez dzieci, młodzież i dorosłych w tym kraju. Pobyt w Wielkiej Brytanii
uświadomił nauczycielom, jak ważna jest
znajomość języka obcego w obecnej rzeczywistości oraz jak bardzo zwiększają się ich
możliwości, gdy potrafią odnaleźć się poza
granicami naszego kraju. Należy wykorzystywać każdą możliwość doskonalenia się
i podnosić własne umiejętności – nauczyciele powinni z tego korzystać, a także zachęcać dzieci i młodzież do stałego rozwoju.
Fot. A. Strózik

Irena Brol
Barbara Brol-Kapica
Maria Ślęzok
Anita Strózik

RUBRYKA SZKOLNYCH SPECJALISTÓW
Agata Jałowiecka-Frania
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie

W YWOŁANIE PRAWIDŁOWEJ ARTYKULACJI
GŁOSKI PRZEDNIOJĘZYKOWO - ZĘBOWEJ „ Z ”
SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH
●
●
●
●
●
●

CELE OGÓLNE:
usprawnianie percepcji słuchowej,
utrwalanie nawyku prawidłowego oddychania,
gimnastyka aparatu artykulacyjnego,
kształcenie umiejętności prawidłowej wymowy głoski szczelinowej „z” w izolacji,
utrwalanie wywołanego dźwięku w sylabach,
wdrażanie do poprawnej artykulacji głoski „z” w nagłosie i śródgłosie wyrazów,

● rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi pełnym zdaniem na postawione
pytania.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dzieci:
● rozpoznają usłyszane dźwięki,
● nabierają powietrza nosem, a wydychają
ustami,
● wydłużają fazę wydechową,
● naśladują ruchy narządów artykulacyjnych zaprezentowane przez logopedę,
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● poprawnie artykułują głoskę „z” w izolacji,
● wypowiadają wywołany dźwięk w sylabach,
● prawidłowo wymawiają głoskę „z” w różnych pozycjach w wyrazie,
● odpowiadają pełnym zdaniem na zadane
pytania.

się radośni i bezpieczni… Czujecie się
potrzebni i ważni… Jest Wam dobrze…
A teraz otwieracie oczy i przestajecie być
chmurkami…”
(trening autogenny Schultza w wersji
A. Polender, „Zagadnienia Wychowawcze
a Zdrowie Psychiczne” 1975, nr 4).
● „Gotowanie wody” – dmuchanie przez
słomkę do wody tak, aby tworzyły się pęcherzyki powietrza.
● Rozdmuchiwanie plamki farby wodnej na
podkładce z tworzywa sztucznego.
● Gimnastyka aparatu artykulacyjnego
(przy lustrze):
– liczenie po wewnętrznej stronie dolnych zębów czubkiem języka,
– oblizywanie językiem wewnętrznej powierzchni dolnych zębów,
– dotykanie czubkiem języka wewnętrznej powierzchni dolnych siekaczy z równoczesnym wybrzmiewaniem głoski „e”,
– energiczne wyrzucanie czubka języka
zza dolnych zębów („Wymiatanie śmieci”).

METODY:
Wyjaśniania, wzrokowa, słuchowa, kontroli
dotyku i czucia skórnego, substytucyjna,
elementy treningu autogennego, praktycznego działania, pedagogika zabawy, praca
z komputerem.
FORMY:
Praca indywidualna, praca grupowa.
ŚRODKI:
Lustro logopedyczne, komputer, program komputerowy Sokrates 102 ciekawe zadania
(Techland Sp. z o.o.), magnetofon, płyta CD
z muzyką relaksacyjną, ilustracje (Barbara
Wiśniewska, Uczymy się poprawnie mówić.
Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami, Warszawa 1999), kubki z wodą, słomki, farba,
podkładki z tworzywa sztucznego, piłka,
kredki, szary papier, mazaki.

II. Zajęcia właściwe:
1. Wywołanie prawidłowej artykulacji głoski
szczelinowej „z”:
Wyjaśniamy dzieciom układ narządów
artykulacyjnych (język leży płasko za
dolnymi zębami, zęby zbliżone, wargi
rozchylone, spłaszczone przylegają do
zębów, zęby widoczne – jak przy głosce
„s”). Metodą dotyku i czucia skórnego
zwracamy uwagę na wibracje w okolicach
szyi lub twarzy (udział wiązadeł głosowych podczas wybrzmiewania głoski „z”).
Przy trudnościach z prawidłową wymową
dźwięku, wykorzystując metodę przekształceń artykulacyjnych, polecamy fonowanie „d” lub „w” z równoczesnym
cofaniem kącików ust i zbliżaniem zębów
do siebie. Jeżeli wszyscy uczniowie
potrafią prawidłowo wypowiedzieć dźwięk
„z” w izolacji, przechodzimy do dalszych
ćwiczeń.
2. „Gadająca papuga” – zabawa ruchowa
z piłką. Logopeda rzuca do dziecka piłkę
i jednocześnie wymawia sylabę. Uczeń
odrzuca piłkę i powtarza tę samą sylabę:
za, zo, ze, zu, zy, zą, zę
aza, ozo, eze, uzu, yzy

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Część wstępna:
● Ćwiczenia słuchowe – rozpoznawanie
dźwięków przy wykorzystaniu programu
komputerowego Sokrates 102 ciekawe
zadania.
● „Jestem chmurką” – logopeda spokojnym
i cichym głosem czyta dzieciom opowiadanie o chmurce. Uczniowie kładą się
wygodnie na plecach i słuchają opowiadania. Wyobrażają sobie, że są chmurkami:
„Wyobraźcie sobie, że każde z Was jest
białą i miękką chmurką. Płyniecie po
błękitnym niebie. Przemykacie między
ciepłymi promykami słońca. Delikatny
wiatr przesuwa Was w różne strony. Na
niebie jest mnóstwo chmurek. Między
Wami przelatują ptaszki. Płynąc po niebie, widzicie w dole piękny las i rzekę.
Ale to wszystko jest na dole… Wy jednak
beztrosko płyniecie po niebie… czujecie
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017
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● Polecenie: Posłuchaj i powtórz: wazon,
karuzela, koza, wózek. Nazwij samodzielnie rysunki. Odpowiedz pełnym
zdaniem:
– Gdzie można wstawić bukiet kwiatów?
– Gdzie śpi malutkie dziecko podczas
spaceru?
– Co znajduje się w wesołym miasteczku?
– Jakie zwierzę znajduje się na ilustracji?
● Polecenie: Posłuchaj i powtórz: lizak,
prezent, bluza, węzeł. Nazwij samodzielnie rysunki. Odpowiedz pełnym
zdaniem:
– Jak nazywa się miejsce zawiązania
sznura?
– Co to jest – słodkie i do lizania?
– Co dziecko otrzymuje w dniu urodzin?
– Jak nazywa się ubranie przedstawione na ilustracji?
5. Krzyżówka – logopeda czyta treść haseł,
uczniowie podają odpowiedź oraz starają
się określić pozycję głoski „z” w wyrazie,
po czym zamalowują odpowiednią kratkę
w krzyżówce umieszczonej na dużym,
szarym papierze:
● Mieszka w nim król. (zamek)
● Grubszy od pisaka. (mazak)
● Dla lalki lub dla dziecka. (wózek)
● Cukierek do lizania. (lizak)
● Nosisz ją zamiast swetra. (bluza)

Zabawę uatrakcyjniamy, zmieniając sposób rzucania piłki: do rąk, odbijanie
o podłogę lub o ścianę, wykonanie obrotu
po odrzuceniu piłki i powtórzeniu sylaby
itp.
3. „Echo” – powtarzanie za logopedą szeregów sylab. Zaczynamy od łatwych, dwusylabowych, a następnie proponujemy
dzieciom szeregi trzy- i czterosylabowe,
np.:
za – zo
aza – ozo
za – za – za
za – zo – za – zo
zo – zu
ozo – uzu
ze – za – ze
za – ze – zo – zu
ze – zy
oza – uza
za – ze – zy
zo – zy – za – ze
zu – ze
eze – yzy
zu – zo – ze
zu – za – zy – zo
4. Utrwalanie wymowy głoski „z” w wyrazach:
● Polecenie: Posłuchaj i powtórz: zamek,
zapałki,
Zosia,
zatyka.
Nazwij
samodzielnie
rysunki.
Odpowiedz
pełnym zdaniem:
– Gdzie mieszka król?
– Co robi Zosia?
– Czym i dlaczego nie mogą bawić się
dzieci?
● Polecenie: Posłuchaj i powtórz: zupa,
zając, zakonnica, zakręt. Nazwij samodzielnie rysunki. Odpowiedz pełnym zdaniem:
– Jak nazywa się kobieta w habicie?
– Co niebezpiecznego jest na drodze?
– Co jemy łyżką?
– Jakie zwierzątko znajduje się na
ilustracji?
● Polecenie: Posłuchaj i powtórz: zero,
zeszyt, znaki, znaczek. Nazwij samodzielnie rysunki. Odpowiedz pełnym
zdaniem:
– Która cyfra jest mniejsza od jedynki?
– Co przykleja się na kopercie?
– Co ułatwia kierowcy jazdę samochodem?
– Co uczeń musi mieć na lekcji?

III. Część końcowa:
Polecenie dla ucznia:
Wymyśl przedmiot, który w swojej nazwie
zawiera głoskę „z” i narysuj go.
Prezentacja i ocena wykonanych przez dzieci rysunków.
Agata Jałowiecka-Frania
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Ksymena Żurawska
Zespół Szkół w Białej

P ROJEKT EDUKACYJNY
„M ÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI ”

P

rojekt edukacyjny „Mój ulubiony bohater literacki” realizowałam z uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kłobucku kilka lat temu. Było to cenne
przedsięwzięcie, a zarazem interesujące narzędzie badawcze, zdecydowałam się więc
na jego powtórzenie.
W pierwszej realizacji do projektu przystąpiło dziesięciu uczniów z klasy I gimnazjum. W wyniku ukończenia zadań projektowych powstały charakterystyki: Harrego Pottera, Małego Księcia, Zosi z II części
„Dziadów”, ich reklamy, wywiady z nimi
oraz portrety. W drugiej edycji do projektu
przystąpiło dwunastu uczniów.
Głównym celem projektu, w pierwszej
i drugiej realizacji, było określenie roli i wartości bohaterów literackich w życiu młodzieży oraz rozwijanie świadomości czytelniczej uczniów gimnazjum. Cel został zrealizowany.
Cele szczegółowe były następujące:
● nabywanie umiejętności świadomego promowania książki i bohatera literackiego,
● rozwijanie umiejętności samodzielnego
myślenia oraz wyszukiwania niezbędnych informacji i materiałów,
● kształcenie umiejętności polonistycznych
w celu tworzenia poprawnych form wypowiedzi,
● zainteresowanie uczniów czytelnictwem,
zachęcenie do czytania, rozwijanie zainteresowań literackich uczniów,
● wprowadzenie gimnazjalistów do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
● konstruktywne spędzanie czasu wolnego,
● rozbudzanie ciekawości poznawczej,
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● rozwijanie myślenia twórczego poprzez
selekcję materiału literackiego związanego z bohaterem literackim,
● zachęcenie do samodzielnego tworzenia
tekstu,
● rozbudzanie twórczego myślenia, aktywności i samooceny,
● rozwijanie umiejętności plastycznych,
● budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.
Wyznaczone cele zostały osiągnięte.
W wyniku ukończenia zadań projektowych powstały charakterystyki: Anieli Kowalik („Kłamczucha” M. Musierowicz), Ani
(„Ania z Zielonego Wzgórza” L.M. Montgomery), Celaeny Sardothien („Szklany tron”
S.J. Maas), ich reklamy, wywiady z nimi
oraz portrety.
Charakterystyki zostały ułożone według
kryteriów tej formy wypowiedzi.
Powstały następujące hasła reklamowe
odnoszące się do poszczególnych bohaterów:
● Kłamczucha – całkiem zwyczajna dziewczyna, przeżywająca młodzieńczą miłość.
Dowiedz się o niej więcej w bibliotece
szkolnej!
● Przenieś się z Anią do świata wyobraźni.
● Chcesz przeżywać przygody? Zaprzyjaźnij
się z Celaeną.
Hasła reklamowe zostały wzbogacone
ciekawą szatą graficzną; kolorystyka i odpowiednie techniki plastyczne spowodowały,
że bohaterowie zostali odpowiednio wyeksponowani.
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Gimnazjaliści wykorzystali w tym celu
kredki, suche pastele, farby olejne i akwarelowe. Młodzi twórcy zaprezentowali swój artyzm w całej pełni – portrety są wykonane
w sposób mistrzowski. Na szczególne wyróżnienie zasługuje portret Ani z Zielonego
Wzgórza, ze względu na dojrzałość ujęcia
bohaterki.
Reklamy bohaterów i ich portrety wyeksponowane zostały na specjalnej wystawie,
w otwartej przestrzeni szkoły.
Reklama Celaeny

Portrety powstawały w ogromnym skupieniu. Przedstawione na nich bohaterki
wzbudzają sympatię. Uczniowie oddali je
bardzo realistycznie, tworząc jednocześnie
prace ukazujące głębię psychologiczną postaci.

Portret Ani

Portret Celaeny
Reklama Ani

Uczniowie układali także wywiady z bohaterami, tworzyli je w trzech grupach.
Oto treść jednego z wywiadów przygotowanego przez Ewę Karoń, Oliwię Korkus,
Annę Malinę i Dorotę Smolińską:
„Witamy serdecznie panią Celaenę Sardothien. Została ona skazana na dożywocie
w kopalni soli za swoje morderstwa i spędziła
tam rok przepełniony ciężką, fizyczną pracą.
Zgodziła się stanąć do walki w turnieju
o zdobycie funkcji Obrończyni Króla i wygrała
go. Może więc raz na zawsze zrzucić kajdany.
Przebywa teraz w domu samego Króla.
Naprawdę cieszę się, że tu jesteś. Przejdźmy
do pierwszego pytania:

Portret Kłamczuchy
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Uczeń:
Co lubisz robić w wolnych chwilach?
Celaena:
Uwielbiam muzykę i czytanie książek, ale
lubię też spędzać czas w sali treningowej,
doskonaląc swoje zdolności.
Uczeń:
Czy było Ci trudno wrócić do treningów po
rocznej przerwie?
Celaena:
Wychodząc z kopalni byłam naprawdę
w złym stanie. Chodziłam obolała, nie było
łatwo, ale myślę, że odzyskałam formę.
Uczeń:
Jakie to uczucie wyjść z kopalni po roku?
Celaena:
Wspaniałe. Można ujrzeć znowu gwiazdy,
poczuć wiatr we włosach, uwolnić nadgarstki od ciężkich kajdan. To jedno z najpiękniejszych uczuć świata.
Uczeń:
Jak myślisz, gdzie byś teraz była, gdybyś
nie trafiła do swojego dawnego szefa, głowy
Gildii Zabójców, jednego z najbardziej wpływowych osób w podziemnym świecie?
Celaena:
Nie umiem sobie tego wyobrazić. Dorastałam w Gildii pod okiem najlepszych nauczycieli w swoim fachu.
Uczeń:
Nie boisz się, że dawny szef będzie chciał
Cię odnaleźć?
Celaena:
Jestem pewna, że będzie chciał, ale jestem
gotowa na to starcie.
Uczeń:
Gdzie widzisz siebie w przyszłości?
Celaena:
Po zakończeniu służby dla Króla znajdę
jakieś małe, przytulne mieszkanie, z daleka
od Gildii. Zanurzę się w świecie książek,
popołudniami będę grać na pianinie, spróbuję żyć na nowo. Postaram się stać inną
osobą. Każdy ma przecież prawo do zmiany
siebie i własnego życia.
Uczeń:
Podoba Ci się w Szklanym Zamku?
Celaena:
Tak, jest piękny, jak z bajki. Szklana
posadzka w jego głównej części potrafi
przyprawić o zawrót głowy. Jest on prawdziwym cudem architektury. Chodząc po
jego ogromnych korytarzach, czuję się jak
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księżniczka. Chciałabym wyjść z zamku
i wejść w lepszą przyszłość.
Uczeń:
Z serca życzymy Ci takiej przyszłości, jaką
sobie wymarzyłaś”.
Wywiady w formie dramowej przeprowadzili uczniowie podczas prezentacji projektu.
W pierwszej realizacji projektu ulubionymi bohaterami uczniów zostały postacie
związane z klasyką literatury (Mały Książę,
Zosia z II części „Dziadów”).
W kolejnej realizacji projektu zdecydowanie na plan pierwszy wysunęły się bohaterki współczesne – Aniela Kowalik, Celaena
Sardothien.
W obydwu realizacjach projektu uczniowie napisali wyczerpujące charakterystyki
postaci, stosując kryteria właściwe dla tej
formy wypowiedzi.
Podobnie było z wywiadami. W pierwszej
realizacji projektu uczniowie ułożyli bardzo
ciekawe pytania, łączące się z życiem bohaterów. Wnikliwie analizowali sytuacje,
w jakich uczestniczyły postacie, poruszali
wątki psychologiczne. Wywiady były dzięki
temu bardzo interesujące.
Hasła reklamowe w obydwu realizacjach
projektu zostały ułożone przez uczniów
w bardzo interesujący sposób. Słowami-kluczami w pierwszej realizacji projektu były:
magia, podróże, Miłość (pisana dużą literą).
Słowa-klucze w drugiej realizacji projektu
to: dziewczyna, wyobraźnia, przygody.
Portrety w obydwu realizacjach projektu
uczniowie wykonali bardzo starannie, uzyskując uznanie wszystkich oglądających.
Praca nad projektem badawczym „Mój
ulubiony bohater literacki” spowodowała, że
gimnazjaliści uczyli się kreatywności oraz
właściwego planowania pracy w grupie.
Poszerzyła ona także zakres ich zainteresowań związanych z czytelnictwem.
Ewaluacja projektu nastąpiła poprzez
wywiady z uczniami dotyczące oceny trudności poszczególnych zadań projektowych,
poprzez obserwację stopnia zaangażowania
gimnazjalistów i ich emocjonalnego nastawienia do wykonywanych zadań oraz w wyniku analizy kart samooceny.
Wszystkie prace, które uczniowie wykonali w czasie trwania projektu, wzbogaciły
zasoby szkolnej biblioteki.
Ksymena Żurawska
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Sławomir Domański
Jolanta Kardas
Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

W OLONTARIUSZE Z ESPOŁU S ZKÓŁ Z AWODOWYCH
W L UBLIŃCU Z AKCJĄ PROMUJĄCĄ CZYTELNICTWO

W

W ZAKŁADZIE KARNYM

ramach Szkolnego Koła Wolontariatu młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu promuje czytelnictwo w Zakładzie Karnym w Lublińcu.
Pomysłodawcą akcji „Pasja czytania” jest
nauczyciel języka polskiego – Sławomir Domański. Gospodynią wydarzenia z ramienia
Zakładu Karnego w Lublińcu jest pani Ewa
Gimińska.
Wolontariusze Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu odwiedzili więzienie dla kobiet już
pięciokrotnie. Prelekcje wygłosili między innymi dr Wiesław Szuta, autor książki „Potrójnie
o sumieniu” oraz pochodzący z Częstochowy
Janusz Mielczarek, pisarz, uznany fotografik,
autor kilku zbiorów opowiadań, w tym kultowego już „Hrabalowiska” .
Gościem ostatniego spotkania był związany
z Częstochową pisarz, Rafał Socha. Wizyta
składała się z dwóch części – w pierwszej
uczniowie zaprezentowali fragmenty prozy
Rafała Sochy, pochodzące z jego najnowszej
powieści zatytułowanej „Abubaka”. W części
drugiej odbyło się spotkanie z pisarzem, które
prowadził Sławomir Domański. Rafał Socha
jest autorem opowiadań i tekstów piosenek.
Jego debiutem książkowym były wspomnienia
ze Szkoły Podchorążych Rezerwy zatytułowane
„Jak zostałem bażantem”. Wydawnictwo Oficynka wydało dwa lata temu zbiór opowiadań
autora z czasów studenckich pt. „Kredyt na
żula”. Najnowsza książka Rafała Sochy „Abubaka” jest jego debiutem powieściowym. To
właśnie wokół tej książki i pracy twórczej
pisarza toczyło się spotkanie.
Oprócz swojej twórczości pisarz opowiadał
także o tym, jak wygląda jego praca.
Najbardziej twórczy jest według niego etap
pierwszy – kreowanie, tworzenie nowego
świata w powieści, wyobraźnia i wulkan
pomysłów. Dopiero potem zaczyna się porządkowanie, układanie tekstu, wstępna redakcja i poprawianie błędów, jednak najtrudniejszy etap to praca z redaktorami
wydawnictwa, mrówcze zagłębianie się w drobiazgi, które powoduje, że radość tworzenia
zmienia się nieraz w katorżniczą pracę i walkę
o swoje. Spojrzenie na literaturę od strony

procesu twórczego rzuciło nowe światło na
sztukę słowa i „pasję czytania”.
W ramach współpracy uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych w Lublińcu zostali zaproszeni do lublinieckiego więzienia na przedstawienie, którego scenariusz stworzyła i wyreżyserowała pani Agnieszka Raj-Kubat. Tym
razem to osadzone prezentowały swoje refleksje na temat życia w izolacji.

Sławomir Domański prowadzący spotkanie
z pisarzem – Rafałem Sochą

– Każde spotkanie z pisarzem jest wielkim
wydarzeniem zarówno dla naszych uczniów
jak i osadzonych. Uwrażliwia, pozwala inaczej
spojrzeć na nurtujące problemy, daje nadzieję
na przyszłość – powiedziała Jolanta Kardas,
dyrektor ZSZ w Lublińcu.
– Pragnę, aby takich spotkań było jak
najwięcej – Dziękujemy za wrażliwość, która
skierowała Was w naszą stronę – takie i wiele
innych, tak samo miłych komentarzy wypowiedzianych pod naszym adresem przez osadzonych jest najlepszym dowodem na to, że
akcja „Pasja czytania” spełniła swoje zadanie.
Mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym
współpraca między szkołą i Zakładem Karnym
w Lublińcu będzie się dalej rozwijała, przynosząc równie wiele ważnych i niezapomnianych chwil.
Sławomir Domański
Jolanta Kardas
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Z życia szkół i placówek

Aneta Hyra-Górecka
Ewelina Cywińska-Kret
Szkoła Podstawowa im. kpt. L. Teligi w Poraju

„V IVE LA F RANCE !”
– D ZIEŃ F RANCUSKI W SZKOLE

F

rancja to kraj malowniczych wiosek,
starych miasteczek i tętniących
życiem miast. To drugie co do wielkości państwo w Europie, słynące z wielu
zabytków i bogatych tradycji kulinarnych.
O tym, jak różnorodnym i ciekawym krajem
jest Francja przekonali się uczniowie Szkoły
Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju, którzy 25 października 2017 r. obchodzili Dzień Francuski. Już od rana w świetlicy szkolnej rozbrzmiewały dźwięki francuskiej muzyki, a wokół unosiły się zapachy
dań przygotowywanych na obiad: francuskiej zupy cebulowej z bagietką oraz prowansalskiej potrawy warzywnej „ratatouille”. Nie zabrakło również francuskich przystawek. Na stole pojawiły się m.in. sery
(brie, camembert), bagietki, croissanty oraz
tradycyjne ciastka – magdalenki.

pt. „Francja elegancja”, wspominając w nim
o francuskiej modzie, perfumach i urokliwych kawiarenkach.

Następnie, z prezentacji przygotowanej
i przedstawionej przez Barbarę Kostę, uczniowie dowiedzieli się m.in. gdzie położona
jest Francja, jakie kraje z nią sąsiadują,
poznali symbole Francji i nazwy najważniejszych zabytków Paryża. Uczniów najbardziej zaciekawiły powitalne pocałunki i informacje o francuskiej kuchni. Dowiedzieli
się, że liczba całusów w policzek „bisou,
bisou” różni się w zależności od regionu
– w Bretanii 2, w Paryżu nawet 4, że we
Francji wytwarza się ponad 300 gatunków
sera, a jednym z przysmaków jej mieszkańców są ślimaki.
Ponadto dzieci poznały kilka podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku
francuskim: bonjour, salut, merci, pardon
i in. Mogły też przekonać się, co zapamiętały
z opowiadania o Francji, rozwiązując krzyżówkę i odpowiadając na zadawane pytania.
Za poprawne odpowiedzi otrzymywały nagrodę – cukierka z zagadką w języku francuskim. Uczniowie wykonywali również pra-

Po południu w świetlicy pojawili się zaproszeni goście: Barbara Kosta – nauczyciel-konsultant w RODN „WOM” w Częstochowie, Anna Trąbska – zastępca kierownika
Referatu Promocji Urzędu Gminy w Poraju
oraz dyrektor szkoły – Danuta Służałek-Jaworska. Uroczystość rozpoczęli uczniowie
z klas trzecich, którzy zaprezentowali wiersz
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ce plastyczne, związane z jednym z symboli
Francji – kogutem.

Uroczystość została przygotowana przez
wychowawców świetlicy szkolnej i środowiskowej: Anetę Hyrę-Górecką, Ewelinę Cywińską-Kret i Izabelę Topolską. Ten dzień na
pewno pozostanie na długo w pamięci zarówno uczniów jak i zaproszonych gości.
„Spacer po Paryżu”
Tutaj wysoka Eiffel’a wieża,
wznosi się dumnie, sięgając chmur.
Tu nieopodal Sekwany brzegu
dumnie triumfuje Łuk.
Wenus z Milo, Mona Lisa
wnet do Luwru zapraszają.
To muzeum bardzo znane,
wita piramidą szklaną.

Na zakończenie na wszystkich czekał
słodki poczęstunek – tort w barwach francuskiej flagi (niebiesko-biało-czerwony),
przygotowany przez jednego z rodziców.

A tam w oddali Notre-Dame,
gotycka katedra, słynna w świecie.
Tu smutną historię pewnego dzwonnika
echo po ulicach niesie.
To właśnie Paryż – stolica Francji,
który od wieków turystów zachwyca.
Miasto słynące z elegancji
i modnych mieszkańców na ulicach.
Autor wiersza: Ewelina Cywińska-Kret
Fot. A. Hyra-Górecka

Aneta Hyra-Górecka
Ewelina Cywińska-Kret

Od lewej: Ewelina Cywińska-Kret, Aneta Hyra-Górecka, Barbara Kosta, Danuta Służałek-Jaworska, Izabela Topolska
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Emilia Hahn
Michael Bridge Communication
Akademia Bezpiecznego Puchatka

B EZPIECZNE DZIECKO
W RAMACH AKCJI
„A KADEMIA B EZPIECZNEGO P UCHATKA ”

P

rogram „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program
o tematyce bezpieczeństwa skierowany
do I klas szkół podstawowych w całej Polsce.
Organizowany jest od 9 lat przez markę Puchatek, we współpracy z Wydziałem Prewencji
Biura Prewencji oraz Wydziałem Nadzoru
i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji
jest Komendant Główny Policji. Do tej pory
w programie wzięło udział łącznie około
1 750 000 dzieci.

pośpiech często są przyczyną wypadków. Na
drodze, często popełnianym błędem jest niewłaściwe przygotowanie do jazdy – niezapinanie pasów, brak lub niewłaściwie zamontowany fotelik bezpieczeństwa dla dzieci, usterki
w oświetleniu pojazdu – mówi mł. insp. Agata
Krysiak.
Wiedza gwarancją bezpieczeństwa
Sprawcami niebezpiecznych sytuacji na
drogach bywają także dzieci. Dlatego warto je
edukować już od najmłodszych lat. W 2016
roku w Polsce odnotowanych zostało 796
wypadków drogowych, których sprawcami były
dzieci w przedziale wiekowym 0–14 lat, w wypadkach tych zginęło 18 dzieci, a 776 zostało
rannych4.

UWAGA DZIECKO – JAK UNIKAĆ WYPADKÓW
DROGOWYCH Z UDZIAŁEM DZIECI?
Wraz z szybciej zapadającym zmierzchem
i pogarszającą się pogodą, drogi stają się
mniej bezpiecznym miejscem, także dla dzieci.
W 2016 roku w Polsce odnotowano 2 973 wypadki z udziałem dzieci w wieku 0–14 lat. Edukacja najmłodszych jako pieszych, pasażerów,
czy rowerzystów, ma kluczowe znaczenie dla
zwiększenia ich bezpieczeństwa na drodze.
Dziecko w samochodzie
Pamiętajmy, że dziecko jako pasażer, także
jest uczestnikiem ruchu drogowego. W Unii
Europejskiej co roku śmierć ponosi ponad 600
dzieci w wieku 0–14 lat, co stanowi 2,4%
wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych1. W zeszłym roku w Polsce odnotowano
2 973 wypadki z udziałem dzieci, z czego 72
zdarzenia były śmiertelne, a 3 260 dzieci doznało w nich obrażeń2. W tym samym roku
wskaźnik zagrożenia wypadkami polskich
dzieci był o ponad 50% wyższy niż średnio
w UE3. – Niedostosowanie prędkości jazdy do
warunków panujących na drodze, brawura,
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– Część tych zdarzeń wynikała z braku
dostatecznej wiedzy na temat bezpiecznych
zachowań w ruchu drogowym, co przejawia się
między innymi przechodzeniem przez ulicę na
czerwonym świetle, czy w niedozwolonych
miejscach, poruszaniem się nieodpowiednią
stroną drogi, wybieganiem na jezdnię – komentuje mł. insp. Agata Krysiak.
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● uświadom mu, że pieszy może korzystać
z drogi dla rowerów tylko wtedy, gdy nie
ma chodnika lub drogi dla pieszych, musi
wówczas ustępować miejsca rowerzystom,
● wytłumacz, że najbezpieczniej poruszać się
po chodniku, a gdy nie ma chodnika lub drogi dla pieszych, należy poruszać się poboczem, idąc „gęsiego”, lewą stroną drogi,
● omawiaj z nim znaczenie poszczególnych
znaków drogowych, pomimo znajomości
przepisów zawsze należy zachować ostrożność i rozsądek na drodze,
● przygotuj je do pokonywania drogi do
szkoły i z powrotem, pokonaj kilkukrotnie
razem z nim codzienne trasy, np.: z domu
do szkoły, do kolegów, których często odwiedza, aby wspólnie poznać okolicę i omówić ewentualne zagrożenia,
● rozmawiaj i tłumacz, dlaczego należy stosować się do zasad dotyczących bezpieczeństwa na drodze – edukacja rodzicielska
z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo
dziecka.

Dobra widoczność to podstawa
Bez względu na to, w jaki sposób dziecko
porusza się po drodze – jako pieszy, rowerzysta, czy pasażer, powinno być widoczne dla
pozostałych uczestników ruchu. Podstawowym elementem każdego okrycia wierzchniego
oraz plecaka powinny być odblaski. To one,
poprzez odbijanie świateł umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach niedostatecznej widoczności, co często chroni przed
potrąceniem przez samochód. Jednakże samo
bycie widocznym na drodze nie gwarantuje
pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie,
w jaki sposób powinno poruszać się w ruchu
ulicznym. Tu nieoceniona jest rola osób dorosłych, w tym opiekunów i nauczycieli, którzy
nauczą najmłodszych prawidłowych zachowań
poza domem.

Zapamiętaj!
Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa
ruchu drogowego zarówno dzieci jak i dorosłych, może realnie wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa na polskich drogach. Konsekwentna edukacja najmłodszych oraz współdziałanie dorosłych zaangażowanych w wychowanie dzieci, ma kluczowe znaczenie dla
osiągnięcia celu. Dzieci powinni edukować zarówno rodzice, jak i szkoła. Szkoły mogą brać
udział w specjalnych programach edukacyjnych, dzięki którym dzieci uczą się zasad
bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach życiowych, w tym na drodze.

Przykład idzie z góry
Dorośli, oprócz teoretycznej wiedzy, powinni w praktyce pokazać dziecku jak należy
bezpiecznie i mądrze uczestniczyć w ruchu
drogowym, dlatego:
● wyrób w dziecku nawyk korzystania z fotelika bezpieczeństwa i zapinania pasów
w samochodzie,
● wytłumacz mu, aby nie rozpraszało zabawą
kierowcy podczas jazdy,
● zwróć uwagę, aby w oczekiwaniu na autobus
lub tramwaj, stało na przystanku w bezpiecznej odległości od krawędzi jezdni lub
torów,
● przypomnij, aby pamiętało o trzymaniu się
poręczy podczas jazdy komunikacją miejską, a nie było zaabsorbowane np.: grą na
telefonie,
● gdy twoje dziecko jest rowerzystą, pamiętaj
aby założyło kask, odblaski, ochraniacze
na kolana oraz łokcie,
● wyrób w dziecku nawyk czekania na zielone światło na przejściu dla pieszych,
● nie przechodź przez ulicę na skróty, pokaż
dziecku wyznaczone, bezpieczne przejścia
dla pieszych,

BEZPIECZNE FERIE W 3 KROKACH
Już w najbliższych dniach rozpoczną się
ferie zimowe. Jazda na nartach, sankach czy
łyżwach należą do najbardziej popularnych
zajęć podczas ferii. Jednak zabawa w zimowych warunkach może skończyć się urazem,
kolizją, a nawet niebezpieczną kąpielą w mroźnym stawie. Ekspert radzi, jak unikać niebezpiecznych sytuacji, a także jak właściwie
reagować, gdy dojdzie do wypadku.
Zasada 1 – Ślizgawki i sanki tylko z dala
od ulicy
Jedną z ulubionych zimowych zabaw dziecięcych jest jazda na sankach. Ważne jednak,
aby miejsca, w których dzieci się bawią były
położone z dala od jezdni i innych ciągów
komunikacyjnych, a zabawom powinien towarzyszyć opiekun. Istotne jest też przygotowanie
sprzętu do jazdy. Warto upewnić się, że sanki,
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czy inny przedmiot, służący do zabawy nie
mają połamanych szczebelków ani wystających śrubek lub gwoździ. Przed rozpoczęciem
zabawy należy również obejrzeć trasę zjazdu
i usunąć z niej niebezpieczne przedmioty,
takie jak kamienie lub gałęzie. Dziecko musi
również wiedzieć, że powinno dostosować
jazdę do kierunku ruchu obowiązującego na
trasie zjazdu, a także nie może przechodzić
w poprzek toru. Nie należy ślizgać się na chodnikach i przejściach dla pieszych. Częstym
błędem jest podczepianie sanek do samochodu lub motocyklu, co jest bardzo niebezpieczne.

żadnym pozorem dzieci nie powinny bawić się
w takich miejscach. Niestety często dziecięca
ciekawość bywa silniejsza niż zakaz rodziców i
co roku dochodzi do tego typu zdarzeń. Jeśli
dziecko wpadnie do wody, zagrożenie stanowi
niska temperatura, dodatkowo zimowy strój
utrudnia wydostanie się na powierzchnię lodu.
Pamiętajmy, że w niskiej temperaturze szybciej
tracimy energię i próba wydostania się samodzielnie z wody może okazać się bardzo trudna, a wręcz niemożliwa po kilku sekundach.
Dlatego w takim przypadku należy podjąć
próbę wołania o pomoc, rozłożyć szeroko ręce
w kierunku lodu i próbować na niego wpełznąć. Należy poruszać się w kierunku brzegu,
leżąc na lodzie. Jeśli natomiast lód pęka, pozostajemy w miejscu bez ruchu. W przypadku,
gdy osoba, która znalazła się w wodzie, jest
blisko brzegu – należy podać jej kij lub szalik
i starać się szybko wyciągnąć ją na powierzchnię, oczywiście niezwłocznie należy wezwać
pomoc – podkreśla ratownik medyczny.
Zasada 3 – Odpowiednia ochrona przed
zimnem
Dzieci, które wychodzą bawić się na powietrzu, powinny być ubrane stosownie do pogody. Podczas długich zimowych zabaw,
należy pamiętać o takim ubiorze, aby nie doprowadzić do nadmiernego wychłodzenia organizmu. Idąc na górkę, czy lodowisko warto
wyposażyć dziecko w termos z ciepłym napojem. Właściwy ubiór jest również elementem,
który pomaga uchronić przed zachorowaniem
na grypę i infekcje grypopodobne.
Ekspert radzi

Ekspert radzi
– Najczęstszą konsekwencją niekontrolowanych zabaw na ślizgawkach są złamania.
Dzieci powinny wiedzieć, że jeśli dojdzie do
groźnego upadku, to w pierwszej kolejności
należy wezwać pomoc osób dorosłych lub
zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999.
Warto pamiętać, że w przypadku złamań nie
powinno się wykonywać żadnych zbędnych
ruchów, a tym bardziej nie próbować nastawiać złamania. Należy zachować spokój i ograniczyć niepotrzebne ruchy, a dorosły powinien
podjąć próbę unieruchomienia dwóch sąsiednich stawów, wykorzystując do tego np. kawałek drewna lub szalik – zaleca ratownik medyczny Grzegorz Olszewski.

– Zbyt długie przebywanie w niskiej temperaturze może doprowadzić do wychłodzenia
ciała lub w skrajnych przypadkach do odmrożeń. W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności
ważne jest, aby jak najszybciej znaleźć się
w ciepłym (ale nie gorącym) pomieszczeniu.
Jeśli to możliwe próbujmy wykonywać proste
ćwiczenia, np. pajacyka czy przysiady, żeby
się rozgrzać. Wychłodzone miejsca należy powoli ogrzać, np. mocząc w letniej wodzie. Częstym błędem jest przykładanie rąk bezpośrednio do kaloryfera lub gorącego termoforu.
Odmrożonych miejsc nie należy pocierać ani
masować, dobrym sposobem jest ich okrycie.
Jeżeli w odmrożonym miejscu powstały pęcherze, nie należy ich przekłuwać. Należy pić
ciepłe i słodkie napoje. Rodzice powinni także
pamiętać, że każdy rodzaj odmrożenia wymaga
konsultacji lekarskiej – podpowiada ratownik
medyczny.
Dziecięca fantazja często nie zna granic,
a chwila beztroskiej zabawy może nieść negatywne skutki. Należy zatem wciąż edukować

Zasada 2 – Staw to nie lodowisko
Ważne, aby dzieci, które nie wybierają się
na zorganizowane wyjazdy i będą chciały
korzystać z miejscowych atrakcji, pamiętały,
żeby do jazdy na łyżwach i sankach wybierać
miejsca bezpieczne, najlepiej lokalne lodowiska, czy odpowiednio zlokalizowane górki i przebywać tam zawsze pod opieką osoby dorosłej.
Bezwzględnie nie można traktować zamarzniętych jezior czy stawów jak lodowisk.
Ekspert radzi
– Zabawa w miejscach niestrzeżonych,
szczególnie na zamarzniętych stawach czy
jeziorach może nieść duże zagrożenie i pod
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dzieci i przypominać im podstawowe zasady
bezpieczeństwa, a także interesować się tym,
w jaki sposób spędzają czas wolny. – Bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważne. Dlatego
szkoły również angażują się w ich edukację na
temat zasad bezpieczeństwa, szczególnie
w okresie przed feriami. Nauczyciele organizują specjalnie dedykowane zajęcia, korzystając z materiałów opracowanych w ramach
programów edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu dzieci, takich jak np. Akademia
Bezpiecznego Puchatka. Dzięki temu, dzieci
dowiadują się jak należy się zachowywać podczas zabaw na przykład na lodowisku oraz co
zrobić, gdy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji,
aby zachować bezpieczeństwo – mówi Wioletta
Krzyżanowska, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 323 w Warszawie.

Zasada 2 – Ja widzę Ciebie, Ty widzisz mnie
Dziecko musi wiedzieć, że nie powinno się
oddalać od swojego opiekuna i musi pozostać
w jego polu widzenia. Ważne jest wyjaśnienie
mu, że jeśli jednak się zgubi i nie będzie mogło
odnaleźć osoby dorosłej, powinno przede
wszystkim zachować spokój, rozejrzeć się, czy
nie ma jej gdzieś w pobliżu, ale nie oddalać się
z miejsca, w którym ostatni raz ją widziało lub
udać się do umówionego wcześniej punktu.
Zasada 3 – Zwróć się o pomoc
Wchodząc z dzieckiem do dużego sklepu,
przepełnionego ludźmi, warto zwrócić jego
uwagę na punkty orientacyjne, charakterystyczne miejsca, łatwe do zlokalizowania przez
dziecko – na przykład takie jak punkt informacyjny. Należy także tłumaczyć dziecku, że
jeśli straci z oczu opiekunów, powinno zwrócić
się o pomoc do właściwej osoby, pracownika
sklepu lub osoby z obsługi, np. ochroniarza
lub kasjera. Taka osoba ma możliwość nadania przez głośniki informacji o miejscu przebywania dziecka, do którego rodzic lub opiekun
z łatwością może się dostać. Warto także przekazać dziecku zasadę ograniczonego zaufania
i uczulić, aby nie podawało swoich danych
osobie przypadkowej. Dziecko powinno wiedzieć, że w sytuacji, kiedy podchodzi do niego
nieznajoma osoba i chce je gdzieś zabrać, powinno zaprotestować, głośno krzyczeć i wołać
o pomoc.
Chwila nieuwagi podczas świątecznych zakupów wystarczy, aby dziecko zniknęło z pola
widzenia osoby dorosłej. Dlatego warto zastosować się do tych kilku prostych zasad, aby
uniknąć stresujących sytuacji. Należy także
edukować dzieci na temat potencjalnych zagrożeń, nie tylko w galerii, ale w różnych
sytuacjach życiowych, pamiętając jednak, by
go nie przestraszyć. Rodzice mogą korzystać
na przykład z porad na stronach różnych organizacji, czy specjalnych materiałów opracowanych w ramach programów edukacyjnych
poświęconych bezpieczeństwu dzieci, takich
jak np. Akademia Bezpiecznego Puchatka.

BEZPIECZNE DZIECKO
W ZATŁOCZONEJ GALERII HANDLOWEJ
– 3 ZASADY, KTÓRE MUSI ZNAĆ DZIECKO,
GDY SIĘ ZGUBI
Przedświąteczny czas, to intensywny okres,
w którym wiele spraw załatwia się w pośpiechu i na ostatnią chwilę. Także na zakupy, często udajemy się w towarzystwie dzieci. Jak zadbać o ich bezpieczeństwo? Warto
przekazać dzieciom kilka prostych zasad,
dzięki którym będą wiedziały, jak reagować
w sytuacjach, gdy stracą rodziców z oczu, np.
w zatłoczonej galerii handlowej.

Zasada 1 – Imię, nazwisko i numer telefonu
Bardzo ważne jest, aby już od najmłodszych lat dziecko znało swoje imię i nazwisko,
imiona swoich rodziców, adres zamieszkania
i numer telefonu do opiekuna oraz wiedziało,
komu takie dane może przekazywać. Niestety
zdarza się, że nawet dzieci, które znają swoje
dane kontaktowe, w stresujących sytuacjach
mogą je zapomnieć. Dlatego, warto też zapisać
najważniejsze dane kontaktowe na metce
wewnątrz kurtki lub po prostu włożyć dziecku
do kieszeni karteczkę z niezbędnymi danymi.

WYSTARTOWAŁ
OGÓLNOPOLSKI TEST BEZPIECZEŃSTWA
– SPRAWDZAMY, CZY DZIECI WIEDZĄ
JAK ZACHOWAĆ SIĘ
W NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJACH

Jak odpowiednio zachować się w drodze do
szkoły, w domu, kiedy należy udzielić pierwszej pomocy i jak bezpiecznie poruszać się
w Internecie? – te i inne zagadnienia zostaną
sprawdzone w ramach Ogólnopolskiego Testu
Bezpieczeństwa. Poprzednie edycje Testu po-
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kazują, że na drogach dzieci radzą sobie coraz
lepiej, ale jednocześnie pojawiają się trudności
z odpowiedziami na niektóre pytania, na przykład te związane z poruszaniem się w Internecie. Dlatego warto sprawdzać wiedzę dzieci
na temat bezpieczeństwa i poznawać obszary
wymagające dalszej edukacji, aby minimalizować potencjalne zagrożenia, z którymi mogą
zetknąć się najmłodsi. Test Bezpieczeństwa
będzie aktywny do 31 stycznia 2018 r., ale
zachęcamy do jego przeprowadzenia już dziś.

Testu Bezpieczeństwa. Do tegorocznej edycji
Akademii Bezpiecznego Puchatka, zgłoszonych
zostało ponad 200 000 dzieci – jesteśmy ciekawi jakie wyniki uczniowie osiągną w tym
roku, trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia – mówi Dorota Liszka, Manager ds.
Komunikacji Korporacyjnej firmy Maspex.
Czy twoje dziecko wie, jak radzić sobie
w sytuacjach zagrożenia?
Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa ma atrakcyjną, multimedialną formułę, a jego treść
została opracowana we współpracy z wykwalifikowanym metodykiem. Dzieci odpowiadając
na 15 pytań mają 3 możliwości do wyboru.
Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania
z opcji odczytu wszystkich pytań i odpowiedzi
przez lektora. Co więcej po zakończeniu Testu,
pojawia się wynik i można wrócić do pytania,
na które dziecko odpowiedziało błędnie, dzięki
czemu ma ono możliwość weryfikacji obszarów, które wymagają jeszcze poprawy.
Do Testu mogą przystąpić nie tylko uczniowie
ze szkół, które wzięły udział w programie
Akademia Bezpiecznego Puchatka, ale także
każde dziecko, które chce sprawdzić swoją
wiedzę w zakresie prawidłowych zachowań
w różnych sytuacjach życiowych. Aby wziąć
udział,
wystarczy
wejść
na
stronę:
www.akademiapuchatka.pl/nauczyciele. Test
znajduje się w zakładce Test Bezpieczeństwa
2017 i będzie aktywny do 31 stycznia 2018
roku, ale zachęcamy do jego przeprowadzenia
jak najszybciej.

Dlaczego warto weryfikować wiedzę
dzieci?
– Edukacja i długotrwałe budowanie prawidłowych postaw od najmłodszych lat dają
szansę na poprawę bezpieczeństwa dzieci.
Dlatego zachęcamy do udziału w Teście
i sprawdzenia poziomu wiedzy pierwszoklasistów na tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. To pozwoli na zbadanie i uświadomienie sobie, na co w edukacji
dzieci należy zwrócić szczególną uwagę – mówi
Wioletta Krzyżanowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 323 w Warszawie i pedagog
współpracujący z programem Akademia Bezpiecznego Puchatka.
W grudniu po raz kolejny odbywa się
Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa sprawdzający zdobytą przez pierwszoklasistów
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy. Test organizowany jest w ramach IX edycji Programu
Akademia Bezpiecznego Puchatka, którego patronami są Komendant Główny Policji oraz
Kuratoria Oświaty. W zeszłorocznej edycji
Testu dzieci bardzo dobrze poradziły sobie
z tematyką związaną z poruszaniem się po
drogach – aż 90% dzieci wiedziało, dlaczego
należy stosować elementy odblaskowe, ale
odpowiedzi na niektóre pytania sprawiały
uczestnikom większą trudność, na przykład te
związane z cyberprzestrzenią. – Co roku,
materiały edukacyjne, które nauczyciele otrzymują w ramach programu, są modyfikowane,
tak, aby kładły nacisk na treści, które sprawiły dzieciom trudność w poprzedniej edycji
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