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Grażyna Bochenkiewicz 
Aleksandra Krawczyk 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

KONFERENCJA  PODSUMOWUJĄCA 

KONKURS  O  TYTUŁ   REGIONALNEGO  LIDERA  

KSZTAŁTOWANIA  POSTAW  PROEKOLOGICZNYCH 

czerwca 2018 r. w RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja podsumo-

wująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych. 

Konferencję otworzyła Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor ds. doskonalenia nauczy-

cieli RODN „WOM” w Częstochowie, która powitała uczestników – nauczycieli, biorących 

udział w konkursie oraz dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek, dających „zielone światło” 
dla różnorodnych działań proekologicznych. Podkreśliła, że konkurs zorganizowany został 

we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody Oddział w Częstochowie, który reprezentowali: 

Janusz Rapalski – prezes Oddziału i Maria Jasińska – wiceprezes. Stwierdziła, że konkurs 

o tytuł regionalnego lidera jest najważniejszym konkursem dla nauczycieli, realizowanym 

w  Ośrodku. Jest on organizowany corocznie, zawsze w innym zakresie tematycznym. 
Przypomniała, że konkurs realizowany w roku szkolnym 2017/2018 nawiązywał do jednego 

z kierunków polityki oświatowej państwa, ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej  

– „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”. Koncepcję konkursu wypracował zespół pod kie-

runkiem Katarzyny Wilk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie. 

W kontekście tego kierunku akcent konkursu postawiony został na zachowania pro-

ekologiczne. Zdaniem organizatorów takie działania podejmowane przez nauczycieli, często 
we współpracy z rodzicami i szerokim kręgiem zewnętrznym, stanowią ważną składową 

działań wychowawczych i doskonale wzmacniają wychowawczą rolę szkoły. 

Istotnym celem konkursu było wypromowanie w środowisku oświatowym działań pla-

cówek, które wypracowały i realizują kreatywne rozwiązania w zakresie szeroko rozumianej 

edukacji ekologicznej oraz wdrażają dzieci i uczniów do odpowiedzialności za stan środo-
wiska naturalnego. Celem konkursu było także upowszechnianie przykładów dobrej prak-

tyki pedagogicznej w celu wzajemnej inspiracji do podejmowania nowych rozwiązań. 

Uczestnicy konkursu – autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac przedstawili kolejno 

własne przedsięwzięcia – zaprezentowali przykłady dobrej praktyki pedagogicznej w oparciu 

o prezentacje konkursowe. 

Aleksandra Krawczyk, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, moderująca 
spotkanie, podsumowała pracę komisji konkursowej, która oceniła 20 prezentacji. Komisja 

zapoznała się również z treścią artykułów towarzyszących prezentacjom konkursowym. 

Poinformowała, że komisja konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim zgodność prac 

z tematem, wartość merytoryczną zastosowanych rozwiązań oraz walory edukacyjne, wycho-

wawcze i profilaktyczne prowadzonych działań. Ponadto punktowano – obok aktywnego 
udziału uczniów – także wsparcie rodziców i przedstawicieli środowiska w podejmowanych 

przedsięwzięciach proekologicznych. Ocenie podlegały również: umiejętności wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym przede wszystkim możliwości, jakie daje 

aplikacja Sway oraz jasność i czytelność przekazu treści. 
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Uczestnicy konferencji podsumowującej  

Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych 

W kategorii przedszkoli laureatami zostali: 

● 1 miejsce i tytuł Regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych otrzymało 
Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie – autorzy pracy konkursowej: Małgorzata 

Balcerek, Beata Dorożyńska, Beata Muszalik, 

● wyróżnienie: Miejskie Przedszkole nr 2 w Częstochowie – autorzy pracy konkursowej  
– Joanna Kromołowska, Barbara Lis, Beata Lis, Marta Pałęga, 

● wyróżnienie: Oddziały Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie – autorzy pracy 

konkursowej: Agnieszka Makles, Marzena Pietruszka, Joanna Stala. 

 
Laureaci konkursu w kategorii – przedszkola  

wraz z przedstawicielami organizatorów 
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Laureatami w kategorii szkoły i placówki zostali: 

● 1 miejsce i tytuł Regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych otrzymał 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie – autorzy pracy konkursowej: Marzena Bęben, 

Justyna Cichoń-Dec, Urszula Mazurek-Deska, 

● wyróżnienie: Zespół Szkół w Kochanowicach – autorzy pracy konkursowej: Alicja Babiuch 

i Mariusz Koza, 

● wyróżnienie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie – autorzy 
pracy konkursowej: Grażyna Beleć, Iwona Bartłomiejczyk, Monika Karbowiak, Katarzyna 

Pawińska. 

 
Laureaci konkursu w kategorii – szkoły i placówki wraz z przedstawicielami organizatorów 

Pamiątkowe dyplomy przyznano również: Oddziałom Miejskiego Przedszkola nr 7 w Czę-

stochowie, Miejskiemu Przedszkolu nr 8 w Częstochowie, Miejskiemu Przedszkolu nr  16 

w Częstochowie, Miejskiemu Przedszkolu nr 22 im. M. Montessori w Częstochowie, 

Miejskiemu Przedszkolu nr 31 w Częstochowie, Przedszkolu im. Pluszowego Misia w Pawon-
kowie, Gminnemu Przedszkolu Publicznemu w Rędzinach, Szkole Podstawowej nr 13 im. K. Ma-

kuszyńskiego w Częstochowie, Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Częstochowie, Szkole Podstawowej im. R. Traugutta w Janowie, Szkole Podstawowej w Zes-

pole Szkolno-Przedszkolnym im. gen. J. Bema w Kamyku, Szkole Podstawowej im. G. Mor-

cinka w Poczesnej, Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Starczy, Szkole Podstawowej w Strze-

biniu. 

Konferencję zamknęła wicedyrektor Grażyna Bochenkiewicz, która złożyła gratulacje 

zwycięzcom konkursu, wszystkim uczestnikom podziękowała za współpracę i zaprosiła 

do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez RODN „WOM” w Często-

chowie oraz Ligę Ochrony Przyrody w Częstochowie. 

W dalszej części biuletynu publikujemy nagrodzone prace w formie artykułów. Prezentacje 
w aplikacji Sway są dostępne na stronie internetowej Ośrodka – w Relacjach z wydarzeń, 
2017/2018 [dostęp: 12.10.2018]. 

Grażyna Bochenkiewicz 

Aleksandra Krawczyk 
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LAUREACI W KATEGORII PRZEDSZKOLA 

 

I MIEJSCE 

 
 
Małgorzata Balcerek 
Beata Dorożyńska 
Beata Muszalik 
Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie 

MALI  PRZYJACIELE  PRZYRODY 

zeroko rozumiana edukacja ekologicz-

na pojmowania jako wdrażanie dzieci 

do odpowiedzialności za stan środo-

wiska naturalnego jest od wielu lat jednym 
z głównych priorytetów Miejskiego Przed-

szkola nr 41 w Częstochowie. Realizowane 

przez nas działania na rzecz budowania 

świadomości ekologicznej i zapobiegania de-

wastacji środowiska obejmują aktywności 

podejmowane z dziećmi, z rodzicami oraz 
z różnymi podmiotami środowiska lokalnego 

i ogólnopolskiego. 

Głównym inicjatorem i koordynatorem 

działań wprowadzających dzieci w świat 

przyrody jest działające w przedszkolu koło 
LOP, które corocznie rozpoczyna swą pracę 

„Uroczystością pasowania na przyjaciela przy-

rody” z udziałem zaproszonych gości. Akt 

pasowania poprzedzony jest przedstawie-

niem proekologicznym w wykonaniu dzieci 

z grup starszych.  

 
Uroczystość pasowania na przyjaciela przyrody 

Mając na uwadze fakt, że bardziej szanu-

jemy i kochamy to, co lepiej znamy, w kla-

sach prowadzone są kąciki przyrody nawią-

zujące do konkretnej pory roku. Kąciki, 

szczególnie wiosną, zamieniają się w miejs-

ca hodowli roślin cebulowych, nowalijek i fa-

soli. Ponadto przedszkolne koło LOP orga-

nizuje w każdym miesiącu dzień poświęcony 

różnym owocom, warzywom, a czasami zwie-
rzętom i roślinom, np. Dzień Jabłka, Dzień 

Truskawki, Dzień Marchewki, Dzień Żółto-

Pomarańczowy, Dzień Warzyw, Dzień Owo-

ców, Dzień Zielony, Dzień Bociana Białego, 

Dzień Niezapominajki. 

W tych dniach dzieci i pracownicy przed-
szkola przychodzą do przedszkola w ubra-

niach kolorystycznie nawiązujących do kon-

kretnych „przyrodniczych bohaterów”, a w gru-

pach organizowane są zajęcia, zabawy, ak-

tywności plastyczne i muzyczno-ruchowe 
o  danej tematyce. Efektem całodniowych 

działań są wystawy w holu przedszkola po-

dziwiane i doceniane przez rodziców. W przy-

padku dni poświęconych owocom i warzy-

wom jadłospis dnia jest również skorelo-

wany z realizowaną tematyką. W ten sposób 
oprócz poszerzania wiedzy przyrodniczej dzie-

ci kształtujemy w nich także odpowiednie 

nawyki żywieniowe.  

Z wielkim zaangażowaniem przedszkolne 

koło LOP zaprasza dzieci do udziału w ob-
chodach ogólnoświatowych i ogólnopolskich 

dni, takich jak: Dzień Wody (22 marca), 

Dzień Ziemi (22 kwietnia), Dzień Bociana 

Białego (31 maja), Dzień Drzewa (10 paź-

dziernika).  

Obchody Dnia Wody, oprócz zabaw, doś-
wiadczeń, zadań realizowanych z całą spo-

łecznością przedszkola, często połączone są 

z wycieczkami do Przedsiębiorstwa Wodo-

ciągów i Kanalizacji Okręgu Częstochow-

skiego, gdzie dzieci mają możliwość zapoz-
nania się ze znaczeniem wody pitnej dla 

ludzi, zwierząt i roślin oraz ze sposobami 

uzdatniania wody do picia.  

S 
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Obchody światowego Dnia Wody 

Dzień Ziemi to coroczny marsz – happe-

ning ulicami dzielnicy z transparentami 

propagującymi troskę o naszą planetę oraz 

zbieranie śmieci w najbliższym otoczeniu 

przedszkola. 

Bardzo uroczyście w przedszkolu obcho-
dzimy coroczny Dzień Drzewa – oprócz rea-

lizowanych zajęć zakończonych wykona-

niem wystawy, każda grupa sadzi drzewko 

w ogrodzie przedszkolnym. Często przy oka-

zji prac w ogrodzie sadzimy również żonkile 
na przedszkolnej rabatce. Dzięki wielolet-

nim działaniom nasz plac zabaw powoli za-

mienia się z „roślinnej pustyni” w zacienio-

ne, bezpieczne miejsce do zabaw i wypo-

czynku. 

W przybliżaniu dzieciom zagadnień pro-
ekologicznych pomagają nam realizowane 

na terenie przedszkola programy i projekty: 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” (Fundacja 

Partnerstwo dla Środowiska), „Mamo, tato 

wolę wodę” (firma Żywiec-Zdrój), „Czysta 
Częstochowa” (Częstochowskie Przedsiębior-

stwo Komunalne), „Czyste powietrze wokół 

nas” (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Częstochowie, „Eko-Stradom” 

(grupa Eko-Dzielnica). 

Realizacja programów i udział w projek-
tach dała dzieciom możliwość wzięcia udzia-

łu w:  

● warsztatach segregacji śmieci (grupa 

Eko-Dzielnica), w których utrwalały swą 

wiedzę o rodzajach odpadów i kształto-

wały umiejętność korzystania z pojemni-
ków na szkło, plastik, metal, papier i od-

pady organiczne, 

● warsztatach kreatywnego recyklingu „Dru-

gie życie skarpetki” (Przedsiębiorstwo AB-

RYS z Poznania), w trakcie których każdy 
uczestnik zrobił własnego zajączka-mas-

kotkę i zobaczył, że częściowo zużyte rze-

czy mogą być jeszcze użyteczne, 

● przedstawieniu „Kolory miasta” (Często-

chowskie Przedsiębiorstwo Komunalne), 

w którym w bajkowy sposób ukazano ko-

nieczność przeciwdziałania smogowi, 

● przedstawieniu: „Szkodliwe dymy” (reali-
zacja programu Powiatowej Stacji Sani-

tarno-Epidemiologicznej w Częstochowie), 

w którym przedszkolaki z grupy średniej 

ukazały źródła tzw. złych dymów, w tym 

negatywne strony palenia papierosów. 

 
Warsztaty kreatywnego recyklingu 

Kolejną formą edukacji ekologicznej, kie-

rowaną do dzieci i rodziców są różnego ro-

dzaju zbiórki, które z jednej strony przy-

czyniają się odpowiedniego zagospodarowa-

nia śmieci i odpadów, a z drugiej uwrażli-

wiają na potrzeby innych. W przedszkolu 
corocznie organizowane są: zbiórka elektro-

śmieci (Częstochowskie Przedsiębiorstwo Ko-

munalne), zbiórka zużytych baterii (Często-

chowskie Przedsiębiorstwo Komunalne), zbiór-

ka plastikowych nakrętek (Stowarzyszenie 
Pomocy Potrzebującym „Podaj dalej”. 

Innym typem zbiórki organizowanej od 

wielu lat w przedszkolu jest akcja „Pełna 

miska dla schroniska”, której celem jest 

wsparcie Schroniska dla bezdomnych zwie-

rząt w Częstochowie, poprzez dostarczenie 
karmy, żwirku, łopatek i innych akcesoriów 

przydatnych w pracy opiekunów zwierząt.  

 
Zbiórka karmy dla zwierząt w ramach akcji  

„Pełna miska dla schroniska” 
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Ponadto w okresie zimowym dzieci przy-

noszą nasiona do przedszkolnych karm-

ników w ramach akcji „Pomagamy ptakom 

przetrwać zimę”, przez co kształtują swą 

opiekuńczą postawę wobec zwierząt. 

Ciekawą formą przybliżania dzieciom za-

gadnień przyrodniczych i uwrażliwiania ich 

na rolę środowiska naturalnego są orga-

nizowane przez nasze przedszkole konkursy 

o tematyce przyrodniczej. 

Od 10 lat organizujemy Konkurs plas-
tyczny dla przedszkolaków „Mały ilustrator” 

(pod honorowym patronatem dyrektora De-

legatury w Częstochowie Kuratorium Oświa-

ty w Katowicach, we współpracy z LOP 

w Częstochowie i Powiatową Stacją Sani-
tarno-Epidemiologiczną w Częstochowie) cie-

szy się on dużym zainteresowaniem wśród 

wychowanków placówek oświatowych na-

szego powiatu. Zadaniem uczestników kon-

kursu jest zilustrowanie treści opowiadania, 

wiersza lub piosenki o tematyce związanej 
ze światem przyrody. Każda edycja zakoń-

czona jest wykonaniem pamiątkowej książki 

zawierającej tekst ilustrowany nagrodzo-

nymi pracami.  

Inną propozycją jest konkurs poetycki, 
kierowany do dzieci i rodziców naszego 

przedszkola polegający na napisaniu wier-

sza na określony temat. Dotychczas odbyły 

się trzy edycje i dotyczyły następujących 

tematów: „Bocian biały”, „Woda”, „Przyjaciel 

natury – to ja”. Konkurs cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Ut-

wory powstałe w ramach konkursu poetyc-

kiego, jak i książki dokumentujące kolejne 

edycje „Małego ilustratora” są wykorzysty-

wane w naszej placówce na zajęciach dy-
daktycznych oraz w ramach akcji „Cała 

Polska czyta dzieciom”. 

 
Laureaci konkursu poetyckiego dla dzieci i rodziców 

„Przyjaciel natury – to ja” 

Oprócz organizowania cyklicznych kon-

kursów w naszym przedszkolu nauczyciele 

przygotowują dzieci do udziału w licznych 

konkursach plastycznych o tematyce przy-

rodniczej i ekologicznej organizowanych przez 
inne przedszkola, szkoły, placówki i odno-

szą w nich sukcesy. Są to następujące kon-

kursy: 

● „Cztery pory roku” (Szkoła Podstawowa 

im. Jana de La Salle w Częstochowie),  

● „Przyroda wokół nas” (Miejskie Przedszko-
le nr 17 w Częstochowie),  

● „Zwierzęta zimą” (Miejskie Przedszkole 

nr 17 w Częstochowie),  

● „Olimpiada wiedzy o lesie” (Stowarzy-

szenie Pomocy Potrzebującym „Podaj da-
lej” w Częstochowie),  

● „Środowisko pełne energii”, 

● „Ozdoba wielkanocna z odpadów” (Czę-

stochowskie Przedsiębiorstwo Komunal-

ne), 

● „Ziemia moich marzeń” (Miejskie Przed-
szkole nr 1 im. Misia Uszatka w Często-

chowie,) 

● „Drzewo – skarbem, domem, przyjacielem” 

w ramach XXV Tygodnia Ziemi w Zabrzu, 

● na grę planszową „Droga węgla” w ra-
mach XXV Tygodnia Ziemi w Zabrzu 

(Muzeum Górnictwa Węglowego), 

● „Zabawka z odpadów” (Częstochowskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne). 

Dzięki wygranej w konkursie na grę 

planszową „Droga węgla” dzieci miały okazję 
poznać, w jaki sposób człowiek wykorzys-

tuje siły natury do ekologicznego wytwarza-

nia energii – ścieżka edukacyjna „Cztery ży-

wioły” w Sztolni Luiza w Zabrzu. 

 

Mamy nadzieję, że wszystkie podejmowa-

ne przez nas działania w celu przybliżania 

dzieciom świata przyrody i wypracowania 

w  nich postawy dbałości o najbliższe oto-

czenie przyrodnicze zaowocują w ich doros-

łym życiu nawykami racjonalnego korzys-
tania z zasobów naszej planety i świadome-

go działania na rzecz jej ochrony. 

Małgorzata Balcerek 

Beata Dorożyńska 

Beata Muszalik 
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WYRÓŻNIENIA 
Joanna Kromołowska 
Barbara Lis 
Beata Lis 
Marta Pałęga 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 

Miejskie Przedszkole nr 2 w Częstochowie 

Z   NATURĄ  ZA  PAN  BRAT 

taczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem. Świat, którego częścią jest człowiek 

może być piękny, tajemniczy i fascynujący. Jednak szybki rozwój cywilizacji stanowi 

poważne zagrożenie dla równowagi biologicznej. Ochrona środowiska przyrodniczego 
jest koniecznością. Szacunku do niego powinniśmy uczyć już od najmłodszych lat. Kształ-

tując wrażliwość dziecka na piękno natury, chronimy środowisko i dbamy o przyszłość kolej-

nych pokoleń. Szczególnie ważną rolę w uczeniu właściwych postaw wobec przyrody odgry-

wają rodzice i nauczyciele dzieci w wieku przedszkolnym. To oni kształtują właściwe, aktyw-

ne postawy wobec przyrody i jej ochrony.  

EKOLOGICZNE WARSZTATY Z RODZICAMI 

W naszym przedszkolu systematycznie podejmujemy działania związane z edukacją eko-

logiczną. Jedną z form pracy, którą organizujemy cyklicznie już od kilku lat, są ekologiczne 

warsztaty z udziałem rodziców. Ich celem jest uzmysłowienie dzieciom, że odpady, 

które wędrują zazwyczaj do kosza, mogą jeszcze posłużyć, np. do zabawy. Po każdych war-

sztatach organizowana jest wystawa prac. Dzieci i ich rodzice mogą podziwiać swoje dzieła, 
które służą nam jeszcze przez jakiś czas podczas zajęć.  

 
Warsztaty „Ekomoda” 

Eko warsztaty cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród rodziców. 
Jednym z tematów był „Ekokosmos”. Rodzice i dzieci wspólnie z nauczycielami tworzyli 

z  dostępnych materiałów odpadowych, takich jak: plastikowe butelki, worki, folie, „sre-

berka”, pudełka, plastikowe torebki czy stare gazety. Wyobraźnia ich nie miała granic. Z ma-

teriałów, które na pozór wyglądały na nieużyteczne wyczarowano wielką stację kosmiczną: 

rakiety, statki kosmiczne, mniejsze i większe pojazdy, roboty i ufoludki. Podczas warsztatów 
rozwijane są umiejętności współpracy w grupach, a także wyobraźnia i zdolności manualne. 

O 
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Okazało się, że zabawa nietypowymi zabawkami jest bardzo fascynująca i stanowi niemałą 

konkurencję dla innych zabawek. 

Kolejnymi ciekawymi warsztatami z udziałem rodziców są zajęcia pod hasłem „Ekomoda”. 

Rodzice i dzieci projektują z surowców wtórnych kreacje na różne okazje. Warsztaty kończą 

się pokazem mody, podczas którego prezentują wykonane stroje. Pomysłów jest zawsze 
wiele, od kreacji wieczorowych po stroje niczym z innej planety. Wspólne tworzenie strojów 

z takich materiałów jak: folia, tektura, gazety, szary papier, plastikowe butelki czy zużyte 

płyty CD, to dla wszystkich świetna zabawa i pokazanie praktycznych możliwości wtórnego 

wykorzystania niepotrzebnych i zużytych przedmiotów. 

DRUGIE ŻYCIE EKOODPADÓW 

Przedszkolaki bardzo chętnie angażują się w działania ekologiczne. Są świadome, że od-
pady mogą być przedmiotem dobrej zabawy. Wysłużone przedmioty codziennego użytku bar-

dzo łatwo da się przekształcić w zabawki z recyklingu. Dzięki wielu działaniom praktycznym 

dzieci zdobywają ogromną wiedzę i rozbudzają w sobie wrażliwość ekologiczną. Robot z kar-

tonu, lalka i koń z plastikowych butelek, gra ze starych nakrętek… Takie przedmioty można 

zrobić z odpadów, które zamiast trafić do kosza i utylizacji, będą jeszcze służyć dobrej 
zabawie. Dlatego od kilku lat organizujemy w przedszkolu „Dni bez zabawek”. W tym czasie 

ze wszystkich sal znikają zabawki, którymi na co dzień bawią się dzieci, a pojawiają się 

ekologiczne materiały do powtórnego wykorzystania, np.: tekturowe pudełka, plastikowe 

butelki, kubki, pojemniki itp. Przez dwa dni dzieci próbują „wyczarować coś z niczego”. 

Wspólne tworzenie sprawia im dużo radości, rozwija dziecięcą wyobraźnię i w niezwykle 

pozytywny sposób wpływa na ich rozwój. Pomysłów nigdy nie brakuje. Powstają samochody, 
łódki, lalki, wózki, pociągi, kuchenki gazowe z piekarnikiem, pieski i krokodyle, żyrafy z kar-

tonu, bałwany z plastikowych kubków, zamki czy domki dla lalek wyposażone w łazienkę, 

salon, pokoiki, kuchnię, którymi dzieci bawią się przez cały dzień nie pytając o przedszkolne 

zabawki. Pod koniec drugiego dnia grupy organizują wystawę i prezentują swoje prace na 

korytarzu przedszkolnym. Wszyscy mają okazję obejrzenia ekologicznych zabawek wykona-
nych przez przedszkolaków. „Dni bez zabawek” są zawsze czasem twórczej i aktywnej 

zabawy. Okazuję się, że aby dobrze się bawić niepotrzebne są zabawki ze sklepu, lecz wys-

tarczą ekoodpady i zabawa jest wspaniała. Tworzenie takich zabawek jest niezwykle krea-

tywnym zajęciem. Budzi w dzieciach ciekawość i zainteresowanie. To przecież dzięki zaspo-

kajaniu ciekawości człowiek mógł wymyślić tak wiele potrzebnych mu dzisiaj przedmiotów. 

 
„Dni bez zabawek” 
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MAŁY EKOLOG 

Do poznania świata tętniącego życiem, w którym tkwią nasze korzenie, służą głównie 

metody oparte na obserwacji i praktycznym działaniu. W przedszkolu stwarzamy dzieciom 

okazję do bezpośrednich działań w środowisku i na rzecz środowiska. Organizujemy spot-

kania z osobami, które uczą właściwych postaw wobec przyrody. Przeprowadzamy badania 
i różne doświadczenia. Dzieci potrafią wskazać skutki niewłaściwego oddziaływania człowie-

ka na środowisko i uczą się, jak im zapobiegać.  

W ostatnim czasie zorganizowaliśmy w przedszkolu spotkania między innymi z: leśni-

kiem, przedstawicielem Tauronu, pracownikami Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sobuczy-

nie czy opiekunami ptaków. Gościliśmy studentki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrod-

niczego im. Jana Długosza w Częstochowie, które przeprowadziły warsztaty pt. „Mały eko-
log”. Podczas zajęć dzieci poznały właściwości wody słonej i słodkiej. Badały właściwości ciał 

rozpuszczalnych w wodzie (kawa, mąka, kasza, mleko...), a potem próbowały oczyścić wodę 

przy użyciu filtra. Wszystko to miało uświadomić im, jak ważne jest dla człowieka dbanie 

o czystą wodę. Podczas kolejnych wizyt przedszkolaki rozmawiały o segregacji śmieci i zanie-

czyszczaniu powietrza. Poznały rożne znaki, które znajdują się na etykietach, informujące na 
przykład o przydatności opakowań produktów.  

Corocznie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wody. W tym dniu nasze sale zamieniają 

się w laboratoria, a dzieci w naukowców. Mali badacze porównywali wodę z kranu z wodą 

z rzeki. Oglądali krople wody pod mikroskopem oraz co dzieje się z wodą w różnych 

temperaturach. Dowiedzieli się, skąd bierze się deszcz, do czego służą oczyszczalnie ścieków 

i że wodę należy oszczędzać. Nasze przedszkole bierze udział w akcji „Oszczędzamy wodę”.  

Zajęcia dotyczące segregacji śmieci przeprowadziły w przedszkolu pracownice Często-

chowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sobuczynie. W formie zabawy, w małych zes-

połach dzieci segregowały: papier, szkło, plastik, metal, wkładając odpady do pojemników 

w odpowiednich kolorach. Zdobyte umiejętności w praktyczny sposób zostały wykorzystane 

podczas sprzątania terenu wokół przedszkola i na warsztatach ekologicznych dotyczących 
selektywnej zbiórki odpadów. Dzieci zostały zachęcone do segregacji śmieci w domu. 

Dzień Ziemi to kolejne święto uroczyście obchodzone w naszym przedszkolu. Z tej okazji 

dzieci ubierają się na zielono i biorą udział w akcji „Sprzątanie świata”. W tym dniu przypomi-

namy im o zasadach, jakie obowiązują młodego ekologa, przeprowadzamy konkursy plas-

tyczne, piosenki ekologicznej, oglądamy filmy przyrodnicze o najciekawszych zakątkach Polski. 

 
Ekologiczne spotkania 
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Bardzo ważne miejsce w edukacji ekologicznej dzieci zajmuje ogród przedszkolny. Praca 

w ogrodzie traktowana jest jako istotny element wychowania i kształcenia przyrodniczego. 

Przedszkolaki w bardzo przystępny sposób poznają zasady postępowania w ogrodzie, a jed-

nocześnie uczą się szacunku do pracy, zarówno własnej, jak i innych. Bezpośredni kontakt 

z przyrodą rozwija w nich instynkt opiekuńczy. Wspólnie z dziećmi i ich rodzicami posadzi-
liśmy drzewa. Dzieci dbają o nie, obserwują jak rosną i zmieniają się o różnych porach roku.  

Częstym gościem w naszym przedszkolu jest leśniczy, który w bardzo ciekawy sposób 

zapoznaje dzieci z jednym z największych bogactw ziemi. Przedszkolaki wiedzą, jakie 

znaczenie mają lasy w produkcji tlenu, jakie zwierzęta w nich żyją. Opowieściom towarzyszy 

pokaz zdjęć.  

Do przedszkola zaproszeni byli również opiekunowie ptaków drapieżnych. Przywieźli ze 
sobą sowę, jastrzębia i sokoła. Dzieci mogły je nie tylko podziwiać z bliska, ale też dotknąć. 

Poznały ich zwyczaje i wiele ciekawostek, chociażby o roli, jaką pełnią na lotniskach. 

Ptaki wyglądały imponująco.  

I tak poprzez zabawę, wspólne doświadczenia zdobywamy wiedzę i umiejętności małego 

ekologa. Stajemy się współodpowiedzialni za naszą planetę, jesteśmy bardziej świadomi 
naszych działań. 

EKOKONKURSY  

W naszym przedszkolu działa koło Ligii Ochrony Przyrody, którego główną ideą jest roz-

budzenie zainteresowań i rozwijanie świadomości ekologicznej. W ramach pracy przedszkol-

nego koła LOP organizowane są między innymi konkursy wewnątrz- i międzyprzedszkolne 

z udziałem dzieci, rodziców i nauczycieli. Od kilku lat bierzemy udział w przedsięwzięciach 
i konkursach przyrodniczych organizowanych przez placówki oświatowe i Ligę Ochrony Przy-

rody w Częstochowie, zdobywając czołowe miejsca. Były to między innymi takie przed-

sięwzięcia jak „Będę ornitologiem”. Podczas całego roku szkolnego zbieraliśmy informacje 

dotyczące ptaków, fotografowaliśmy je, organizowaliśmy wystawę ekologiczno-plastyczną.  

Realizując przedsięwzięcie „Jesteśmy przyjaciółmi przyrody, a przyjaciel przyrody stara 
się być zdrowy”, promowaliśmy zdrowy styl życia, w tym zdrowe odżywianie.  

Przystępując do konkursu zatytułowanego „Poznajemy leśne zwierzęta”, skupialiśmy 

uwagę dzieci na środowisku życia leśnych zwierząt. Wykonywaliśmy różne prace plastyczne 

o tej tematyce, czytaliśmy książki, oglądaliśmy wspólnie albumy i książki przyrodnicze, po-

znawaliśmy las i jego mieszkańców w różnych porach roku. Nawiązaliśmy współpracę 

z Wydziałem Nadleśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy i gościliśmy jego przedstawicieli.  

Kolejnym projektem był konkurs „Nasze rady na odpady”, w ramach którego organizowa-

liśmy warsztaty z rodzicami „Dni bez zabawek”, konkursy na zabawkę ekologiczną. Braliśmy 

również udział w międzyprzedszkolnym konkursie na „Zabawkę z odpadów”. Przystąpiliśmy 

do konkursu, którego tematem był „Nasz kącik przyrody”. Od dawna tworzymy z dziećmi 

w  klasach kąciki przyrody, które zmieniają się wraz ze zmianą pory roku. W kącikach 
umieszczamy okazy przyrodnicze przynoszone przez dzieci ze spacerów i wycieczek 

oraz ilustracje i fotografie. Dzieci na bieżąco mają dostęp do materiałów, które wykorzystu-

jemy do zajęć i zabawy oraz w pracach plastycznych. Wzięliśmy również udział w konkursie 

organizowanym przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Sobuczynie „Biżuteria 
z opadów” w ramach projektu pt. „Czysta Częstochowa – segregacja odpadów jest dziecinnie 

łatwa” i otrzymaliśmy podziękowanie za największą liczbę przesłanych prac. 

W latach 2014/2015, 2015/2016 zajęliśmy I miejsca w powiatowym konkursie „Liga 

Ochrony Przyrody i jej działania na różnych poziomach nauczania”. Nie omieszkamy przy tej 

okazji pochwalić się sukcesami naszych przedszkolaków w konkursach ogólnopolskich. 

W  konkursie fotograficznym pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy „Tu gdzie 

mieszkam, wiosną jest najpiękniej” zajęliśmy I miejsce, w konkursie plastycznym „Mazury 

cud natury” zajęliśmy II miejsce, a ostatnio w konkursie „Przyroda ojczysta” otrzymaliśmy 
wyróżnienie. 

Jesteśmy organizatorami konkursów plastycznych, fotograficznych, technicznych o tema-

tyce ekologicznej dla dzieci i ich rodziców z innych przedszkoli. Konkursy cieszą się ogromną 

popularnością nie tylko wśród dzieci, ale także w gronie dorosłych. Dowodem na to są licznie 
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napływające prace. Jednym z nich był konkurs pt. „Ekowiedza”, który dwukrotnie organizo-

waliśmy w przedszkolu. Dotyczył wiedzy i umiejętności, jaką posiadają przedszkolaki w za-

kresie ochrony środowiska, segregacji śmieci i recyklingu. Dzieci wykazały się dużą wiedzą 

na ten temat. Kolejnym konkursem międzyprzedszkolnym był konkurs „Niezapominajki  

– kwiatki z bajki”. Nadesłano dużo ciekawych prac kwiatów wykonanych w różnych tech-
nikach plastycznych. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się z udziałem pracownika Wydziału 

Środowiska Urzędu Miasta Częstochowy, laureatów i opiekunów. Rozdanie nagród było 

poprzedzone krótkim przedstawieniem teatralnym o tematyce przyrodniczo-zdrowotnej przy-

gotowanym przez dzieci 6-letnie z naszego przedszkola. Kolejnym ciekawym konkursem 

dla dzieci i rodziców był konkurs międzyprzedszkolny pt. „Ekologiczne drzewko świąteczne”. 

Drzewka wykonane były z materiałów odpadowych i przyrodniczych, głównie z tektury, rolek 
po papierze toaletowym, folii, wacików, gazet, plastikowych butelek czy patyczków po lo-

dach. Konkurs zakończył się wystawą prac. Ponadto przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 

konkursy, takie jak: „Ekologiczny znaczek pocztowy”, „Ekologiczna kartka świąteczna”, 

wiersz o tematyce jesiennej.  

Oprócz konkursów międzyprzedszkolnych organizujemy konkursy dla dzieci i rodziców. 
Ich celem jest nie tylko podnoszenie świadomości ekologicznej, ale także integracja i dobra 

zabawa. Do ciekawszych należał konkurs fotograficzny „Polska Złota Jesień”, na plakat 

„Razem z Kubusiem dbamy o naturę’’ czy „Ekologiczna Marzanna”. Są to przykłady niektó-

rych tylko konkursów, które przeprowadziliśmy w przedszkolu na przestrzeni ostatnich lat. 

 
Ekokonkursy 

W ZGODZIE Z NATURĄ 

Nie od dziś wiemy, że edukacja ekologiczna w przedszkolu odgrywa bardzo ważną rolę. 
Kształtuje u dzieci odpowiedzialność za stan naszego środowiska. Aby osiągnąć pozytywne 

rezultaty, należy stwarzać dzieciom okazje do oglądania, obserwowania, przeżywania, 

doświadczania oraz działania. I właśnie takie okazje są stwarzane w naszym przedszkolu. 

Ciekawymi przedsięwzięciami w tej dziedzinie są organizowane wycieczki bliższe i dalsze, 

podczas których dzieci poznają, w jaki sposób należy żyć w zgodzie z naturą. Nowym do-

świadczeniem była wycieczka do Zbrosławic. Istnieje tam swoisty mikroklimat i niespoty-
kanie czyste powietrze. Na miejscu dzieci miały możliwość zabawy w parku linowym. 

Zwiedziliśmy parkowy zwierzyniec, gdzie mogliśmy pogłaskać i nakarmić kozy, owce i inne 

zwierzęta. Zbrosławice okazały się bardzo malowniczym i ekologicznym miejscem, z którego 

nie chciało się wyjeżdżać. Również Radzionków był miejscem, gdzie przedszkolaki mogły ob-

serwować piękną przyrodę oraz wziąć udział w nietypowych, ale fascynujących warsztatach 

pieczenia chleba oraz obejrzeć eksponaty, maszyny, narzędzia, urządzenia, wyposażenie 
wnętrz dotyczące historii piekarnictwa. Wielką atrakcją było dla nich skosztowanie wcześniej 

uformowanych bułek i rogali, które smakowały wybornie.  
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Wycieczki 

Dzieci odwiedziły również Przybynów. Zwiedzanie zagrody „Pod Skałką” stało się cieka-

wym powrotem do przeszłości. Przepiękna roślinność oraz atrakcyjne tereny zachwyciły, 

dając wiele niezapomnianych wrażeń. Oglądaliśmy rzadko spotykane zwierzęta, takie jak: 
alpaki, kangury, wielbłądy. „Stara chata” to kolejna atrakcja, gdzie dzieci mogły usłyszeć 

opowieści i zobaczyć, jak mieszkali i żyli dawniej ludzie. Wzięliśmy udział w warsztatach 

edukacyjnych „Skąd się bierze mleko”. Odbyliśmy lekcję dojenia krowy Marcysi, a następnie 

ubijaliśmy masło, którego mogliśmy spróbować. To była piękna „maślana” przygoda, 

podczas której przedszkolaki poznały narzędzia i technikę wyrobu prawdziwego masła. 

„Zaczarowany las’’ – malownicze miejsce będące częścią Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej, to następna wycieczka na łono natury. Dzieci miały możliwość przebywania w prze-

pięknym jesiennym lesie. Do „zaczarowanego lasu’’ zawiozły nas wygodne i bezpieczne 

tramwaje konne. Po drodze odwiedziliśmy leśniczówkę, a wszystko to w przepięknej leśnej 

scenerii. Wycieczka autokarowa do „Eko Starczy” była również niezapomnianym wydarze-

niem, gdzie dzieci poznały różne gatunki drzew, ptaków i zwierząt, które żyją w lesie. Wspól-
nie stworzyliśmy z runa leśnego ścieżkę sensoryczną, przytulaliśmy się do kory drzew, na-

słuchując odgłosów lasu. Przedszkolaki miały możliwość pobawić się na leśnej polanie oraz 

upiec kiełbaski.  

Aby być blisko natury, nie musimy jechać daleko. Park jasnogórski – to miejsce, gdzie 

nasze przedszkolaki chętnie przebywają. Spacery po nim są dla nich dobrą zabawą i lekcją 

przyrody. Dzieci mają okazję poznać występującą tam roślinność oraz zaobserwować różne 
gatunki ptaków. Wycieczki do parku są organizowane w różnych porach roku, aby przed-

szkolaki miały możliwość obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie u stóp Jasnej Góry.  

Wszystkie przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczą w wycieczkach i czekają na nie z nie-

cierpliwością. Nauka poza murami przedszkola zawsze przynosi dobre efekty, a dzieci na 

dłużej zapamiętają, że aby móc zobaczyć te piękne miejsca, należy dbać o ekologię. Aktywny 
kontakt z przyrodą pozwala wykształcić u nich właściwy stosunek do wszystkiego co żywe, 

a tym samym żyć w harmonii z naturą i drugim człowiekiem.  

Opisane wyżej przedsięwzięcia to tylko niektóre działania na rzecz przyrody, jakie podejmu-

jemy w codziennej pracy z dziećmi. Cieszymy się, że w naszej pracy wspierają nas rodzice.  

Joanna Kromołowska 

Barbara Lis 
Beata Lis 

Marta Pałęga 
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Agnieszka Makles 

Marzena Pietruszka 
Joanna Stala 
Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie 

EKOLOGICZNY  ŚWIAT  PRZEDSZKOLAKA  

zieci mogą być pełnowartościowymi 

partnerami dorosłych w walce o och-

ronę środowiska. Należy dać im tyl-

ko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, któ-

re umiejętnie będzie korzystało z darów Zie-
mi i rozwijającej się cywilizacji. Stosując 

odpowiednie formy i metody pracy, można 

skutecznie i efektywnie kształtować ich 

postawę, zgodną z etyką ekologiczną. 

Edukacja ekologiczna od wielu lat zapi-
sana jest w koncepcji pracy naszego przed-

szkola. To przede wszystkim kształcenie 

i wychowywanie dzieci w duchu poszanowa-

nia środowiska przyrodniczego.  

Już od najmłodszych lat należy kształ-

tować u dzieci postawy proekologiczne. 
Zakładamy, że takie działania przynoszą 

owoce w postaci wysokiej świadomości 

ekologicznej. Dzieciństwo to znakomity 

czas, by wdrażać dzieci (głównie poprzez 

zabawę) do odpowiedzialności za stan śro-
dowiska naturalnego, dbania o własne zdro-

wie, kondycję fizyczną oraz dobre samo-

poczucie. Jest to również czas, by w dziecku 

zaszczepić nawyk dbania o czystość Ziemi, 

powietrza i wody, nauczyć je segregowania 

odpadów oraz praktycznego podejmowania 
działań w celu ochrony przyrody.  

Oddziały Miejskiego Przedszkola nr 8 

w  Częstochowie to placówka, która podej-

muje znaczną liczbę działań proekologicz-

nych, mających na celu: 

● uświadomienie, że życie bez kontaktu 

z przyrodą jest niemożliwe, a wszystko, 

co jest potrzebne człowiekowi do życia, 

czerpie on ze środowiska, 

● pogłębienie wiadomości na temat roślin 

i zwierząt żyjących na Ziemi, 

● kształtowanie podstawowych zasad och-

rony przyrody, 

● kształtowanie umiejętności racjonalnego 

korzystania z zasobów przyrody, 

● wprowadzenie zasad segregacji odpadów, 

● kształtowanie własnego „ja” w harmonii 

ze środowiskiem, 

● rozwijanie aktywnych form wypoczynku 

na łonie natury, 

● kształtowanie poczucia odpowiedzialnoś-

ci za stan środowiska przyrodniczego. 

Zgodnie z koncepcją naszego przedszkola 
ekologia to temat podejmowany wielokrotnie 

przy każdej nadarzającej się okazji. Dzieci 

uczestniczą w wielu przedsięwzięciach i prog-

ramach, np.: „Mamo, tato wolę wodę”, „Ku-

busiowi przyjaciele natury”, „Czyste powiet-
rze”, „Klub zdrowego przedszkolaka”, „Czys-

ta Częstochowa”, „Zakręcona Częstochowa”. 

Jako placówka edukacyjna włączyliśmy się 

również w pomoc fundacji „Podaj dalej”  

– zbieramy plastikowe nakrętki, dzięki cze-

mu pomagamy środowisku oraz uwrażli-
wiamy dzieci na pomoc innym.  

W kwietniu 2018 roku obchodziliśmy 

Tydzień dla Ziemi, którego zwieńczeniem był 

Dzień Ziemi. Uroczystość miała na celu 

krzewienie kultury i postawy ekologicznej 
oraz uświadomienie wszystkim dzieciom 

problemów związanych z ekologią. Przez ten 

czas odbywały się zajęcia edukacyjne w gru-

pach, odpowiednio dostosowane do wieku 

uczestników. Młodsze dzieci podczas oglą-

dania prezentacji multimedialnej zapoznały 
się ze sposobem segregacji śmieci, a potem 

mogły w praktyce wykorzystać swoją wiedzę 

pod bacznym okiem nauczyciela, rozdzie-

lając zużyte opakowania do odpowiednich 

pojemników. Podczas zajęć uświadomiły 
sobie, jak ważne jest dbanie o czystość. 

Jako podsumowanie poznanych zagadnień 

wykonały drzewo ekologiczne. Grupy star-

sze uczestniczyły w warsztatach ekolo-

gicznych prowadzonych przez przedstawi-

ciela Częstochowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego pt. „Drugie życie skarpetki”. 

Dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak długo 

rozkładają się odpady wyrzucone, np. w le-

sie. Zapoznały się ze sposobem ponownego 

wykorzystania niektórych surowców, czyli 
z recyklingiem. Podczas warsztatów miały 

okazję zamienić niepotrzebną skarpetkę na 

zabawkę.  

D 
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Całe przedsięwzięcie uwieńczyły wspólne 

zabawy w holu przedszkolnym. Dzieci pod-

czas gry planszowej „Pomagajmy Ziemi co-

dziennie” utrwaliły ekologiczne nawyki. Pod-

czas scenki pantomimicznej mogły się na-
tomiast przekonać, czy dobrze zapamiętały 

zasady segregacji oraz zaprezentować modę 

ekologiczną. Na zakończenie przedszkolaki 

otrzymały odznakę „Małego Ekologa”. 

Pragnąc zachęcić rodziców do zaintere-

sowania tematem, przygotowaliśmy plakat 
ekologiczny, ulotki oraz smaczny, zielony 

poczęstunek. Na naszym stole gościły gala-

retki, ciasto szpinakowe, koktajl, koreczki 

owocowe oraz lemoniada z zielonej pietrusz-

ki. Możemy cieszyć się pozytywnym odze-
wem ze strony opiekunów. 

 
Obchody Dnia Ziemi – degustacja przygotowana 

przez dzieci dla rodziców 

Drugim przedsięwzięciem zasługującym 

na szczególną uwagę są klasowe kąciki 

przyrody. Oddziały naszego przedszkola 
mieszczą się w budynku szkoły podstawo-

wej, w związku z czym nie posiadamy moż-

liwości sadzenia krzewów oraz tworzenia 

rabatek. Nie ma to jednak wpływu na 

zaangażowanie dzieci! Na naszych para-

petach można znaleźć wiosenne sadzonki, 
wiele kwiatów oraz specjalne szklarenki. 

Podczas hodowli dzieci dowiedziały się, 

jak ważne dla roślin jest słońce, woda oraz 

odpowiednie podłoże. W naszych donicz-

kach rosną: fasola, kiełki, aksamitki oraz 
inne sadzonki. Dzieci regularnie podlewają 

je, usuwają zwiędnięte listki oraz czyszczą 

liście z kurzu. Jednak największym zainte-

resowaniem cieszy się hodowla rybek. 

Staramy się, aby dzieci od najmłodszych 

lat miały świadomość, że zwierzęta nie są 
zabawką. Codziennie, wspólnie karmimy 

rybki oraz obserwujemy jak rosną. Są to 

bardzo radosne chwile dla przedszkolaków, 

które uczą się jednocześnie, jak należy po-

stępować, żeby rybki nie chorowały. Wiedzą, 

że niczego oprócz pokarmu przeznaczonego 

dla ryb nie wolno wrzucać do akwarium, 

np. cukierków, ciastek, owoców itp. Dzięki 

istnieniu akwarium organizujemy wiele 
zajęć dydaktycznych, poświęconych życiu 

wodnych zwierząt i roślin. Nasze akwarium 

jest inspiracją do podejmowania sponta-

nicznych rozmów, w toku których dzieci 

wymieniają swoje doświadczenia na temat 

hodowanych ryb. Oprócz zwierząt i roślinek 
akwariowych, przedszkolaki mają możliwość 

obserwacji żółwia oraz patyczaków. Dzieci 

chętnie podejmują opiekę nad nimi. Pamię-

tają, aby dieta żółwia była urozmaicona, 

a  w otoczeniu  patyczaków było zawsze 
wilgotno. Obserwując te zwierzęta, dzieci 

stały się bardziej empatyczne: z chęcią je 

dotykają, nie boją się, starają się być za nie 

odpowiedzialne. O wyglądzie, sposobie odży-

wiania i obyczajach innych zwierząt dzieci 

dowiadują się z albumów i książek, które są 
wyłożone w „kąciku przyrody”. 

 
Wiosenne sadzonki 

Kolejnym ciekawym aspektem naszej 

ekologicznej działalności jest coroczna akcja 
dokarmiania zwierząt. Las to miejsce, gdzie 

można najszybciej zaciekawić dziecko ota-

czającą przyrodą. Poprzez bezpośrednią ob-

serwację przyrody łatwiej jest dziecku 

poznawać tajemniczy świat zwierząt i roślin. 
Celem wycieczki jest uwrażliwienie naszych 

pociech na potrzeby natury. Dzięki współ-

pracy z rodzicami udało nam się zebrać 

dużą ilość smakołyków dla leśnych przyja-

ciół, które potrzebują ich szczególnie zimą. 

Na wycieczkę udaliśmy się z torbami peł-
nymi warzyw, owoców i innych przysmaków 

przyniesionych wcześniej do przedszkola. 

W lesie czekał na nas leśniczy, który ser-

decznie nas przywitał. Po wysłuchaniu in-

teresujących opowieści o lesie i jego miesz-
kańcach oraz o konieczności dokarmiania 

zwierząt w okresie zimowym przeszliśmy do 

paśnika, by zostawić karmę. Wszyscy z wiel-
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kim zaangażowaniem układali przywiezione 

przysmaki. Wyprawa wzbudziła u dzieci 

ogromne zainteresowanie. Z panem leśni-

czym wyruszyliśmy do lasu w poszukiwaniu 

nowych doświadczeń. Na zakończenie na-
szego pobytu udaliśmy się na spotkanie 

z myśliwymi. Dzieci z zaciekawieniem przy-

słuchiwały się opowiadaniom: czym zajmują 

się myśliwi, jakie zwierzęta można spotkać 

w naszych lasach, rozwiązywały zagadki, 

oglądały myśliwskie trofea i eksponaty. 
Z wycieczki do leśniczówki zawsze wracamy 

pełni wrażeń i bogatsi o nowe doświadcze-

nia. Pamiętamy nie tylko o czworonogach 

leśnych, ale także o ptakach, które w zi-

mowe poranki zaglądają do naszego karm-
nika. Zawsze czeka na nie świeża słonina 

oraz nasiona słonecznika. 

 
Dokarmiamy zwierzęta 

CZYSTA WODA  

W ramach programu edukacyjnego „Ma-
mo, tato, wolę wodę!” dzieci brały udział 

w cyklu zajęć, w których głównym celem 

było podniesienie poziomu wiedzy na temat 

wody i jej wartości oraz wpływu na życie 

człowieka i otaczającej go przyrody. Dzieci 
poznały znaczenie spożywania wody dla or-

ganizmu oraz utrwaliły systematyczność jej 

picia. Dowiedziały się też, że na naszej 

planecie jest bardzo dużo wody, jednak 

tylko jej znikoma część nadaje się do picia, 

co powoduje, że powinniśmy ją oszczędzać. 
Poprzez zabawę nauczyły się, jak można ją 

przefiltrować oraz poznały stany skupienia 

wody. Dzieci z najstarszej grupy miały 

również możliwość wizyty w pobliskiej hy-

droforni – obiekcie, w którym woda surowa 
ze studni głębinowych uzdatniana jest do 

spożycia.  

22 marca w naszym przedszkolu odbył 

się Dzień Wody. W tym dniu wszystkie dzie-

ci przyszły ubrane na niebiesko. Trzy naj-

starsze grupy zebrały się w holu, aby po-
łączyć zajęcia edukacyjne z zabawą. Celem 

było uświadomienie znaczenia wody dla 

zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz rozbu-

dzenie poczucia odpowiedzialności za istnie-

jące niewielkie zasoby wody pitnej. Dzieci 

brały udział w zabawach, śpiewały piosenkę 

„Wolę wodę”, wykonały w salach prace 
plastyczne, których myślą przewodnią był 

temat wody. Najwięcej frajdy sprawiła im 

zabawa z folią i balonem oraz zabawa 

polegająca na współzawodnictwie. 

 
Zabawy podsumowujące program  

„Mamo, tato, wolę wodę” 

CZYSTE POWIETRZE 

W 2018 roku nasze przedszkole we współ-

pracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epide-

miologiczną w Częstochowie po raz kolejny 
przystąpiło do programu edukacyjnego 

„Czyste powietrze wokół nas”. Jego celem 

było zwiększenie wiedzy na temat negatyw-

nych skutków palenia papierosów. Pozwoliło 

to na wykształcenie u dzieci świadomej 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, 

w których inne osoby palą przy nich pa-

pierosy. Dzięki temu nastąpił także wzrost 

kompetencji rodziców w zakresie ochrony 

ich dzieci przed ekspozycją na dym tytonio-

wy. W naszej placówce został przeprowadzo-
ny cykl pięciu zajęć dydaktycznych o te-

matyce antynikotynowej dla dzieci 5- i 6-let-

nich. Odbyła się wycieczka w celu poszu-

kiwania źródeł dymu: „Co i dlaczego dymi?”, 

„Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”, „Co 

się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”, 
„Jak unikać dymu papierosowego?”. Zwień-

czeniem zajęć było przedstawienie antyni-

kotynowe „Przygody Dinusia” w wykonaniu 

najstarszej grupy. Realizując zajęcia, dzieci 

obserwowały źródła dymu podczas wyciecz-
ki, następnie przelały swoje spostrzeżenia 

na papier, wykonując plakaty. Dzieci ozda-

biały także postać Dinusia, kolorowały 

kwiaty, poszukiwały tabliczek „zakaz pale-

nia”, samodzielnie projektowały zawieszki 

„Strefa NIEpalenia”, które zabrały do do-
mów. Przedszkolaki śpiewały piosenkę o zie-

lonym Dinusiu, który nie lubi palaczy 
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i ucieka przed dymem, bawiły się w kwiaty 

przy dźwiękach muzyki klasycznej, poka-

zywały, jak zachowują się kwiaty oddycha-

jące świeżym, czystym powietrzem, a jak te, 

które są narażone na pochłanianie dymu. 
Program jest dostosowany do możliwości 

poznawczych dzieci.  

 
Realizacja programu „Czyste powietrze” 

Poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów, 

dzieci doświadczały wpływu otoczenia na 

samopoczucie, zdrowie i aktywność człowie-

ka. Program w prosty sposób, dostosowany 

do percepcji dzieci, poruszył z pozoru bar-
dzo trudną tematykę, jaką jest profilaktyka 

uzależnień. Dzięki niemu dzieci usystema-

tyzowały swoją wiedzę na temat szkodli-

wości dymu nikotynowego, dowiedziały się 

jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to jest 

czynne i bierne palenie oraz gdzie są naj-
bardziej narażone na dym tytoniowy.  

Wszystkie podejmowane przez nas dzia-

łania mają za zadanie zachęcić dzieci do 

poznawania przyrody, jej ochrony i kształto-

wania pozytywnego stosunku do wszelkich 

przejawów życia. Pragniemy jednocześnie, 
aby dzieci już od najmłodszych lat nie tylko 

zdobyły szereg cennych wiadomości zwią-

zanych z ochroną przyrody, lecz także zro-

zumiały, że od nich samych zależy stan 

przyrody i że to właśnie ludzie – dorośli 

i  dzieci – kształtują środowisko. Ponieważ 
najmłodsi najszybciej uczą się poprzez 

zabawę i doświadczenia, warto wykorzystać 

codzienne aktywności do przekazania im 

cennej wiedzy dotyczącej miejsca i roli czło-

wieka w  świecie przyrody. Dlatego też po-
dejmowane przez nas działania w zakresie 

ekologii są stałe, systematyczne i przedsta-

wiane w atrakcyjny sposób poprzez oddzia-

ływanie wielozmysłowe. Dzieci chętnie biorą 

udział w zajęciach, wycieczkach i konkur-

sach ekologicznych. Jest to dla nich atrak-
cyjny i ciekawy sposób poszerzania do-

świadczeń. Przybliżanie zagadnień związa-

nych z ekologią i troską o środowisko po-

winno być wpisane w program dydaktyczny 

każdego przedszkola. 

Agnieszka Makles 

Marzena Pietruszka 

Joanna Stala 

 

 

 

LAUREACI W KATEGORII: SZKOŁY I PLACÓWKI 
 

I MIEJSCE 
 

Marzena Bęben 
Justyna Cichoń-Dec 
Urszula Mazurek-Deska 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 

Z   EKOLOGIĄ  ZA  PAN  BRAT

WSTĘP 

„W pięciu punktach streszczamy 

nasze z ekologią spotkanie. 

Treści jest wiele, a miejsca zbyt mało, 

aby opowiedzieć wszystko, 

co się u nas działo…” 

 

1. MIĘDZYSZKOLNE RAJDY EKOLOGICZNE,  
CZYLI DZIAŁANIA CYKLICZNE  

„O czym marzy mała mrówka i biedronka? 

Aby czysty las był i zielona łąka.  

O czym marzy ślimak, drepcząc brzegiem rzeki? 

Żeby nie trafiły do niej żadne ścieki”. 

(Ref. piosenki: „Marzenia małych zwierząt”, 
VII Powiatowy Rajd Ekologiczny,  

słowa: Urszula Mazurek-Deska) 
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Uczestnicy rajdu podczas wspólnego pieczenia 

kiełbasek na zakończenie przyjaznej rywalizacji 

Dolina rzeki Liswarty i wpadającej do 

niej w okolicach miejscowości Borowa rzeki 

Biała Oksza jest miejscem atrakcyjnym 
zarówno pod względem przyrodniczym, jak 

i  turystycznym. Na leśnych duktach, czy 

nad zbiornikiem wodnym w Ostrowach nad 

Okszą, od wczesnej wiosny do późnej jesieni 

można spotkać amatorów wypoczynku na 
świeżym powietrzu. Nic dziwnego, że wybrali 

je również uczestnicy Międzyszkolnych Raj-

dów Ekologicznych na miejsce swoich co-

rocznych spotkań.  

I Rajd Ekologiczny odbył się 8 czerwca 

2001 roku pod hasłem „Pieszo lub rowe-
rem”. Wzięli w nim udział również uczniowie 

klas gimnazjalnych. W kolejnych latach 

zaprosiliśmy do udziału uczniów klas IV–VI 

szkół podstawowych. Zgodnie z przyjętymi 

zasadami, w każdym rajdzie uczestniczy kil-
ka kilkunastoosobowych koedukacyjnych 

zespołów, które reprezentują poszczególne 

szkoły. Wszyscy członkowie danego zespołu, 

oznaczonego określonym kolorem, po dotar-

ciu na metę rajdu, wykonują przydzielone 

zadania zgodne z programem rajdu. Metę 
rajdu, będącą jednocześnie miejscem war-

sztatów, corocznie wybierają organizatorzy. 

Wybór miejsca uzależniony jest od wielu 

czynników: nawiązanej współpracy, poru-

szanej tematyki, atrakcyjności ekologicznej 
terenu. Istotną rolę odgrywają również 

względy bezpieczeństwa, które dane miejsce 

musi spełniać. Do tej pory nasze ekologicz-

ne spotkania miały m.in. miejsce na placu 

Szkoły Filialnej w Borowej, w Gospodarstwie 

Agroturystycznym „Pod żaglami”, na placu 
gminnym nad zalewem w Ostrowach nad 

Okszą oraz w leśniczówce w Mazówkach. Są 

to najbardziej urokliwe, wyróżniające się pod 

względem przyrodniczym zakątki naszego 

regionu. Pobyt w tych miejscach pozwalał 

dzieciom na bezpośrednią obserwację przy-

rody. 

Podczas warsztatów uczestnicy, po zaję-

ciu przydzielonych miejsc, wykonują kolejne 

zadania konkursowe. Co roku odbywa się 
konkurs wiedzy przyrodniczej zgodnie z has-

łem rajdu. Zakres tematyczny oraz litera-

tura są uczestnikom znane wcześniej i do-

łączone do regulaminu rajdu. Ponadto dru-

żyny biorą udział w konkursie plastycznym, 

konkursie biegowym oraz sprawnościowo-
zwinnościowym. Podczas niektórych rajdów 

odbyły się także konkursy piosenki turys-

tycznej o tematyce morskiej oraz w języku 

angielskim.  

Każdy rajd ma swoje hasło, któremu 
podporządkowane są wszystkie wymyślone 

przez nas zadania dla zespołów. Specjalnie 

na potrzeby każdego rajdu powstają 

oryginalne konkursy wiedzy organizowane 

przez nauczycieli przyrody – Marzenę Bęben 

– ZSP w Miedźnie, która m.in. opracowała 
materiały do badania przez zespoły stanu 

czystości rzeki Biała Oksza oraz przygo-

towała szereg autorskich konkursów o te-

matyce ekologicznej i Krzysztofa Deskę  

– ZSP w Ostrowach nad Okszą, który na 
podstawie dostępnych materiałów opraco-

wał m.in. „Minisłownik łowiecki”. Na po-

trzeby IV Powiatowego Rajdu Ekologicznego 

pod hasłem „Tropami dzikich zwierząt” 

nawiązał współpracę z XIII Kołem Łowiec-

kim „Żubr” z Bytomia. Relacje na temat 
rajdu poświęconego problemom łowiectwa 

przygotowała TVP Katowice. W naszej „Kro-

nice Rajdów Ekologicznych” widnieją wpisy: 

„Bardzo udana impreza” (red. A. Błaszczyk, 

TVP), „Miło filmuje się takie imprezy.” 
(S. Jabłoński, TVP). Każdy rajd ma swoją 

oprawę muzyczną, zadania sportowe i plas-

tyczne, o które dba Urszula Mazurek-Deska 

(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wy-

chowania fizycznego i plastyk z zamiłowa-

nia). Oprócz wymyślania oryginalnych za-
dań sprawnościowych (np. konkurencja 

sprawnościowa „Bociany składają jaja w gnieź-

dzie” została opublikowana w ogólnopol-

skim biuletynie promującym program eko-

logiczny „Bocian”), czasem układa słowa 
tzw. „piosenki rajdu”, żeby idealnie pasowa-

ły do głównego hasła. Tak było w przypadku 

VII Powiatowego Rajdu Ekologicznego pod 

hasłem „Marzenia małych zwierząt” (cyt. 

refrenu we wstępie). Od sześciu lat współ-

pracuje z nami również Justyna Cichoń-Dec 
– nauczyciel języka angielskiego w ZSP 
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w Miedźnie, która wprowadziła do rajdów 

zadania w języku angielskim oraz przygoto-

wuje komputerowe prezentacje naszych 

działań. Obecnie sama papierowa „Kro-

nika…” już nie wystarcza. Jest raczej cenną 
pamiątką, a wszelkie informacje umiesz-

czane są na stronie internetowej szkoły oraz 

na oficjalnym profilu szkoły – na portalu 

społecznościowym Facebook. Realizowane 

na mecie rajdów zadania mają co prawda 

charakter konkursowy, ale już po pierw-
szym rajdzie postanowiliśmy zrezygnować 

z  „zaciętej” międzyszkolnej rywalizacji na 

rzecz integracji i wprowadzić małą, ale 

znaczącą innowację. Owszem, uczniowie 

rywalizują ze sobą, ale składy drużyn do 
poszczególnych konkurencji – w tym dwu-

osobowy w konkursie wiedzy – są każdora-

zowo losowane. W ten sposób drużynę do 

danej konkurencji stanowią uczniowie z róż-

nych szkół, którzy ze sobą współpracują. 

Mamy też proste założenie, iż w naszych 
konkursach nie ma przegranych. Po kon-

kursie każdy ma prawo wybrać sobie na-

grodę, oczywiście kolejność wyboru zależy 

od uzyskanego miejsca. Wyjątek stanowi 

konkurencja biegowa, w której są przydzie-
lane puchary i medale w zależności od 

zajętego miejsca. Ponadto wszyscy uczest-

nicy rajdu otrzymują pamiątkowe długopisy 

z nadrukiem oraz różne upominki przy-

wiezione przez zaproszonych gości. Nasze 

ekologiczne spotkanie kończy się tradycyj-
nie wspólnym pieczeniem kiełbasek przy 

ognisku i zabawą w rytm muzyki. Jest 

również czas i miejsce na podsumowanie. 

We wrześniu 2018 roku organizujemy 

kolejny rajd. Będzie on tematycznie zwią-
zany ze stanem czystości okolicznych 

zbiorników wodnych oraz znaczeniem wody 

w życiu człowieka i wszystkich żywych or-

ganizmów. Bezpośredni kontakt z okoliczną 

fauną i florą oraz wspólne działania na rzecz 

ich ochrony to najlepsze metody rozbudza-
nia wśród uczniów postaw proekologicz-

nych.  

2. „PLANETA ENERGII” – ZADANIA WYPEŁNIAMY 

I OGÓLNOPOLSKI SUKCES MAMY! 

 „Planeta Energii” to ogólnopolski prog-
ram edukacyjny skierowany do klas I–III 

edukacji wczesnoszkolnej, którego celem 

jest poszerzenie przez uczniów, poprzez 

kreatywne zajęcia, wiedzy na temat prądu 

elektrycznego i różnych zjawisk z nim zwią-

zanych oraz wyrobienie właściwych nawy-

ków i postaw bezpiecznego korzystania 

z energii elektrycznej oraz poznanie sposo-

bów jej oszczędzania z korzyścią dla śro-

dowiska.  

 
Uczniowie naszej szkoły z wizytą  

w mobilnym miasteczku edukacyjnym  
Planety Energii wraz z dr. Tomaszem Rożkiem 

Ogólnopolski projekt jest realizowany 

cyklicznie, od września do lutego i  może do 

niego przystąpić każda klasa pierwszego 

etapu edukacji wraz z opiekunem. W roku 

szkolnym 2015/2016 do realizacji prog-

ramu dołączyła klasa IIa z naszej szkoły. 
Oprócz lekcji, przeprowadzonych w oparciu 

o otrzymane materiały dydaktyczne, drugo-

klasiści podjęli dodatkowo szereg autor-

skich działań, które zostały docenione za 

kreatywność, pomysłowość oraz duże zaan-
gażowanie uczniów. Przygotowali cykl war-

sztatów dla kolegów z innych klas, także 

starszych, wykonywali ciekawe doświadcze-

nia, uczestniczyli w zajęciach przeprowadzo-

nych przez nauczyciela historii oraz zaję-

ciach pełnych doświadczeń i eksperymen-
tów poprowadzonych przez nauczyciela 

przyrody. Działania uczniów zostały wyróż-

nione na szczeblu ogólnopolskim. Nagrodą 

dla klasy była wycieczka do mobilnego 

„miasteczka edukacyjnego” Planety Energii 
do miejscowości Czerwionka-Leszczyny. 

Uczniowie uczestniczyli tam w wielu cieka-

wych eksperymentach naukowych, a  także 

spotkali się z ambasadorem programu „Pla-

neta Energii” dr. Tomaszem Rożkiem – fizy-

kiem i dziennikarzem, prowadzącym w TVP2 
program popularnonaukowy „Sonda 2”. 

W kolejnym roku szkolnym uczniowie – już 

klasy IIIa – ponownie przystąpili do prog-

ramu. Do realizacji działań włączone zostały 

również osoby spoza szkoły. Uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach w OSP w Miedź-

nie oraz w zajęciach z ratownikiem medycz-

nym. Wymyślili wiele gier planszowych, 

z których najciekawszą okazała się „Elektro-

nowa gra podłogowa”. Udział w konkursie 
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zakończył się zwycięstwem! W nagrodę, 

w Częstochowie, w dniach 22 i 23 maja 

2017 roku pojawiło się mobilne miasteczko 

„Planety Energii”. Zwycięska klasa dokonała 

uroczystego przecięcia wstęgi, otwierając 
tym samym miasteczko dla siebie i kolegów 

ze wszystkich klas I–III naszej szkoły oraz 

innych klas edukacji wczesnoszkolnej z re-

gionu częstochowskiego, którzy poprzez 

zgłoszenia na stronie „Planety Energii” mo-

gli przybyć do miasteczka i również uczest-
niczyć w ciekawych eksperymentach oraz 

grach i zabawach dydaktycznych. W go-

dzinach popołudniowych miasteczko mogli 

odwiedzić wszyscy chętni. Uczniowie zwy-

cięskiej klasy otrzymali dyplomy oraz upo-
minki, a także pomoce dydaktyczne do sali 

lekcyjnej. Ponadto młodzi naukowcy udzie-

lali wywiadów dziennikarzom lokalnej prasy 

i Radia Jura. Spotkanie z „Planetą Energii” 

było dla nas czasem ciekawej przygody 

i nauki połączonej z zabawą, czasem twór-
czych wyzwań, podczas których ujawniły się 

nowe dziecięce talenty. Uczniowie nie tylko 

nauczyli się, jak dbać o własne bezpie-

czeństwo, ale podzielili się i nadal dzielą się 

zdobytą wiedzą ze swoimi kolegami i do-
mownikami. Honorowy patronat nad VI i VII 

edycją „Planety Energii” objęli Minister Edu-

kacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziec-

ka, a patronat merytoryczny sprawował 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. 

3. PROJEKTY W SPOSÓB CIEKAWY KSZTAŁTUJĄ 

PROEKOLOGICZNE POSTAWY 

 
Baner reklamowy całorocznego projektu  
pt. „Miedźno – przybywaj i podziwiaj” 

 Działaniami, które cieszyły się w naszej 

szkole ogromnym zainteresowaniem wśród 

młodzieży były trzy całoroczne projekty pt. 

„Mistrzowie ekologii” („We’re 3 Rs’ Cham-

pions”), „Miedźno – przybywaj i podziwiaj!” 

(„Miedźno – visit and admire)” oraz „Daj 

sobie szansę – uwolnij pasję!” („Give your-

self a chance – unleash the passion”). Rea-
lizowaliśmy je w ramach Programu „English 

Teaching” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności, którego krajowym operatorem jest 

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”. Ważną 

tematyką poruszaną podczas realizacji wszyst-

kich projektów były działania proekolo-
giczne realizowane różnorodnymi metodami 

i w różnych formach.  

Głównym pomysłem, wokół którego zbu-

dowano projekt „Miedźno – visit and admi-

re” („Miedźno – przybywaj i podziwiaj”) było 
wydanie niewielkiego folderu reklamowego 

w języku polskim i angielskim, zachęcające-

go do odwiedzenia gminy Miedźno. Przed-

stawia on najbardziej urokliwe miejsca 

w regionie, widziane oczami ciekawego świa-

ta dziecka. Aby te miejsca rzeczywiście 
zachęcały do turystyki, muszą być unika-

towe, niepowtarzalne i niezmienione ręką 

człowieka. W tym celu w dużej mierze po-

wyższy projekt poświęcony był działaniom, 

które uświadomiły dzieciom potrzebę recy-
klingu i segregacji śmieci oraz konieczność 

zachowania naturalnego środowiska. 

Zachęcając uczniów do aktywnego wypo-

czynku w trakcie realizacji zadań projektu 

pt. „We’re 3 Rs’ Champions”, zorganizo-

waliśmy wycieczki, podczas których ucznio-
wie odwiedzili najpiękniejsze i najciekawsze 

przyrodniczo miejsca Załęczańskiego Parku 

Krajobrazowego. Uczestnicy projektu dowie-

dzieli się wiele o historii i ciekawych zda-

rzeniach przyrodniczych związanych z ob-
szarem Załęczańskiego Parku Krajobrazo-

wego. Szliśmy ścieżką dydaktyczną pt. 

„Źródełko” i podziwialiśmy występującą na 

tym obszarze roślinność, zwracając uwagę 

na rośliny chronione. Następnie przejecha-

liśmy do kamieniołomów, gdzie cofnęliśmy 
się w czasie do ery mezozoicznej, kiedy two-

rzyła się skała wapienna. Mieliśmy tam oka-

zję wyszukać różnorodne okazy kamieni 

z odciśniętymi na nich roślinami i zwierzę-

tami. Ostatnim etapem wycieczki była wizy-
ta w przepięknie położonym i zagospodaro-

wanym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczyn-

kowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Za-

łęczu Wielkim. W świetnie wyposażonej sali 

odbyły się bardzo interesujące warsztaty, 

dotyczące badania czystości wody. Ucznio-
wie sami pobierali próbki wody i prze-
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prowadzali badania. Taka nauka przez za-

bawę daje dobre efekty w zdobywaniu 

wiedzy. Dlatego również uczestniczyliśmy 

w warsztatach w laboratorium chemicznym 

i biologicznym w siedzibie Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Czę-

stochowie. Wszyscy uczniowie byli pod wra-

żeniem kompetencji i sposobu przekazy-

wania informacji przez panów Mariusza Ślę-

zańskiego i Waldemara Dudę, prowadzą-

cych warsztaty poświęcone klasom czystości 
wody. Uczniowie byli też bardzo zainte-

resowani pokazami przeprowadzonymi przez 

pracownika laboratorium, gdyż po raz 

pierwszy odwiedzili takie miejsce. Bardzo 

podobała im się różnorodność przyrządów, 
szkła laboratoryjnego i odczynników. Z blis-

ka mogli obserwować okrzemki, nicienie 

i inne organizmy żyjące w wodach słodkich. 

Również po raz pierwszy widzieli organizmy 

fitoplanktoniczne w tak dużym powiększe-

niu.  

W projekcie „Give yourself a chance – un-

leash the passion” („Daj sobie szansę – uwol-

nij pasję!”) uczniowie z wielkim zaangażowa-

niem wykonali rzeczy użytkowe ze śmieci, 

które stały się piękną ozdobą sal lekcyj-
nych. Aby przybliżyć kulturę różnych grup 

etnicznych, odwiedziliśmy również Park Edu-

kacji Globalnej „Wioski Świata”. Tam zwie-

dzaliśmy domy ludzi mieszkających w róż-

nych zakątkach świata: ghańską wioskę, 

peruwiańską chatę, indiańskie tipi, arktycz-
ne igloo, mongolską jurtę oraz papuaski 

dom na palach. Dzięki fotografiom i różnego 

rodzaju eksponatom pochodzącym z odleg-

łych zakątków świata, a także możliwości 

spotkania ludzi, którzy pracowali w  tych 
miejscach, można było w sposób namacalny 

doświadczyć tamtejszej kultury i tradycji, 

a przede wszystkim dowiedzieć się więcej 

o stylu życia w zgodzie z przyrodą i ekolo-

gicznych metodach stosowanych podczas 

wykonywania różnorodnych prac w gospo-
darstwie domowym. Podczas warsztatów pt. 

„Dzień z życia w Afryce” uczniowie dowie-

dzieli się, jakie są codzienne obowiązki ich 

rówieśników, z czego dzieci w Ghanie robią 

ekologiczne zabawki, skąd się bierze praw-
dziwa czekolada, jak wykorzystywać rośliny 

w leczeniu i jak wyglądają lekcje w szkole 

pod drzewem.  

W ramach działań związanych z ochroną 

środowiska nawiązałyśmy współpracę z Pol-

skim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro 
Natura” we Wrocławiu, w ramach ogólno-

polskiego Programu Ochrony Bociana Bia-

łego i Jego Siedlisk. Na potrzeby realizacji 

zadań programowych opracowałyśmy i wdro-

żyłyśmy w szkole projekt edukacyjny „Nasze 

bociany”, skierowany do uczniów klas I–VI. 
Głównym założeniem projektu było kształto-

wanie wśród dzieci kultury ekologicznej i po-

staw przejawiających się w gotowości podej-

mowania działań na rzecz ochrony siedlisk 

bociana oraz odpowiedzialności człowieka za 

stan otaczającego środowiska. Jednym z efek-
tów naszej pracy było umieszczenie prac 

plastycznych naszych uczniów w ogólnopol-

skim kalendarzu PTPP „pro Natura”.  

W ramach zajęć koła przyrodniczego ucz-

niowie wzięli również udział w programie edu-
kacyjnym pt. „Akademia Przyjaciół Pszczół”, 

który przybliżył im problemy związane ze 

zmniejszającą się liczebnością populacji 

pszczół. Uczniowie poznali różne gatunki 

dzikich pszczół oraz życie różnych rojów. 

Nauczyli się rozpoznawać miododajne rośli-
ny, wykonali domki dla pszczół, gazetki 

ścienne. Przygotowali warsztaty dla młod-

szych kolegów i koleżanek. Efektem działań 

w ramach programu było uświadomienie 

uczniom, jak ważnym w produkcji żywności 
na świecie jest ten mały owad, którego po-

pulacja jest zagrożona.  

Nasza szkoła współpracuje również z To-

warzystwem Przyjaciół Miedźna. Wspólnie 

opracowaliśmy szlak turystyczny pt. „Ścież-

ka edukacyjno-historyczno-przyrodnicza po 
gminie Miedźno”. Na dwudziestokilometro-

wej trasie wyznaczyliśmy 20 przystanków 

w miejscach godnych uwagi. Każdy przysta-

nek to tablica informacyjna, na której znaj-

duje się mapa gminy oraz walory histo-
ryczno-przyrodnicze tego miejsca. Zwracając 

uwagę na charakterystyczne gatunki roślin, 

polecamy przede wszystkim następujące 

przystanki: IX przystanek „Spotkanie z la-

sem”; XVI przystanek „Zielony skarbiec”; 

XVIII przystanek „Ukryte w leśnej kniei”; XX 
przystanek „Zbiornik wodny Ostrowy”. 

Celem ścieżki jest przedstawienie bogatej 

historii naszego regionu – szlaku bojowego 

Wołyńskiej Brygady Kawalerii oraz podkreś-

lenie unikatowych pod względem przyrod-
niczym miejsc. Daje to możliwość poznania 

walorów naszego regionu nie tylko przez 

mieszkańców naszej gminy, ale i odwiedza-

jących nas turystów. Dzięki informacjom 

zawartym na tablicach można poznać bo-

gatą różnorodność fauny i flory, którą trze-
ba zachować dla następnych pokoleń. 
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W roku szkolnym 2017/2018 klasa Ib 

uczestniczyła w ogólnopolskim programie 

edukacyjnym skierowanym do uczniów klas 

I–III edukacji wczesnoszkolnej pod hasłem 

„Zdrowo jem, więcej wiem”. Jest to projekt 
przygotowany przez Fundację Banku Och-

rony Środowiska w trosce o zdrowie mło-

dego pokolenia. Projekt ma charakter ogól-

nopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespo-

łowej. Powstał w odpowiedzi na coraz więk-

szy problem, jakim jest nadwaga i otyłość 
pojawiająca się już wśród dzieci w wieku 

szkolnym. Głównym celem projektu jest wy-

kształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych 

poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania 

oraz przekazywanie wiedzy na temat pro-
duktów służących zdrowiu i produktów dla 

zdrowia szkodliwych. Honorowy Patronat 

nad projektem objęła Pierwsza Dama RP  

– Agata Kornhauser-Duda. W ciągu całego 

roku szkolnego uczniowie uczestniczyli 

w realizacji piętnastu scenariuszy – w sesji 
jesiennej, zimowej i wiosennej. Trzy dodat-

kowe scenariusze były przeznaczone dla 

rodziców, którzy również aktywnie włączyli 

się we wszystkie podejmowane działania. 

Sprawozdania z realizacji scenariuszy, po-
parte bogatym materiałem zdjęciowym, 

w maju przesłano do siedziby organizatora, 

gdzie zostaną poddane ocenie. W sesji je-

siennej nasze „Ekowarzywka” – bo taką kla-

sa przyjęła nazwę – uplasowały się na 20. 

miejscu, na ponad 700 szkół zgłoszonych do 
programu. W sesji zimowej klasa przesunęła 

się na 10. pozycję. Niezależnie od miejsca, 

jakie zdobędą uczniowie w sesji wiosennej, 

udział w zajęciach sprawił, że ich drugie 

śniadania zawierają zdrowe produkty, ucz-
niowie więcej się ruszają i namawiają do 

ruchu również dorosłych domowników. Ra-

zem z bliskimi chodzą na spacery, zamiast 

gier komputerowych częściej wybierają 

kontakt z przyrodą. Znacząco podniosła się 

również świadomość rodziców odnośnie 
zdrowego odżywiania.  

4. WARSZTATY I AKCJE – NACISK NA EDUKACJĘ  

W celu popularyzacji edukacji ekologicz-

nej oraz prozdrowotnej mieszkańców naszej 

miejscowości, organizujemy z uczniami hap-
peningi. Uczniowie klasy IIIa wzięli udział 

w happeningu pod hasłem „Uwaga smog”. 

Samodzielnie przygotowali transparenty 

oraz wycięli z tektury komin i dołączyli do 

niego długi, wycięty z folii pas, imitujący 

ulatniający się czarny z dym. Następnie 

przeszli ulicami Miedźna z hasłem przewod-

nim „Uwaga smog!”. Ich celem było zwró-

cenie uwagi mieszkańców na problem za-

nieczyszczenia powietrza gazami ulatniają-

cymi się z kominów w wyniku spalania róż-
nych śmieci, w szczególności plastikowych 

pojemników. 

Jem warzywa! Lubię sport! – to hasła 

kojarzące się niewątpliwie ze zdrowym 

stylem życia. Właśnie tymi hasłami ucz-

niowie klasy Ib, promowali wśród miesz-
kańców Miedźna zdrowe nawyki żywieniowe 

oraz zachęcali do aktywnego spędzania 

czasu wolnego. Podczas zorganizowanego 

tuż przed majowym weekendem happenin-

gu, pierwszoklasiści wręczali napotkanym 
przechodniom własnoręcznie wykonane ulot-

ki z tekstami zachęcającymi do zdrowego 

odżywiania oraz aktywności fizycznej. 

 Również dorośli chętnie współpracują ze 

szkołą, dzieląc się z uczniami swoją fachową 

wiedzą i doświadczeniem. Przykładem na to 
są ciekawe warsztaty z elektrykiem, które 

odbyły się pod hasłem „Źródła energii!”. Na 

początku zajęć uczniowie przeprowadzili wy-

wiad z zaproszonym gościem, który następ-

nie pokazał im wszystkie przybory i narzę-
dzia wykorzystywane w pracy. Zwrócił uwa-

gę na niebezpieczne sytuacje w kontakcie 

z prądem elektrycznym. Wykonał wiele cie-

kawych doświadczeń. Opowiadał również 

uczniom o energii odnawialnej, obrazując 

swoją opowieść doświadczeniem z włas-
noręcznie wykonanym wiatraczkiem, który 

powodował świecenie żarówki. Podczas war-

sztatów uczniowie chwycili się za ręce, two-

rząc obwód zamknięty, a elektryk za pomo-

cą miernika zmierzył napięcie przepływa-
jącego prądu. Zajęcia były bardzo intere-

sujące i pouczające. Chcąc rozbudzić w ucz-

niach ciekawość świata, zaprosiliśmy do 

naszej szkoły nietuzinkową postać: ratow-

nika GOPR, grotołaza, czy – jak sam siebie 

nazywa – „jaskiniowca”, himalaistę, anglis-
tę, rekordzistę świata w deniwelacji – czyli 

różnicy wysokości pomiędzy najniższym 

a najwyższym dostępnym punktem na kuli 

ziemskiej – pana Grzegorza Michałka. Nie-

zwykły gość odwiedził nas dwukrotnie, 
ponieważ warsztaty cieszyły się olbrzymim 

zainteresowaniem. Prezentował przebieg 

swojej wyprawy, która w rezultacie dopro-

wadziła do ustanowienia rekordu świata 

w deniwelacji. Odbywała się ona pod has-

łem „Pierwszy Człowiek – Polak – Ratownik” 
i realizowana była w ramach projektu „Hea-
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ven and Hell”. Jej celem było pokonanie 

przez te same osoby największej różnicy 

wysokości na Ziemi, czyli zejście na dno 

najgłębszej jaskini Krubera-Voronia i wej-

ście na szczyt Mount Everest. Projekt roz-
począł się w roku 2012 wyjazdem do jaskini 

Krubera-Voronia i próbą zejścia na suche 

dno – na głębokość 2080 m, która zakoń-

czyła się sukcesem. 13 sierpnia 2012 roku, 

ekipa w  składzie: Grzegorz Michałek, To-

masz Piprek i Maciej Kwiatkowski stanęła 
na dnie najgłębszej jaskini świata. Po suk-

cesie pierwszej fazy projektu, w okresie od 

8 kwietnia do 15 czerwca 2013 roku ekipa, 

w skład której weszli Grzegorz Michałek 

i Ryszard Głowacki, ruszyła w Himalaje z za-
miarem zdobycia szczytu Mount Everest 

i tym samym „zrobienia” największej deni-

welacji. Ostateczny wynik wyniósł 10380 

metrów. Nie dokonał tego wcześniej żaden 

człowiek na świecie. 

 
Wizyta Grzegorza Michałka  

– rekordzisty świata w deniwelacji 

W naszej szkole prowadzimy cyklicznie 

przyrodnicze warsztaty plenerowe pt. „Roz-

poznajemy gatunki roślin naszej okolicy”, 
które odbywają się w kompleksie leśnym 

Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w No-

wym Folwarku oraz przy zbiorniku wodnym 

w Ostrowach nad Okszą. W wyniku naszych 

działań każdy uczeń przygotowuje własny 

zielnik, później wykonujemy zielnik szkolny 
i prezentujemy go na gazetkach ściennych. 

W ten sposób uczniowie rozpoznają i na-

zywają rośliny z najbliższego terenu. Spraw-

dzając siły i umiejętności w zakresie ozna-

czania gatunków roślin, wzięliśmy udział 
w ogólnopolskim konkursie na zielnik pt. 

„Minieuroland inspiruje naturą”. Uczniowie 

z pomocą nauczyciela przyrody oraz podleś-

niczego – pana Damiana Bugały – uczą się 

rozpoznawać gatunki napotkanych roślin, 

poznając zasady korzystania z kluczy do 

oznaczania gatunków roślin, przede wszyst-

kim w oparciu o ilustracje i kolor kwiatów. 

Potem chętnie sami próbują swych sił 

w oznaczaniu i rozpoznawaniu gatunków. 

Dzięki warsztatom uczniowie bez trudu roz-
poznają chronione gatunki roślin, które czę-

sto można spotkać w lasach naszego regio-

nu. 

Las to ekosystem, którym trzeba bardzo 

rozsądnie gospodarować, dlatego zaangażo-

waliśmy uczniów do czynnego udziału 
w warsztatach poświęconych racjonalnemu 

wykorzystaniu energii elektrycznej w celu 

ochrony zasobów drzewa. Wychodząc na-

przeciw tym problemom, przeprowadziłyśmy 

szereg zajęć warsztatowych w różnych kla-
sach, we współpracy z przedstawicielem 

Tauronu w Częstochowie w ramach progra-

mu „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra 

dziecka”. Celem programu była edukacja 

dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego 

i racjonalnego korzystania z energii elek-
trycznej oraz wykorzystania urządzeń nią 

zasilanych. Zwróciliśmy również uwagę na 

bezpieczne zachowanie w pobliżu infra-

struktury energetycznej. Kamizelki, ksią-

żeczki edukacyjne i latarki, które otrzymali 
uczniowie podczas warsztatów z pewnością 

wykorzystają w różnych sytuacjach.  

Ważne jest, aby dzieci uświadomiły sobie 

potrzebę ochrony środowiska naturalnego. 

W tym celu przeprowadzamy coroczne akcje 

„Sprzątanie świata”, w których biorą udział 
uczniowie naszej szkoły. Dzięki temu mło-

dzież dowiaduje się, jak ważna jest potrzeba 

segregacji śmieci.  

Chcąc żyć w czystym otoczeniu, uczymy 

dzieci i ich rodziców odpowiedzialnych 
zachowań w codziennym życiu. Dlatego 

wzięliśmy udział w kampanii „Nie trujcie” 

organizowanej przez Fundację Ekologiczną 

Arka, która uświadomiła im, że podczas 

spalania śmieci w domowych piecach do 

atmosfery przedostają się m.in. pyły za-
wierające szkodliwe dla człowieka metale 

ciężkie, trujący dla ludzi i zwierząt tlenek 

węgla, tlenek azotu, który powoduje nawet 

uszkodzenie płuc, a także rakotwórcze diok-

syny i furany. To działanie zainspirowało 
nas do przygotowania i realizacji projektu 

uczniowskiego poświęconego jakości powiet-

rza w naszej gminie, a właściwie części gmi-

ny, tej która stanowi obwód naszej szkoły. 

Uczniowie przeprowadzali proste doświad-

czenie, które pozwoliło zobaczyć, jakie za-
nieczyszczenia znajdują się w powietrzu, 
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którym oddychamy. Wyniki zbieramy cztery 

razy w roku i porównujemy, analizujemy 

i samodzielnie wyciągamy wnioski, biorąc 

pod uwagę rodzaj zanieczyszczeń – pyłki, 

sadze, nasiona oraz kolor próbników – waci-
ków. Dane zbieramy z ulic, ogródków – pod-

wórek, pomieszczeń domowych, obrzeży la-

sów, skupiamy się na miejscach, w których 

mieszkają dzieci. Efektem końcowym jest 

przygotowanie „mapy zanieczyszczeń po-

wietrza w naszej okolicy”. Opracowując od-
powiednią legendę, przedstawiamy rozkład 

stopnia zanieczyszczania powietrza w naszej 

miejscowości. Zwracamy szczególną uwagę 

na teren, w którym w okresie zimowym 

pojawia się smog. Takie działanie uzmysłowi 
dzieciom i ich rodzicom, że na obszarach 

wiejskich również występuje problem z ja-

kością powietrza. Należy dbać nie tylko 

o  jakość powietrza, ale również o całe śro-

dowisko naturalne. Dlatego też, trzeba uś-

wiadomić uczniom, jak wielkie znaczenie 
dla zdrowia człowieka ma odpowiednia 

utylizacja zużytych baterii. W naszej szkole 

prowadzona jest zbiórka zużytych baterii, 

w  którą zaangażowały się całe rodziny. 

Efektem zbiórek była możliwość zamiany 
punktów otrzymanych za oddane baterie na 

pomoce naukowe, które doposażyły pra-

cownię przyrody: globusy hipsometryczne, 

globusy konturowe, klucze do oznaczania 

roślin i zwierząt, gry dydaktyczne oraz mo-

dele do budowy cząsteczek chemicznych. 
Pomoce te pozwoliły przeprowadzić ciekawe 

lekcje przyrody w wielu klasach i wyko-

rzystywane są na bieżąco. 

5. GDY WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI MAMY  

– W KONKURSACH ZWYCIĘŻAMY!  

Promowanie zdrowego trybu życia po-

przez zdrowe odżywianie, higienę, ruch 

w kontakcie z otaczającym środowiskiem to 

cele konkursu plastycznego zorganizowane-

go w 2009 roku przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach pod hasłem „Zielone drzwi do 

Europy”. W konkursie praca naszej uczen-

nicy z klasy pierwszej zajęła I miejsce. Op-

rócz atrakcyjnej nagrody indywidualnej, ja-

ką był rower, dodatkową nagrodą była kwo-
ta 20 tys. złotych na wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne sali lekcyjnej zwycięzcy kon-

kursu.  

Praca plastyczna wykonana dowolną tech-

niką, przedstawiająca faunę i florę ukrytą 

w morskiej głębinie to temat ogólnopolskie-

go konkursu plastycznego „Astra rozwija ta-

lent” pod hasłem „O czym szumi morze?”. 

Wszyscy uczniowie klas młodszych z naszej 

szkoły z zapałem przystąpili do konkursu, 

wykonując prace plastyczne o tematyce 
morskiej różnymi technikami plastycznymi. 

Nasza szkoła zajęła I miejsce w konkursie na 

szczeblu ogólnopolskim. W listopadzie 2011 

roku, odwiedzili naszą szkołę organizatorzy 

konkursu – przedstawiciele firmy Astra, 

którzy przekazali nagrody rzeczowe – meble 
i przybory plastyczne – o wartości 10 tys. 

złotych. Sporo emocji wzbudził udział w uro-

czystości ambasadora konkursu, pana Ma-

teusza Kusznierewicza. Były występy dzieci, 

wywiad uczniów z panem Mateuszem Kusz-
nierewiczem, rozdawanie autografów oraz 

wspólne zdjęcia. O tym wydarzeniu pisały 

wszystkie lokalne gazety. 

 
Mateusz Kusznierewicz w naszej szkole  

– rozstrzygnięcie konkursu Astra rozwija talent  
pod hasłem „O czym szumi morze?” 

W 2014 roku uczniowie naszej szkoły zdo-

byli II miejsce w ogólnopolskim konkursie 

plastycznym „Gdzie były i co robiły Twoje rę-
ce?” za plastyczną pracę zbiorową dotyczącą 

tematyki zdrowego stylu życia poprzez dba-

łość o higienę osobistą. Nagroda w kon-

kursie została przeznaczona na dofinanso-

wanie wycieczki szkolnej oraz na zakup 
wizualizera do sali lekcyjnej. Praca plas-

tyczna była efektem wcześniejszego udziału 

uczniów w całorocznym projekcie eduka-

cyjnym „Akademia czystych rąk” firmy Ca-

rex. 

Nie ulega wątpliwości, że „Szlak Orlich 
Gniazd” jest jednym z najciekawszych re-

gionów krajobrazowych Polski. Zobaczyć tu 

możemy potężne wapienne ostańce, liczne 

wąwozy, skalne przepaście, których dnem 

płyną rwące potoki. Za panowania króla Ka-
zimierza Wielkiego powstał tu system zam-

ków obronnych. Niepowtarzalne piękno nie-

zwykle malowniczych ruin starych zamków 
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i urokliwe zakątki przyrody stanowią praw-

dziwą atrakcję turystyczną. Potrzeba och-

rony tych miejsc dla przyszłych pokoleń jest 

rzeczą bardzo istotną, dlatego uczniowie 

naszej szkoły zarówno młodszej, jak i star-
szej grupy wiekowej, od kilku lat biorą 

udział w ogólnopolskim konkursie plas-

tycznym „Szlakiem Orlich Gniazd”, którego 

organizatorem jest Miejski Dom Kultury 

w Częstochowie. W ubiegłych latach człon-

kowie koła zdobyli wyróżnienia. W 2018 
roku uczeń klasy pierwszej został laureatem 

konkursu. Uroczyste podsumowanie odbyło 

się w czerwcu. Uczniowie często uczestniczą 

w konkursach o tematyce przyrodniczej, 

w której w sposób plastyczny ukazują pięk-
no świata roślin i zwierząt. Co roku z suk-

cesem reprezentują szkołę w cyklicznym 

konkursie wojewódzkim pt. „Zaczarowany 

Ogród”, zajmując czołowe miejsca. Konkurs 

organizuje Gminny Ośrodek Kultury we 

Wręczycy Wielkiej. Regularnie uczestniczą 
również w Regionalnym Konkursie Plastycz-

nym „Różanecznik – uroki i magia”, którego 

organizatorem jest Centrum Kultury i In-

formacji w Kochanowicach, co roku zdoby-

wając czołowe miejsca. Podczas wykony-
wania prac poznają piękno różaneczników, 

ich olbrzymią różnorodność, warunki życia 

oraz miejsca w naszym regionie, w których 

znajdują się one pod ochroną.  

„Woda dla życia!” – to hasło konkursu 

plastycznego o tematyce proekologicznej 
zorganizowanego z okazji Światowego Dnia 

Wody przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA 

w Częstochowie. Miejscem rozstrzygnięcia 

konkursu było Ujęcie Wody Wierzchowisko, 
gdzie odbyło się uroczyste wręczenie na-

gród. Uczeń naszej szkoły został laureatem 

konkursu w młodszej kategorii wiekowej. 

Zwycięskie prace wykorzystane zostały do 

wydania okolicznościowej karty promującej 

Światowy Dzień Wody. Ponadto, autorzy 
wszystkich prac otrzymali dyplomy oraz 

nagrody. Uczestniczyli również w prelekcji 

dotyczącej znaczenia wody w przyrodzie po-

prowadzonej przez pana Dariusza Roszaka. 

Zwiedzili wszystkie obiekty znajdujące się 
na terenie ujęcia.  

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 

w IX Powiatowym Konkursie Ornitologicz-

nym „Ptaki rejonu kłobuckiego”, pod pa-

tronatem Polskiego Towarzystwa Ochrony 

Ptaków w Białymstoku oraz Zarządu Ok-
ręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie. 

Współorganizatorem konkursu było Nadleś-

nictwo Kłobuck. Konkurs wymagał od 

uczestników solidnego przygotowania mery-

torycznego. Był dwuetapowy. W każdej ka-

tegorii wiekowej uczestnicy musieli pra-
widłowo rozpoznać gatunki ptaków po gło-

sach, ubarwieniu piór, wyglądzie jaj. Częś-

cią konkursu był test sprawdzający wiedzę 

z zakresu anatomii i fizjologii ptaków oraz 

dotyczący trybu życia i ptasich zwyczajów, 

a także zasad ochrony wybranych gatun-
ków. W pierwszej kategorii wiekowej nasi 

uczestnicy – uczniowie klasy pierwszej – za-

jęli III miejsce i zdobyli wyróżnienie. W star-

szej grupie wiekowej uczennica klasy szóstej 

zdobyła wyróżnienie. 

Od kilku lat uczestniczymy w Między-

narodowym Konkursie Polsko-Litewskim po-

święconym pradziejom Ziemi. Konkurs umoż-

liwia poznanie przez uczniów procesów ewo-

lucji, jakie przechodziła Ziemia w poszcze-

gólnych erach. Uczeń naszej szkoły zdobył 
II miejsce w finale rejonowym Oddziału Gór-

nośląskiego, a uczennica otrzymała wyróż-

nienie. Przygotowując się do konkursu, ko-

rzystamy z tablic stratygraficznych pozwa-

lających zrozumieć uczniom procesy zacho-
dzące w dziejach naszej planety oraz po-

znajemy różnorodne w kształcie i wielkości 

zwierzęta i rośliny danego okresu geologicz-

nego. Jest to bardzo ciekawy i rozwijający 

sposób zdobywania dodatkowej wiedzy przy-

rodniczej. Organizatorem konkursu dla Pol-
ski jest Państwowy Instytut Geologiczny – Pań-

stwowy Instytut Badawczy w Warszawie.  

W ogólnopolskim konkursie na opracowa-

nie materiałów dydaktycznych pt. „Poznaj-

my lepiej swoich sąsiadów” zdobyliśmy 
I miejsce. Organizatorem konkursu była 

Fundacja dla Demokracji, Przemiany w Re-

gionie „RITA”. Przygotowana praca pt. 

„Drzewo czy drewno – wybór należy do Cie-

bie” dała możliwość przeprowadzenia sze-

regu ciekawych zajęć pozalekcyjnych, po-
zwalając dzieciom zrozumieć różnicę i za-

leżności między drzewem a drewnem oraz 

potrzebę ochrony lasów. 

Udział uczniów w ogólnopolskim konkur-

sie „Mój las”, którego organizatorem jest 
Liga Ochrony Przyrody daje możliwość uzu-

pełnienia wiedzy o bioróżnorodności eko-

systemów leśnych. Graficzne przedstawienie 

leśnej flory i fauny jest możliwe dzięki 

udziałowi naszej młodzieży w konkursie 

„Bliżej lasu”, w którym już od wielu lat zdo-
bywamy czołowe miejsca. 
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Powyższe przykłady nie wyczerpują róż-

norodności proekologicznych zadań realizo-

wanych przez nas co roku z uczniami. 

Często poszczególne działania wiążą się ze 

sobą, gdyż zazwyczaj jeden pomysł rodzi 
kolejny. Innym razem, wokół ustalonego 

hasła podejmujemy różne działania i dzie-

limy się swoimi pomysłami podczas wspól-

nych warsztatów. Wielokrotnie podejmuje-

my współpracę z instytucjami działającymi 

na rzecz ochrony środowiska w regionie 
oraz różnymi ciekawymi ludźmi – pasjona-

tami przyrody. Dzięki tym kontaktom mo-

żemy prowadzić ciekawe zajęcia warszta-

towe dla uczniów, w szkole oraz poza nią. 

Uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę 
i umiejętności poprzez udział w konkursach 

przyrodniczych, w których odnoszą liczne 

sukcesy, także na szczeblu ogólnopolskim, 

co jest dla nas źródłem satysfakcji i bodź-

cem do realizacji kolejnych projektów.  

Najbardziej znaczącymi efektami naszych 
wielokierunkowych proekologicznych dzia-

łań są: 

1. podniesienie świadomości ekologicznej 

uczniów poprzez udział w różnorodnych 

formach zajęć: rajdach, programach, pro-

jektach, warsztatach, wycieczkach, ak-

cjach, ciekawych konkursach, 
2. wyrobienie postaw proekologicznych ukie-

runkowanych na potrzebę ochrony przy-

rody, 

3. nawiązanie międzyszkolnej i pozaszkolnej 

współpracy na rzecz ochrony środowiska,  

4. doposażenie bibliotek oraz pracowni w po-
moce dydaktyczne uzyskane podczas rea-

lizacji projektów i w ramach zwycięstw 

w konkursach oraz samodzielnie wypra-

cowane podczas wspólnych działań, takie 

jak: foldery, albumy, słowniki, prace plas-
tyczne związane z tematyką ekologiczną 

i regionem, 

5. rozpowszechnianie wśród uczniów idei 

sportu i rekreacji w kontakcie z otacza-

jącą przyrodą. 

Marzena Bęben 
Justyna Cichoń-Dec 

Urszula Mazurek-Deska 

 

 

WYRÓŻNIENIA 
Alicja Babiuch 
Mariusz Koza 
Zespół Szkół w Kochanowicach 

PIĘĆ  KROKÓW  NA  SZCZYT  EKOLOGII  
KROK PIERWSZY: OPRZEĆ SIĘ NAWAŁNICOM – KLATKA METEO NAPRZECIW ZMIANOM KLIMATYCZNYM 

Znajomość zależności i praw, którymi rządzi się przyroda, budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju pozwala uniknąć 

katastrof ekologicznych.  

Na całym świecie, również w Polsce, rośnie liczba kataklizmów naturalnych. Obserwuje 

się gwałtowne zmiany pogody, których przyczyną są zmiany klimatyczne. Najwięcej szkód 

powodują ulewne deszcze, mrozy, fale upałów, susze i gradobicia. W 2008 roku w naszej 

okolicy przeszła trąba powietrzna. Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Wielu ludzi straciło 

dorobek całego życia, dla wielu był to czas traumatycznych przeżyć. Straty materialne 

sięgały milionów złotych, wiele gospodarstw nie było ubezpieczonych. W miejscowościach 
naszej gminy pojawiają się często obfite deszcze i silne wiatry. W szkole po ulewnych opa-

dach doszło do podtopienia szatni. Aby w jakimkolwiek stopniu zapobiec takim wydarze-

niom, dążyliśmy do stworzenia systemu wczesnego ostrzegania przed gwałtownymi zjawis-

kami pogodowymi.  

Naszym wielkim planem było wyposażenie szkoły w klatkę meteorologiczną. Stało się to 
możliwe dzięki funduszom z Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. W roku szkolnym 2016/2017 programem objęta była 

szkoła podstawowa. Natomiast od września 2017 roku z przyznanego wsparcia finansowego 

korzystali również uczniowie gimnazjum. 
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Od wielu lat staramy się stwarzać naszym uczniom wysokie standardy nauczania, 

umożliwiając im wszechstronny rozwój nie tylko poprzez stosowanie nowoczesnych 

technologii. Nowoczesne nauczanie opiera się na doświadczeniu i obserwacji. Rozbudzamy 

w naszych uczniach szacunek do środowiska oraz ukazujemy potrzebę kontaktu z przyrodą. 

Zależy nam na wzmaganiu ciekawości uczniów, zachęcaniu ich do proekologicznych działań 

i poznawania świata. 

Dbamy o to, aby nasi uczniowie rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Staramy się, aby 
zajęcia, w których uczestniczą były atrakcyjne oraz zachęcające do aktywności, kreatywności 

i samorealizacji.  

Ogródek szkolny MeteoPlus online jest zestawem przeznaczonym do pomiarów skład-

ników pogody na poziomie szkoły podstawowej w klasach IV–VIII oraz w klasach gimna-

zjalnych. W jego skład wchodzi klatka meteorologiczna, zestaw instrumentów pomiarowych 

oraz automatyczna stacja meteorologiczna, przesyłająca zebrane dane do bazy internetowej 

oraz integrująca je ze stroną internetową szkoły i gminy. Klatka wyposażona jest w profe-

sjonalną stację online oraz zestaw przyrządów pomiarowych stacjonarnych i przenośnych. 

Automatyczna stacja meteorologiczna z usługą internetową e4weather Lite+ pozwala na 

prezentację własnych danych meteorologicznych w trybie online po podłączeniu stacji do 
Internetu. Zestaw e4weather Lite+ oparty jest na urządzeniach o podwyższonej klasie jakości 

wykonywanych pomiarów i trwałości czujników. Zakres wykonywanych pomiarów obejmuje 

wszystkie podstawowe elementy opisujące stan pogody, czyli temperaturę i wilgotność 

powietrza, ciśnienie atmosferyczne, opad atmosferyczny, prędkość i kierunek wiatru. Stacja 

posiada zintegrowany, kompaktowy system czujników, umożliwiający szybkie zorientowanie 

się w warunkach pogodowych. 

Wyposażenie klatki meteorologicznej Stevensona stanowi ponadto: deszczomierz Hell-
manna, psychrometr Augusta, termometry ekstremalne, barometr mechaniczny oraz wiatro-

mierz elektroniczny.  

Stworzenie ogródka meteorologicznego umożliwiło przeniesienie zajęć poza salę lekcyjną. 

Stało się bodźcem do odkrywania otaczającego świata i praw nim rządzących. Uczniowie 

aktywnie uczestniczą w dokonywaniu pomiarów i ich analizowaniu. Widzimy konieczność 

edukacji w zakresie odczytywania danych pogodowych w celu przewidywania możliwych 

warunków atmosferycznych oraz właściwego postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

Budowanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne 

mobilizują społeczeństwo do aktywnej obecności we własnym środowisku. 

 
Ogródek meteorologiczny z przyrządami do mierzenia składników pogody 

KROK DRUGI: CO NAM ZAGRAŻA – URATOWAĆ NAS MOŻE ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA 

Zanieczyszczone środowisko ma ogromny wpływ na zdrowie i życie ludzi. Na skażonych 

obszarach średnia długość życia jest znacznie mniejsza. Zanieczyszczone powietrze, gleba, 

woda są powodem nowotworów oraz chorób układu oddechowego. Zapobieganie degradacji 

środowiska wymaga nie tylko nakładów finansowych, sprawnej polityki państwa, ale przede 
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wszystkim wiedzy ekologicznej wszystkich Polaków. Świadomość ekologiczna to postawa, 

która cechuje jednostki odpowiedzialne za stan środowiska naturalnego, świadome zagrożeń 

i niebezpieczeństw wynikających z braku rzetelnej wiedzy na temat istniejących zagrożeń 

ekologicznych.  

Edukacja przyrodnicza naszych uczniów odbywa się poprzez uczestnictwo w różnorod-

nych warsztatach i akcjach o charakterze ekologiczno-przyrodniczym. Celem ich jest upow-

szechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, rozbudzanie 

potrzeby kontaktu z przyrodą oraz więzi ze środowiskiem. W ramach współpracy z Zespołem 

Parków Krajobrazowych „Lasy nad Górną Liswartą” nasi uczniowie zdobywają i rozwijają 
wiedzę na temat ochrony środowiska, co sprzyja kształtowaniu postaw proekologicznych. 

„Bociany Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą” to warsztaty przyrodnicze, któ-

re przybliżyły uczniom formy ochrony przyrody w Polsce. Ich celem było zapoznanie z ga-
tunkami ptaków charakterystycznymi dla naszej strefy klimatycznej oraz zwrócenie uwagi 

na bociana jako ptaka popularnego na naszych łąkach, polach i w pobliżu naszych domów. 

„Pamiętamy, dokarmiamy” – to warsztaty przyrodnicze dotyczące dokarmiania zwierząt zi-

mą. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak należy zaopiekować się zwierzętami zimą. 
Opieka nad paśnikami to jeden z podstawowych obowiązków myśliwych. Mróz i śnieg to 

ogromne zagrożenie dla zwierząt, ponieważ w tym czasie mają utrudniony dostęp do 

naturalnego pokarmu i wody. Dlatego leśnicy wspólnie z wolontariuszami ze szkół i orga-

nizacji pozarządowych pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę.  

Podczas warsztatów „Ochrona przyrody w Polsce” poruszony został temat ochrony śro-

dowiska, recyklingu oraz zanieczyszczeń powietrza powstających w wyniku spalania paliw. 

Celem warsztatów było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz 

promowanie zdrowego stylu życia. 

Formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, 

stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, och-

rona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Każda z form spełnia inną rolę i służy innym 

celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ogra-
niczeń w użytkowaniu. Formy ochrony przyrody tworzą duży i zróżnicowany zespół środków 

pozwalających troszczyć się o naturę. 

 
Warsztaty ekologiczne organizowane dla uczniów 

Zagospodarowanie odpadów to wieloetapowy proces – od ich powstania, wyrzucenia, 

transportu, po odzysk, recykling bądź unieszkodliwienie. O korzyściach wynikających z recy-

klingu nasi uczniowie dowiedzieli się w trakcie warsztatów „Dobre rady na domowe odpady”.  
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„Smog” oraz „Smog nasz śląski – czyli o zdrowiu zaklętym w oddechu” to warsztaty 

ekologiczne na temat zanieczyszczeń powietrza. Temat smogu jest dla nas bardzo aktualnym 

zagadnieniem, gdyż dotyczy bezpośrednio naszego zdrowia i samopoczucia. Niebezpieczne 

dla ludzi związki chemiczne powstają głównie w czasie spalania paliw stałych oraz resztek 

roślinnych i odpadów przy niedoborze tlenu. Uświadamiamy dzieciom, że palenie śmieciami 
jest wykroczeniem, gdyż w Polsce obowiązują przepisy prawne, które tego zakazują. Niektóre 

miasta oferują mieszkańcom dopłaty do wymiany pieców węglowych na gazowe, elektryczne 

lub olejowe. Wielu Polaków błędnie uważa spalanie śmieci za zachowanie ekonomiczne i eko-

logiczne. Naszym zadaniem jest wpłynąć na świadomość młodzieży i uzmysłowić jej zagro-

żenia wynikające z palenia mułu i flotokoncentratów. Myślmy i żyjmy ekologicznie. 

KROK TRZECI: „MŁODZI RATOWNICY – EDUKACJA POŻAROWA W DOMU I W LESIE” 

Człowiek, któremu bliski jest zdrowy styl życia i zrównoważony rozwój, dba o zdrowie 

swoje i bliskich oraz o otoczenie, w którym żyje. Dotyczy to każdej sfery życia, zatem także 

ekologii. Zachowania dorosłych są wyznacznikiem tego, co wolno i tego, czego nie należy 
robić. Powinniśmy zadbać o to, aby nasze dzieci wyrosły na wrażliwych i odpowiedzialnych 

ludzi. Młodzież najszybciej uczy się przez zabawę oraz naśladowanie zachowań innych. 

Wrażliwość to podstawa ekologicznego wychowania. Dziecko, które potrafi się przejąć 

cudzym losem i współczuć innym, okaże również szacunek przyrodzie. Uważamy, że edu-

kacja ekologiczna powinna dotyczyć wielu sfer życia, takich jak: bezpieczeństwo pożarowe, 

pierwsza pomoc przedmedyczna, tolerancja dla niepełnosprawności. Naszym zadaniem jest 
wychowywanie uczniów na młodych ratowników przyrody. Dlatego podejmujemy działania 

mające na celu współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Kochanowicach, Komendą Powiatową Policji w Lublińcu.  

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lublińcu. Młodzież poznała zadania dyspozytora na stanowisku kiero-

wania w Państwowej Straży Pożarnej. Omówione zostały zasady prowadzenia łączności tele-

fonicznej, procedury przyjmowania zgłoszeń o pożarach i wypadkach oraz prowadzenie 

działań ratowniczych. Strażacy zaprezentowali wyposażenie wozu strażackiego oraz odzież, 

w którą są ubrani podczas akcji. Uczniowie mogli wsiąść do samochodu, przymierzyć kombi-
nezon wraz ze wszystkimi akcesoriami. Strażacy urządzili nam prawdziwe widowisko, symu-

lując wyjazd do wypadku drogowego, udzielając pomocy poszkodowanemu kierowcy oraz po-

kaz akcji gaszenia pożaru. Na potrzeby naszej grupy zostało również przeprowadzone szkole-

nie dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 
Warsztaty organizowane przez straż pożarną i policję 

Podobne szkolenie dla młodzieży dotyczyło procedur postępowania w krajach Unii Euro-
pejskiej. Wiedza z tego zakresu podlega ciągłym zmianom w oparciu o coraz nowsze badania 

naukowe. Wynika z nich, że bardzo ważne jest uzyskanie gruntownych podstaw, dotyczą-
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cych udzielania pierwszej pomocy już podczas nauki w szkole. Warunkuje to efektywne sa-

mokształcenie w okresie późniejszym. 

Nasi uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych doty-
czących działań policji w zakresie edukacji profilaktycznej oraz prewencji wśród młodzieży. 

Zadania policji obejmują także: ochronę osób i mienia, działalność antykryzysową w przy-

padku katastrof i klęsk żywiołowych, działalność antyterrorystyczną oraz wszelkie inne dzia-

łania prewencyjne.  

Przeprowadzone zostało również szkolenie na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

w szkole „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Kampania MSWiA dotyczy szeroko pojętego bezpie-
czeństwa, w tym przeciwpożarowego. Poruszane są zagadnienia zagrożenia pożarowego 

w domu: jak się przed nim zabezpieczać, jak działają gaśnice i czujki dymu i do czego służą 

oraz jak bezpiecznie ewakuować się z miejsca pożaru. 

Każdego roku w naszej szkole ma miejsce próbna ewakuacja pożarowa. Akcję obserwują 

funkcjonariusze PSP w Lublińcu. Po zakończeniu ewakuacji dla uczniów i nauczycieli 

przeprowadzona zostaje pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Wiele uwagi poświęca się także zagadnieniu wypalania traw. Pożary traw powodują spusto-

szenie dla flory i fauny. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady 

giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów. Pożary traw 
niszczą rodzime ekosystemy. 

Od kilku lat w naszej szkole prowadzimy innowację pedagogiczną „Z pomocą innym”. 

Celem ogólnym innowacji jest zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzie-

lania pierwszej pomocy przy zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego oraz wykształcenie postawy 
gotowości do ratowania innych. Podczas zajęć w prosty sposób zapoznajemy uczniów z wize-

runkiem ratownika medycznego, uczymy rozpoznawać sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu 

oraz pokazujemy jak skutecznie wezwać pomoc.  

KROK CZWARTY: PODRÓŻE KSZTAŁCĄ – UCZYMY SIĘ POZA SZKOŁĄ 

Edukacja ekologiczna jest zaplanowaną, systematyczną i świadomie zamierzoną działal-
nością dydaktyczną dotyczącą ochrony środowiska przy aktywnym udziale dzieci. Jedną 

z form pracy dydaktyczno-wychowawczej umożliwiającą uczniom bezpośrednie poznanie 

środowiska lokalnego, przyrodniczego i społecznego jest szkolna wycieczka. Wycieczki przy-

rodnicze zbliżają dzieci do natury, kształtują pozytywne cechy charakteru, wpływają na po-

stawy, poglądy i uznawane wartości. Poprawiają zasady współżycia i współdziałania w grupie 

koleżeńskiej. Są doskonałymi formami wypoczynku, wyrabiają nawyk racjonalnego i poży-
tecznego spędzania wolnego czasu, dostarczają wielu wrażeń i podnoszą sprawność fizyczną. 

Uznaliśmy, że wycieczki mają duży wpływ na rozwój intelektualny uczniów, pomagają 

w kompensacji niepowodzeń w szkole oraz dają możliwość integracji z uczniami niepełno-

sprawnymi. 

Udział w rządowym programie Bezpieczna+ pozwolił nam realizować interesujące zadania 

o charakterze edukacyjno-krajoznawczym. Jednym z nich były krótkie wycieczki po najbliż-
szej okolicy oraz całodniowe wyprawy do miejsc o wybitnym znaczeniu dla historii naszego 

kraju. 

W Krakowie w dawne czasy przeniosła nas Droga Królewska, biegnąca od Barbakanu 

przez Rynek na Wawel – dawną siedzibę władców Polski, symbol polskiej kultury i tradycji, 

a także podziemna trasa turystyczna, która ciągnie się pod Rynkiem Głównym. Ostatnim 
punktem wyprawy było Muzeum Lotnictwa Polskiego funkcjonujące na terenach dawnego 

lotniska Rakowice-Czyżyny. Jest to jedno z najstarszych lotnisk wojskowych na świecie, 

będące miejscem ekspozycji sprzętu lotniczego.  

Wycieczkę do Wieliczki rozpoczęliśmy od zwiedzenia Krakowskiego Kazimierza – dzielnicy 

żydowskiej. Dzielnicę tę warto poznać w oparciu o dwie trasy turystyczne. Pierwsza z nich  

– trasa św. Stanisława stanowi cześć Krakowskiego Szlaku Świętych i wiedzie od Wawelu 
przez Skałkę oraz kościół św. Katarzyny do Placu Wolnica. Druga – trasa zabytków żydow-

skich – prowadzi ulicami dawnego miasta żydowskiego, zaczyna się na ul. Meiselsa (Cen-

trum Kultury Żydowskiej), a kończy na nowym cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej 55. 



Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Kształtowania Postaw Proekologicznych 

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (108) 2018   32 

Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce. Główny szlak ko-

palni stanowi trasa turystyczna. Podczas jej zwiedzania turyści dowiadują się o historii i ta-

jemnicach kopalni. Dużą atrakcją jest również Muzeum Żup Krakowskich. Pobyt w Wieliczce 

pozwolił nam przenieść się w daleką przeszłość, sięgającą początków państwa polskiego.  

Jednym z wielu warunków uczestnictwa w programie Bezpieczna+ było włączenie do wspól-

nych działań młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Integracji służył wyjazd 

do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie. Wzięli w nim udział uczest-

nicy innowacji pedagogicznej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, którzy przepro-

wadzili pokaz i szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz z opatrywania ran. 
Chcieliśmy przekonać naszych uczniów, że przeszkodami w integracji z niepełnosprawnymi 

są jedynie bariery istniejące w świadomości sprawnych członków społeczeństwa. Wynikają 

one z lęku przed odmiennością, niewiedzy i braku zrozumienia potrzeb osób niepełnospraw-

nych.  

Ważnym celem organizowanych przez nas wycieczek jest poznanie własnej miejscowości 

oraz najbliższej okolicy. Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z ważniejszymi wydarzeniami 

historycznymi, porządkowanie i poszerzanie wiadomości o regionie, rozwijanie wiedzy o kul-

turze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową, ugruntowanie poczucia 

tożsamości narodowej poprzez umocnienie tożsamości regionalnej, wzbogacanie systemu 
wartości o poszanowanie dla regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego. Zajęcia 

terenowe odbywają się w lesie, na polu, na łące, w pobliżu stawu. Podczas zajęć wykorzystu-

jemy specjalistyczne pomoce naukowe, takie jak: pirometr, anemometr wyposażony w ter-

mometr elektroniczny, czujnik natężenia dźwięku, termohigrometr laboratoryjny i termometr 

laboratoryjny. Ogromną radość sprawiają dzieciom wycieczki rowerowe, dlatego kiedy robi 

się cieplej, staramy się pokazać przyrodę najbliższej okolicy poprzez wycieczki wyjazdowe. 
Doskonałym miejscem wypadów jest schronisko młodzieżowe w Pawełkach otoczone lasem 

oraz ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Na Brzozę” stanowiąca część obszaru chronionego 

o szczególnych wartościach przyrodniczych, kulturowych i historycznych – Parku Krajobra-

zowego Lasy nad Górną Liswartą. 

 
Wycieczki i wyjazdy integracyjne 

KROK PIĄTY: „W STARYM CIELE NOWY DUCH – RECYKLING BEZ PRZYNUDZANIA” 

Segregacja śmieci jest krokiem w stronę recyklingu, czyli ponownego przetworzenia od-

padów. Ma to bezpośredni wpływ na czystość środowiska oraz na jakość naszego życia. 

Jeżeli chcemy, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w zdrowym i zadbanym otoczeniu, 

powinniśmy możliwie najwcześniej rozpocząć edukację naszych dzieci. 

W dzieciństwie kształtują się pierwsze systemy wartości i utrwalają wzorce zachowań. 

Dzieciństwo jest więc doskonałym okresem na rozpoczęcie nauki segregacji odpadów. Dzieci 

szybko i skutecznie przyswajają wiedzę, zwłaszcza gdy jest ona przekazywana w ciekawy 

sposób, także poprzez zabawę. 
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Przedłużanie „życia” przedmiotów to nie tylko ich odzysk, ale również sposób na zna-

lezienie nowego zastosowania dla zużytych rzeczy. Polecamy zabawę w segregację polegającą 

na wykorzystaniu odpadów do stworzenia recyklingowych zabawek oraz akcesoriów przydat-

nych w czasie codziennej zabawy. Opisywane przedmioty uczniowie wykonują podczas zajęć 

technicznych oraz na dodatkowych zajęciach informatyczno-technicznych. 

 
Recyklingowe zabawki i akcesoria 

Mój odblask – uczniowie z aluminiowej folii i kolorowych, błyszczących opakowań po sło-

dyczach wykonują własny projekt odblasku. Celem jest wykorzystanie odpadów dla poprawy 
bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. 

Świnka skarbonka – uczniowie z plastikowej butelki i ścinków kolorowego papieru tworzą 

własny projekt skarbonki w kształcie świnki. Wykonanie pracy wytwórczej poprzedzone jest 

tematem „Jak dbać o Ziemię?”, w ramach którego omawiany jest sposób gospodarowania 
odpadami i etapy ich przerobu. Dzieci poznają takie pojęcia jak: segregacja, recykling, 

surowce wtórne i organiczne. Praca jest przykładem ponownego wykorzystania odpadów 

poprzez ich częściowe przetworzenie. 

Karmnik dla ptaków – uczniowie z butelki plastikowej po napoju, kartoniku po soku lub mle-

ku wykonują wiszący karmnik dla ptaków. Uczymy dzieci odpowiedzialności za organizmy 

żywe żyjące na wolności oraz zachęcamy do systematycznego ich dokarmiania. 

Ekoludek – uczniowie robią kolorową postać z tworzyw sztucznych. Opakowania po 

zużytych produktach, zniszczone okładki na zeszyty nie muszą trafiać do kosza, mogą 
zyskać nowe „życie” jako zabawka lub prezent wykonany własnoręcznie dla bliskiej osoby. 

Praca wytwórcza poprzedzona jest tematem „Świat tworzyw sztucznych”; omawiany wtedy 

sposób pozyskiwania tworzyw sztucznych oraz ich znaczenie w różnych dziedzinach życia. 

Ważną częścią lekcji jest podkreślenie wpływu tworzyw sztucznych na środowisko naturalne. 

Recyklingowy struś – uczniowie ze zużytych kubków, słomek, nakrętek i butelek po na-

pojach wykonują kukiełkę barwnego strusia. Dzieci, uruchamiając wyobraźnię, nadają nowe 

„życie” starym, niepotrzebnym odpadom. Sami przekonują się, że można zrobić coś z niczego. 

Moja maskotka – uczniowie ze skrawków tkaniny, waty i guzików projektują maskotkę 

w kształcie poduszki. Podczas jej powstawania doskonalona jest umiejętność szycia. 

Kolorowy kalendarz – z kolorowego papieru powstaje bardzo praktyczna ozdoba pokoju  

– kalendarz w kształcie kolorowego kwiatu. Prawidłowo wykonana praca pokazuje datę  

– miesiąc i dzień tygodnia. 

Zabawa w recykling daje wiele różnorodnych możliwości, dzięki którym dzieci łatwiej 

przyswajają zasady dotyczące segregacji odpadów. Pobudzona wyobraźnia uruchamia krea-

tywność oraz doskonali zdolności manualne. 

Alicja Babiuch 

Mariusz Koza 



Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Kształtowania Postaw Proekologicznych 

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (108) 2018   34 

Iwona Bartłomiejczyk 

Grażyna Beleć 
Monika Karbowiak 
Katarzyna Pawińska 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie 

ROSNĘ  NA  ŚWIADOMEGO  CZŁOWIEKA. 

EKOEDUKACJA  W  NASZYM  OŚRODKU  

Im więcej będzie pośród nas 
ludzi zainteresowanych światem przyrody i żyjących z nim w zgodzie, 

tym większe będą szanse na to, że świat ten zostanie zachowany. 

Sir Peter Scott 
angielski artysta i przyrodnik 

 

związku z postępującą degradacją 

środowiska naturalnego (susze, po-

wodzie, dziura ozonowa, zanieczysz-

czenia) coraz większego znaczenia na świe-

cie i w Polsce, nabiera edukacja ekologicz-
na, a ściślej edukacja środowiskowa – życie 

w zgodzie z naturą. 

Idea kształtowania proekologicznej i pro-

zdrowotnej postawy młodego, świadomego 

pokolenia aktywnie upowszechniana jest 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 1 w Częstochowie już od wielu lat.  

Edukacja ekologiczna wśród uczniów nie-

pełnosprawnych stanowi wyzwanie. Ucznio-

wie i wychowankowie Ośrodka to specyficz-

ne i wyjątkowe środowisko, nie tylko ze 
względu na niepełnosprawności intelektual-

ne. Posiadają szereg dysfunkcji związanych 

z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, 

np.: niepełnosprawność ruchową, niepełno-

sprawność wzroku i słuchu różnego rodzaju 

i natężenia, nadpobudliwości, zaburzenia 
związane z autyzmem i chorobami neuro-

logicznymi. Nie bez znaczenia pozostaje 

również środowisko rodzinne, nastawione 

raczej na konsumpcję aniżeli ekologię, 

ochronę przyrody i podziwianie jej walorów. 

Z tego powodu krzewienie wśród naszej 
młodzieży kultury ekologicznej jest bardzo 

trudne, ale nie niemożliwe. 

Na terenie placówki cyklicznie organizo-

wanych jest wiele konkursów, akcji, zajęć 

i  projektów ekologicznych. Wiele z inicjatyw 
realizowanych jest we współpracy z lokal-

nymi organizacjami, takimi jak: Liga Och-

rony Przyrody Oddział Częstochowa, Nad-

leśnictwo Złoty Potok, Ruch Inicjatyw Spo-

łeczno-Ekologicznych „Przytulia”, Elektro-

ciepłownia Fortum, Multicentrum Zodiak, 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt. W rea-

lizację zadań zaangażowana jest cała spo-

łeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele, 

rodzice) działająca lub wspierająca działanie 
szkolnych organizacji – Szkolnego Klubu 

Miłośników Zwierząt „SOW-a”, Szkolnego 

Klubu Bezpieczeństwa, Szkolnego Koła Wo-

lontariatu, Szkolnego Koła PCK „Kropelka”, 

samorządu uczniowskiego. 

Celem edukacji ekologicznej jest nabycie 
przez uczniów wiedzy o zagrożeniach śro-

dowiska, zwłaszcza tego najbliższego oraz 

konieczność zapobiegania i likwidowania za-

grożeń. Uczeń podczas zajęć ma możliwość 

nabycia wiedzy i umiejętności, które spra-
wią, że będzie człowiekiem odpowiedzialnym 

za stan środowiska, w którym żyje.  

Najważniejsze działania proekologiczne 

w obszarach edukacji, informacji i promocji 

skupione są wokół takich zagadnień jak: 

a) organizowanie Powiatowego Konkursu Eko-
logicznego „Przyjaciel przyrody”, 

b) obchody „Święta drzewa”, 

c) zajęcia edukacyjne „W harmonii z przy-

rodą”, 

d) „Przyroda wokół nas” – dobre praktyki 

ekologiczne, 

e) ekologia w terenie – „Ekopodróże”. 

ORGANIZOWANIE POWIATOWEGO  

KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„PRZYJACIEL PRZYRODY” 

Tradycją naszej placówki jest organizo-
wanie zawsze na wiosnę Powiatowego Kon-

W 



 

Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Kształtowania Postaw Proekologicznych

 

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (108) 2018 35 

kursu Ekologicznego „Przyjaciel przyrody”. 

Nazwa konkursu nie jest przypadkowa. 

W naszej placówce edukacja proekologiczna 

jest bardzo ważnym elementem w procesie 

nauczania i wychowania. Dążymy do tego, 
aby każdy był „przyjacielem przyrody”, czyli 

wiedział, że życie w zgodzie naturą jest 

gwarantem przyszłości naszej planety.  

Celem konkursu jest m.in.: rozbudzanie 

i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku do 

przyrody, poznawanie przyrody i jej prob-
lemów, uwrażliwienie na otaczające nas 

środowisko. Podczas zmagań konkursowych 

uczestnicy muszą wykazać się wiedzą i umie-

jętnościami z zakresu segregacji odpadów, 

zanieczyszczenia powietrza, rozpoznawania 
roślin ze względu na ich środowisko natu-

ralne (wodne, leśne), rozpoznawania gatun-

ków drzew iglastych i liściastych i ich owo-

ców. Najważniejsza podczas konkursu jest 

możliwość wielozmysłowego poznania świa-

ta roślin. Największą zaletą prezentowanych 
gatunków drzew, roślin ozdobnych, krze-

wów leśnych, kwiatów ozdobnych i polnych, 

ziół jest naturalna wielkość i autentyczność. 

 
Kącik przyrody z roślinami ozdobnymi, leśnymi, 

ziołami i drzewami zaprezentowany podczas 
Powiatowego Konkursu Ekologicznego  

„Przyjaciel Przyrody” 

OBCHODY ŚWIĘTA DRZEWA 

Uczniowie naszej placówki cyklicznie 

biorą udział w imprezie ekologicznej pod 

hasłem „Święto drzewa”. Impreza ma na 

celu zwrócenie uwagi na środowisko przy-

rodnicze oraz aktywizację dzieci i młodzieży 

do działań proekologicznych poprzez bez-

pośrednie uczestnictwo – naukę sadzenia 

drzew. Uczestnicy zajęć są zapoznawani 
z gatunkami drzew liściastych i iglastych, 

przybliżone są im warunki, jakie muszą być 

spełnione, aby drzewo mogło wyrosnąć. 

Uczestnicy zajęć mają możliwość oglądania 

i  dotykania prawdziwych sadzonek drzew, 

dzięki temu mogą określać grubość i dłu-
gość igieł drzew iglastych, obejrzeć dokład-

nie korę drzew – zwrócić uwagę na jej kolor, 

chropowatość, stopień twardości. Dzieci 

i młodzież podczas zajęć poznają znaczenie 

drzew dla człowieka i środowiska, zaznaja-
miają się ze sposobami ochrony drzew, 

a  także uświadamiają sobie rolę drzew 

w przyrodzie i ich znaczenia w życiu czło-

wieka.  

Na zakończenie imprezy uczniowie pod 

opieką prowadzących zajęcia udają się na 
wyznaczone miejsce na placu szkolnym, 

gdzie sadzą podarowane przez firmę Eko-

Brass z Rzerzęczyc drzewka iglaste i liś-

ciaste. Co roku szkolne tereny zielone wzbo-

gacane są o takie sadzonki drzew jak: jodła 
koreańska, sosna, brzoza, jarzębina, buk.  

Uczniowie naszej placówki mogą zgłaszać 

do organizatorów imprezy propozycje imion  

dla poszczególnych drzew, które zostały po-

sadzone. 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE  
„W HARMONII Z PRZYRODĄ” 

W SOSW nr 1 na bieżąco prowadzone są 

zajęcia, warsztaty ekologiczne o różnorodnej 

tematyce, które poszerzają wiedzę uczniów 

o otaczającym ich środowisku oraz uczą żyć 
w zgodzie z naturą. Wskazują też, w jaki 

sposób należy funkcjonować w środowisku, 

żeby nie szkodzić. Podnoszą świadomość 

ekologiczną dzieci i młodzieży. 

Uczniowie m.in. realizowali projekt ekolo-

giczny „Ilościowa i jakościowa analiza szaty 
roślinnej okolic szkoły – gatunki pospolite 

na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej”. Ce-

lem projektu było zwrócenie uwagi na bio-

różnorodność ekosystemów z uwzględnie-

niem promocji walorów przyrodniczych Jury 
i otoczenia naszej placówki. 

Dla uczniów organizowane są zajęcia te-

matyczne skupione wokół różnych zagad-

nień związanych z ochroną środowiska. Za-
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jęcia i warsztaty realizowane są na terenie 

szkoły oraz poza szkołą. Podczas zajęć ucz-

niowie nie tylko pogłębiają swoją wiedzę 

przyrodniczą, ale także dzielą się nią z ró-

wieśnikami, m.in. wykonują gazetki ścien-
ne, organizują akcje, podczas których zwra-

cają uwagę na los zwierząt, np.: „Światowy 

Dzień Kota”, „Dzień Kundelka”, „Dzień Plu-

szowego Misia”, „Dzień Bezdomnych Zwie-

rząt”. Podczas akcji zwracają uwagę na 

problem głodu, pragnienia, braku schro-
nienia, ludzkiej agresji i obojętności, ale 

także na prawa zwierząt i stopień ich prze-

strzegania.  

Członkowie Szkolnego Klubu Miłośników 

Zwierząt „SOW-a” systematycznie biorą 
udział w zajęciach edukacyjnych na terenie 

Biblioteki Miejskiej Filia nr 2 w Często-

chowie. Celem zajęć jest wzbogacenie wie-

dzy na temat dzikich zwierząt żyjących 

w różnych regionach świata, poszerzenie 

wiadomości dotyczących sposobu ochrony 
zwierząt dzikich i gatunków ginących oraz 

aktywizowanie myślenia dzieci poprzez 

zagadki, rebusy, gry. Uczniowie wzięli udział 

m.in. w warsztatach „Świat dzikich zwierząt 

– podróż do krainy zwierząt egzotycznych”, 
„Dzikie koty”, „Poznajemy rasy psów”, „Misie 

małe i duże”. Zajęcia pokazały uczestnikom 

niezwykły świat zwierząt, który można 

poznać dzięki książkom. Często zajęciom 

towarzyszą warsztaty plastyczne, podczas 

których uczniowie mogą wyrazić swoje zain-
teresowania. 

Odbywają się także spotkania edukacyj-

ne z osobami na co dzień zajmującymi się 

sprawami zwierząt, m.in. z lekarzem we-

terynarii. Pani Edyta Żygulska podczas pre-
lekcji na temat „W domu, w parku, w lesie  

– bezpieczne zachowania w kontaktach ze 

zwierzętami” przekazała uczestnikom spot-

kania niezbędne wiadomości, które mogą 

wykorzystać w kontaktach ze zwierzętami. 

Dzieci dowiedziały się, jak należy zacho-
wywać się w kontaktach ze zwierzętami, 

szczególnie dzikimi i bezdomnymi, jakimi 

chorobami odzwierzęcymi można się zara-

zić, np.: wścieklizną, grzybicą, świerzbem, 

toksoplazmozą. Pani weterynarz opowie-
działa uczniom, w jaki sposób należy nieść 

pomoc zwierzętom, opiekować się nimi. 

Wspomniała również o ważnej roli schro-

niska dla zwierząt. 

Edukacja ekologiczna obejmuje także 

problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz 
ich wpływu na zdrowie człowieka, roślin 

i  zwierząt. Opiekunowie Szkolnego Klubu 

Bezpieczeństwa w ramach zadań związa-

nych z propagowaniem edukacji ekologicz-

nej zorganizowali dla uczniów zajęcia poru-

szające problem zanieczyszczonego powiet-
rza. 

W ramach edukacji ekologicznej, stara-

liśmy się uświadomić uczniom przyczyny 

i  skutki zanieczyszczonego powietrza dla 

naszego zdrowia. Zorganizowaliśmy war-

sztaty edukacyjno-ekologiczne pt. „Siwy 
dym, czyli parę słów o smogu”. W oparciu 

o pokaz multimedialny wyjaśniliśmy pojęcie 

„smogu”, „kwaśnych deszczy”, „dziury ozo-

nowej”. Szczególną uwagę zwróciliśmy na 

sposoby walki ze smogiem.  

Kolejnym etapem zajęć było wykonanie 

przez uczniów plakatów pod hasłem „Poko-

naj smog”. Najciekawsze prace, zostały zgło-

szone na konkurs ekologiczny. Dotychcza-

sowe działania edukacyjne dotyczące zanie-

czyszczenia i ochrony powietrza uświado-
miły naszym uczniom istotę problemu i po-

kazały możliwości ochrony środowiska. 

Uczniowie wiedzą, jak wpływa na nasz orga-

nizm smog, znają przyczyny powstawania 

smogu oraz wiedzą, jak z nim walczyć, np. 
poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 

Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli 

możliwość obejrzenia i założenia maseczek 

antysmogowych oraz otrzymali ulotki infor-

mujące o tym, w jaki sposób można przyjąć 

odpowiedzialną postawę obywatelską i dą-
żyć do ograniczenia czynników generują-

cych smog. 

Dla uczniów zostały także zorganizowane 

zajęcia dotyczące takich zagadnień jak: ra-

cjonalizacja gospodarki odpadami i zapobie-
ganie ich powstawaniu (recykling, degra-

dacja, segregacja, utylizacja), zrównoważone 

korzystanie z zasobów naturalnych, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem tematyki ochrony 

wód i gospodarki wodnej.  

Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych 
„Przytulia” zorganizował dla naszych ucz-

niów zajęcia pod hasłem „Z życia pszczół”. 

Forma zajęć przypominająca zabawę na łące 

przybliżyła uczestnikom znaczenie i rolę 

pszczół w przyrodzie oraz zwróciła uwagę na 
potrzebę ich ochrony, szczególnie środo-

wiska życia pszczół i innych owadów zapy-

lających. Uczestnicy mogli obejrzeć zdjęcia 

owadów w naturalnym środowisku, ale rów-

nież pyłki kwiatów pod mikroskopem. 
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Edukacja ekologiczna to również promo-

wanie zdrowej żywności oraz zasad zdrowe-

go odżywiania. Opiekunowie Szkolnego Koła 

PCK w ramach swojej działalności pod has-

łem „Żyję zdrowo” organizują zajęcia eduka-
cyjne i praktyczne promujące zdrowe posił-

ki. W tym, zakresie upowszechniają wiedzę 

z zakresu rolnictwa ekologicznego i żywnoś-

ci ekologicznej. Zwracają uwagę na edu-

kację konsumencką – analizują skład naj-

częściej spożywanych produktów pod kątem 
zawartych w nich barwników, konserwan-

tów, antyutleniaczy, emulgatorów. Wśród 

organizowanych zajęć największą popular-

nością cieszą się zajęcia „Zdrowie w szklan-

ce soku”, „Sałatki jarzynowe”, „Sałatki owo-
cowe”, „Kolorowe koktajle”. 

„PRZYRODA WOKÓŁ NAS”  

– DOBRE PRAKTYKI EKOLOGICZNE 

W naszej placówce staramy się kształ-

tować postawy proekologiczne poprzez wy-

korzystanie wiedzy zdobytej na zajęciach, 
warsztatach, a także udział w projektach 

o środowisku i sposobach jego ochrony 

w praktyce. 

Uczeń najlepiej będzie sobie zdawał spra-

wę, jak ważna jest odpowiedzialna postawa 
i stosunek do otaczającej go przyrody, jeżeli 

sam będzie w tych działaniach aktywnie 

uczestniczył. 

 Członkowie Szkolnego Koła Miłośników 

Zwierząt „SOW-a”, zawsze w okresie zimy, 

włączają się do akcji dokarmiania ptaków. 
Ludzie chętnie dokarmiają ptaki. Niestety, 

nie zawsze robią to umiejętnie i zamiast po-

magać, niechcący szkodzą. Właśnie dlatego, 

członkowie koła, prowadzą akcje informa-

cyjne wśród rówieśników, dotyczące spo-
sobów dokarmiania ptaków, w tym ptactwa 

wodnego. W realizację zadania są bardzo 

zaangażowani – mogą się wykazać zdobytą 

wcześniej wiedzą, zarówno teoretyczną jak 

i praktyczną. W pobliżu szkoły na drzewach 

zawieszają własnoręcznie wykonane karm-
niki i budki. Następnie wraz z opiekunami 

zakupują odpowiednią karmę – mieszankę 

zbóż, którą wsypują do zawieszonych na 

drzewach karmników. Przez cały czas dzia-

łania „ptasiej stołówki” dbają o czystość 
karmnika, regularnie usuwają resztki po-

karmu i ptasie odchody. 

Członkowie Szkolnego Koła Miłośników 

Zwierząt „SOW-a” dbają też o bezdomne 

zwierzęta – głównie koty, których jest sporo 

w okolicy naszej placówki – zawsze czeka na 

nie miseczka pełna przysmaków. Dodat-

kowo, mając na uwadze dobro pozostawio-

nych bez opieki zwierząt, włączyli się do 
akcji niesienia pomocy bezdomnym kotom. 

To kolejna akcja koła w ramach współpracy 

ze środowiskiem lokalnym. Tym razem zbie-

raliśmy karmę, koce, środki opatrunkowe 

dla bezdomnych kotów, które oczekują na 

adopcję. Zebraną przez społeczność szkolną 
karmę przekazaliśmy organizacji Komitet 

Społeczny Częstochowskie Koty do Adopcji.  

W okresie jesienno-zimowym Szkolny 

Klub Bezpieczeństwa i samorząd uczniowski 

dbają o rośliny zielone rosnące wokół naszej 
placówki. W miarę możliwości zabezpieczają 

je na zimę przed mrozem i śniegiem. Szcze-

gólnie w tym okresie dbają o rośliny zielone 

na terenie szkoły – w klasach – pamiętają 

o ich pielęgnacji i systematycznym nawoże-

niu. 

Również Szkolny Klub Wolontariatu, dzia-

łający w naszej placówce, systematycznie 

angażuje się w działania proekologiczne. Or-

ganizuje cykliczne zbiórki makulatury i na-

krętek. Dba o czystość terenu wokół szkoły 
i terenów rekreacyjnych (mini-siłownia) są-

siadujących z naszą placówką, organizując 

sprzątanie. Dzięki temu zarówno uczniowie 

naszej szkoły jak i okoliczni mieszkańcy 

mogą wypoczywać, ćwiczyć i spędzać wolny 

czas w czystym otoczeniu. 

Uczniowie SOSW nr 1 włączają się także 

do akcji walki o czystość lasów i terenów 

leśnych z firmą TRW Polska. Sp. z o.o. 

Co roku w maju sprzątają tereny leśne, 

a zebrane śmieci segregują – mając na 
uwadze wtórne zagospodarowanie odpadów. 

Dzięki tym działaniom uczniowie uczą się 

dostrzegać związki człowieka i jego działal-

ności ze środowiskiem, w którym żyje. 

Ponadto cała społeczność ośrodka corocz-

nie we wrześniu uczestniczy w Ogólnopol-
skiej akcji Sprzątanie świata, a w kwietniu 

w obchodach Światowego Dnia Ziemi. 

Udział w akcjach ma zachęcać uczestników 

do refleksji nad stosunkiem do otaczającego 

świata przyrody i uświadamiać konsekwen-
cje naszych niewłaściwych zachowań. Pod-

czas obchodów uczniowie nie tylko sprzą-

tają sąsiadujące z naszą placówką tereny, 

ale również czynnie biorą udział w organi-

zowanych na terenie szkoły happeningach, 

warsztatach plastycznych. 
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EKOLOGIA W TERENIE – „EKOPODRÓŻE” 

Edukacja ekologiczna i kształtowanie po-

staw proekologicznych w naszej placówce 

odbywa się również poza murami szkoły.  

Są to głównie wycieczki i zajęcia edukacyjne 
na terenie placówek promujących ekologicz-

ny styl życia. 

Wycieczki ekologiczne są doskonałym 

sposobem na połączenie edukacji z turys-

tyką i rekreacją. Uczniowie chętnie w nich 

uczestniczą i stosunkowo szybko przyswa-
jają nowe wiadomości i umiejętności. 

Jedną z ulubionych wycieczek naszych 

uczniów są warsztaty ekologiczne organizo-

wane przez Ruch Inicjatyw Społeczno-Eko-

logicznych „Przytulia” – Mirowski Przełom 
Warty, czyli wędrówki z bobrem. 

Warsztaty realizowane są na terenie Mi-

rowskiego Przełomu Warty w Częstochowie. 

Uczestnicy w ich trakcie uczą się o zagro-

żeniach dla rzeki Warty, jej wartościach 

przyrodniczych, krajobrazowych i społecz-
nych. Poznają występujące tam gatunki 

zwierząt i roślin. Samodzielnie prowadzą 

obserwację świata fauny i flory, dzięki lu-

pom, pudełkom ze szkłem powiększającym 

i podbierakom. Warsztaty uświadamiają im 
różnorodność biologiczną. Podkreślają także 

wpływ każdego z nas na przyrodę. W trakcie 

zajęć uczniowie zastanawiają się, w jaki 

sposób zmniejszyć nasze negatywne oddzia-

ływanie na środowisko. 

Również bardzo dobrze uczniowie 
oceniają rajd Rezerwat Sokole Góry, czyli 

wędrówki z sokołem. Trasa rajdu oparta jest 

o istniejącą ścieżkę przyrodniczą w rezer-

wacie. Obejmuje charakterystyczne cechy 

i walory przyrodnicze, jakie możemy zaob-
serwować w Sokolich Górach, takie jak: 

skały wapienne, jaskinie, buczyny. Uczest-

nicy poznają występujące tam gatunki zwie-

rząt i roślin. Podczas rajdu poruszane są 

tematy związane z ochroną przyrody i zagro-

żeniami dla niej oraz bioróżnorodnością.  

Kolejna wycieczka edukacyjna, która po-

szerzyła wiadomości naszych uczniów miała 

miejsce w Złotym Potoku. Głównym jej ce-

lem było budzenie świadomości ekologicz-

nej, kształtowanie postaw proekologicznych 
i właściwych zachowań w lesie.  

Podczas wycieczki uczniowie dotarli do 

źródeł Wiercicy. Tam poznali ekosystem 

wodny i ptaki wodne. Następnie udali się do 

Nadleśnictwa Złoty Potok. Tam czekała pani 

Aleksandra Malus – pracownik służby leś-

nej, która poprowadziła zajęcia w Izbie Przy-

rodniczo-Leśnej w siedzibie Nadleśnictwa. 

Uczniowie oglądali tablice dydaktyczne 

związane z łowiectwem i leśnictwem, ekspo-

naty zwierząt i ptaków, słuchali odgłosów 
„lasu”. Na zakończenie części edukacyjnej 

wycieczki przebyli ścieżkę edukacyjno-leśną 

„Dziadówki” na terenie Leśnictwa Dziadów-

ki. Tam poznali układ piętrowy lasu, fazy 

życia lasu, gatunki drzew i krzewów. 

Celem kolejnej wycieczki było przybli-
żenie świata zwierząt i roślin egzotycznych. 

W tym celu udaliśmy się do Ogrodu Zoolo-

gicznego w Opolu. Na jego terenie znajduje 

się około 950 zwierząt reprezentujących 

prawie 230 gatunków, w tym jedyne 
w Polsce goryle oraz uchatki kalifornijskie. 

Są tam wspaniałe egzotyczne zwierzęta, 

które uczniowie mogli obserwować, jak swo-

bodnie spacerują po wybiegu, nurkują 

w wodzie lub skaczą z gałęzi na gałąź. Ucz-

niowie w zaciemnionym pawilonie bezkrę-
gowców podziwiali skorpiony, stonogi ol-

brzymie, szarańczę migrującą i szarańczę 

pustynną oraz przeróżne rodzaje pająków. 

Największą atrakcją była wyspa lemurów, 

gdzie można pospacerować wśród skaczą-
cych po drzewach i alejkach małpiatek, jak 

również Mini ZOO, gdzie można głaskać 

i karmić różne przezabawne zwierzątka.  

Kolejna wycieczka o charakterze ekolo-

gicznym odbyła się w Zagrodzie Edukacyjnej 

Maciejówka, położonej na Szlaku Zagród 
Edukacyjnych w Ostrowie k/Żarek. Wzięli 

udział w warsztatach „Mania filcowania” – 

dzieci i rodzice własnoręcznie gręplowali 

wełnę, filcowali, a następnie wykonali z filcu 

biedronki. Dzieci poznały proces przera-
biania wełny, poczuły jej zapach i dotyk. 

Po zajęciach odbyła się wycieczka do lasu, 

gdzie uczniowie poznali okoliczną faunę 

i  florę, obejrzały m.in. mrowisko i gniazda 

lęgowe ptaków. Dowiedziały się także, jaki 

pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie mają 
poszczególne gatunki drzew: dąb – przy-

spiesza krążenie krwi, brzoza i lipa – ła-

godzą dolegliwości sercowe i przeziębienia, 

sosna i modrzew – przynoszą ulgę w  obja-

wach przeziębienia oraz uwalniają od kasz-
lu, świerk – leczy reumatyzm i stany za-

palne, buk, akacja i klon – likwidują na-

pięcia i stresy, wspomagają leczenie nerwic, 

jarzębina – wzmacnia wolę działania, po-

prawia humor. 

Kolejną wyprawą ekologiczną był wyjazd 
do najnowocześniejszej w Europie Środko-



 

Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Kształtowania Postaw Proekologicznych

 

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (108) 2018 39 

wo-Wschodniej Elektrociepłowni FORTUM 

w Częstochowie. 

Uczestnicy wycieczki mieli możliwość 

zwiedzenia zakładu oraz wzięli udział 

w  zajęciach edukacyjnych, podczas których 
dowiedzieli się, w jaki sposób powstaje 

ciepło, które ogrzewa nasze mieszkania. 

Poznali również historię firmy i zasięg jej 

działania. Na zakończenie wzięli udział 

w konkursie wiedzy, podczas którego wygra-

li praktyczne upominki. Uczestnicy wyciecz-
ki po raz pierwszy w życiu mogli obejrzeć 

nowoczesny, przyjazny środowisku zakład 

produkujący ciepło i energię elektryczną. 

Kolejna wycieczka edukacyjna poszerza-

jąca wiedzę o środowisku i kształtująca 
postawy proekologiczne odbyła się w Multi-

centrum „Zodiak”. W trakcie zajęć pod has-

łem „Don Kichot w Zodiaku, czyli jak mo-

żemy wykorzystać wiatr” młodzi naukowcy 

wykonali wiatraki z papieru i sprawdzali ich 

działanie. Uczestnicy warsztatów przy po-
mocy programu komputerowego oraz ma-

szyny TP-WE poznali zasady działania elek-

trowni wiatrowej oraz wykonali proste doś-

wiadczenia. 

Z kolei w trakcie zajęć „Złote rady na od-
pady” uczniowie uczestniczyli w ekologicz-

nych grach i zabawach w pracowni nau-

kowej. Próbowali znaleźć odpowiedzi na 

pytania: „Czym jest recykling?”, „Po co se-

gregujemy śmieci?”, „Jak prawidłowo segre-

gować śmieci?”, „Czy możliwe jest, aby z bu-
telek PET powstał polar?” 

Następną wycieczkę, którą miło wspomi-

nają uczniowie Specjalnego Ośrodka Szko-

lno-Wychowawczego nr 1, zorganizowaliśmy 

do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Częstochowie. W trakcie zajęć 

uczniowie obejrzeli wystawę „Grzyby trujące 

i jadalne”. Mieli możliwość poznania natu-

ralnych okazów grzybów oraz środowiska 

leśnego, w  którym one rosną. Obejrzeli też 

albumy grzybów występujących w Polsce. 
Pod opieką specjalisty oglądali zarodniki 

grzybów pod mikroskopem. Następnie wzięli 

udział w prelekcji „Bezpieczne grzybobra-

nie”, w czasie której obejrzeli prezentację 

multimedialną. 

Na uwagę zasługuje również wycieczka 
najmłodszych uczniów do Parku Jasnogór-

skiego w poszukiwaniu jego „mieszkańców”. 

Dzieci zachwycone były różnorodnością 

spotkanych zwierząt – podziwiały fruwające 

gawrony, kosy, szpaki, sójki i gołębie, za-
chwycały się rudymi wiewiórkami. 

PODSUMOWANIE 

Realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska przyczyniła się do kształtowania 

przekonań i postaw proekologicznych wśród 

uczniów naszej szkoły, którzy: 

● nauczyli się odpowiedzialności i poszano-

wania każdej formy życia, 

● rozwinęli swoje zainteresowania tematy-

ką ekologiczną, 

● podejmują działania proekologiczne, 

● odznaczają się odpowiednią kulturą za-

chowania w czasie kontaktu z przyrodą. 

 

Iwona Bartłomiejczyk 

Grażyna Beleć 

Monika Karbowiak 
Katarzyna Pawińska 
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Elżbieta Doroszuk 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

IX   OGÓLNOPOLSKI  KONGRES  NAUCZYCIELI 

WYCHOWANIA  DO  ŻYCIA  W  RODZINIE 

kwietnia 2018 r. w auli „Forum” 

Regionalnego Ośrodka Doskona-

lenia Nauczycieli „WOM” w Czę-

stochowie odbył się już po raz dziewiąty 

Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia 
w Rodzinie.  

 
Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor 

ds. doskonalenia nauczycieli  
RODN „WOM” w Częstochowie (z prawej),  
Elżbieta Doroszuk, nauczyciel-konsultant  

RODN „WOM” w Częstochowie,  
inicjator i realizator wszystkich edycji kongresu 

W tegorocznej konferencji uczestniczyło 
120 nauczycieli z całej Polski. Wśród za-

proszonych gości, których powitała Grażyna 

Bochenkiewicz, wicedyrektor ds. doskona-

lenia nauczycieli RODN „WOM” w Często-

chowie, byli m.in.: Joanna Grabowska, zas-
tępca dyrektora Delegatury w Częstochowie 

Kuratorium Oświaty w Katowicach, Grze-

gorz Papalski, wicedyrektor Samorządowego 

Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, 

ks. Robert Grohs, kierownik Referatu Dusz-

pasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej 

w Częstochowie, Teresa Gęsior, Diecezjalny 

Doradca Życia Rodzinnego. 

Uczestnicy wysłuchali wystąpień: Toma-

sza Gubały z Fundacji Wspomagającej 
Wychowanie Archezja nt. „Personalistyczna 

koncepcja człowieka podstawą wychowania 

do życia w rodzinie”, prof. nadzw. dr. hab. 

Krzysztofa Wojcieszka z Pedagogium – Wyż-

szej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie 

nt. „Czym jest rozwój duchowy i jakie ma 
znaczenie w wychowaniu?”, Wawrzyńca Ko-

walskiego, byłego wizytatora Ministerstwa 

Edukacji Narodowej nt. „Wychowanie do 

życia w rodzinie wczoraj i dziś” oraz Renaty 

Krupy z Lechaa Consulting nt. „Promocja 
zdrowia prokreacyjnego”.  

 
Uczestnicy kongresu 

Konferencję zakończyła dyskusja i liczne 

pytania do prelegentów. 

Organizatorzy, dziękując wszystkim za 
udział, liczą na kolejne spotkanie w ramach 

jubileuszowego dziesiątego Kongresu Nau-

czycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. 

Elżbieta Doroszuk 
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Tomasz Gubała 
Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja  

PERSONALISTYCZNA   

KONCEPCJA  CZŁOWIEKA  

PODSTAWĄ  WYCHOWANIA  

DO  ŻYCIA  W  RODZINIE  

wychowaniu ważniejsze od dawa-

nia gotowych przepisów, pouczeń 

i odpowiedzi jest stawianie pytań. 
Dobrze postawione pytanie potrafi długo 

„dzwonić” w zapytanym, budząc go do myś-

lenia. Jakie pytania może postawić sobie 

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie? 

Jaką antropologią kierować się w swoim 

życiu i pracy? 

Wiele jest różnych teorii wychowawczych, 

wiele antropologii, którą wybrać, jakimi 

kryteriami się posłużyć? 

Proponuję pytania: 

1. Kim jest człowiek?  

2. Jaki jest cel wychowania? 

3. Jakie zasady wychowawcze prowadzą do 

tego celu? 

4. Czy nasze – ludzkie życie ma sens? 

5. Jaki to sens? 

Zatrzymajmy się na pierwszym pytaniu, 

zobaczmy, jak odpowiadali na nie: filozof, 

psycholog, teolog. Zastanówmy się, jak 
inspirować uczniów do szukania odpowiedzi 

na to bardzo trudne i niejasne dla nich 

pytanie. 

Ksiądz Profesor Józef Tischner odpowia-

da na to pytanie, wyliczając, że człowiek jest: 

– ja aksjologicznym, 

– istotą wolną, 

– osobą, 

– istotą dialogiczną, 

– podmiotem dramatu, 

– ja agatologicznym. 

Psycholog, psychiatra, twórca logoterapii, 

Viktor E. Frankl w swojej analizie egzysten-

cjalnej ujmuje człowieka jako byt osobowy 

mający wymiar: cielesny, psychiczny i du-

chowy. To co cielesne w człowieku umoż-
liwia mu psychiczne urzeczywistnienie jego 

duchowego wymiaru jako osoby. 

„To co cielesne, jest samą możnością. 

Jako możność jest ono otwarte na to, co tę 

możność mogłoby urzeczywistnić: możność 
sama przez się nie jest niczym innym jak 

tylko pustą formą, przygotowaną przez 

czynniki biologiczne, która czeka na wypeł-

nienie. To co cielesne, potrzebuje duszy 

(psyche) jako swego urzeczywistnienia i du-

cha jako swego spełnienia się”.  

 
Tomasz Gubała 

W wymiarze duchowym wyróżnia on trzy 

specyficzne ludzkie fenomeny: wolność, od-

powiedzialność oraz dążenie do sensu i war-

tości. Człowiek jako osoba duchowa jest 
wolny i odpowiedzialny – wolny od swego 

organizmu psychofizycznego i wolny do 

urzeczywistnienia wartości i wypełnienia 

sensu bytu ludzkiego. 

Karol Wojtyła w dziele „Osoba i czyn” 
mówi o antropologii adekwatnej. „Antropo-

logia adekwatna to taka antropologia, która 

stara się rozumieć i tłumaczyć człowieka 

w tym, co istotowo ludzkie”. 

W „antropologii adekwatnej” Karola Woj-

tyły znajduje uzasadnione miejsce zagad-
nienie wspólnotowego wymiaru osobowego 

bytu człowieka. Zgodnie z przyświecającą 

W 
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jego doświadczeniu postawą zdroworozsąd-

kową, człowiek żyje wśród innych ludzi, 

wśród innych osobowych „ja”. Przede 

wszystkim zaś człowiek działa z innymi 

ludźmi, toteż jego działanie, które go odsła-
nia, zawsze jest działaniem „wspólnie z in-

nymi”. Z tej przyczyny należałoby pokazać, 

że doświadczenie człowieka odsłania się 

w pełni dopiero wtedy, gdy dopowiedziane 

zostanie to, co stanowi o doświadczeniu 

drugiego człowieka. Tutaj wyłania się prob-
lem możliwości mówienia o „drugim” na 

podstawie własnego „ja”, a w dalszej per-

spektywie – o wspólnocie jako jedynym 

prawdziwie osobowym sposobie bytowania 

i działania człowieka z innymi ludźmi, („ja” 
z innymi ludzkimi „ja”). Gdy mowa o wspól-

nocie i panujących w niej relacjach mię-

dzyosobowych, czyn, jako czyn jednocześnie 

moralny, staje się działaniem opartym na 

przykazaniu miłości bliźniego. 

Jak inspirować uczniów do rozwoju, 
a szczególnie do rozwoju duchowego? 

Proponujemy wykorzystanie modelu CU-

DER – czyli pokazaniu człowieka jako jed-

ności pięciu sfer: ciała, umysłu, ducho-

wości, emocji oraz relacji. 

CUDER to przede wszystkim sposób 
patrzenia na człowieka. Ciało, Umysł, Duch, 

Emocje i Relacje to pięć sfer, które składają 

się na ludzką całość. Poznanie ich jest 

kluczem do poznania siebie. 

Program CUDER koncentruje się na 

obniżaniu poziomu napięć (lęku) u młodych 
ludzi, stosując dwie główne strategie profi-

laktyczne. Pierwsza z nich to inicjowanie 

i  wspieranie w rozwoju młodych ludzi, 

wskazywanie na radość płynącą z procesu 

rozwoju oraz wzmacnianie relacji w rodzinie 
i grupie. Druga strategia to zmniejszanie 

siły zagrożeń poprzez wskazywanie zagro-

żeń, czyli „pułapek” oraz uczenie radzenia 

sobie z nimi. Człowiek poukładany we 

wszystkich swoich sferach jest zabezpie-

czony przed pułapkami. 

Tomasz Gubała 

 

 

 

 

 

 

 

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof A. Wojcieszek 
Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie 

CZYM  JEST  ROZWÓJ  DUCHOWY  

I   JAKIE  MA  ZNACZENIE  W  WYCHOWANIU? 

zy rozwój duchowy oparty na życiu 

religijnym ma znaczenie w wycho-

waniu?  

Przez całe wieki uważano taki związek za 

oczywisty. Rozwój duchowy oparty na życiu 

religijnym był gwarancją moralnego postę-

powania. Ludzie święci stanowili jedno-

cześnie wzory życia moralnego i niejako 
przypadki maksymalnych osiągnięć rozwo-

jowych człowieczeństwa. Znamienna jest 

decyzja Karola Wielkiego, który ład tworzo-

nego przez siebie cesarstwa postanowił 

oprzeć na rozbudowie sieci parafialnej 

i  podniesieniu poziomu kleru. Przez całe 
wieki ośrodkami cywilizacji były klasztory, 

a Kościół inicjował najważniejsze instytucje 

edukacyjne, w tym sieć europejskich uni-

wersytetów. Zatem nasi przodkowie zdziwi-
liby się samym pytaniem, gdyż odpowiedź 

była dla nich oczywista i naturalna: rozwój 

duchowy jest podstawą rozwoju moralnego, 

rozwoju człowieczeństwa. Różne kryzysy 

europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej 
podważyły tę pewność. W erze nowożytnej 

pojawiały się stopniowo koncepcje całkowi-

cie świeckiego wykształcenia i wychowania 

(zwłaszcza oświeceniowe). Z punktu widze-

nia teologii byłby to pewnego rodzaju pela-

gianizm, gdyż człowiek uznał, że w klu-
czowych sprawach swego życia może się 

C 
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obyć bez Boga i osiągnąć doskonałość włas-

nym wysiłkiem. Taka koncepcja zderzała się 

ciągle z różnorodnymi niepowodzeniami wy-

chowawczymi, które przyjęły straszliwą pos-

tać ludobójstwa i totalitaryzmu w wieku XX. 
Spełniło się przeczucie części myślicieli  

XIX-wiecznych (m.in. Kierkegaard, Niets-

che), że „śmierć Boga” może oznaczać ko-

nieczność aksjologicznej autokreacji czło-

wieka, na której się załamie i to w wymiarze 

cywilizacyjnym. Obecnie coraz wyraźniej wi-
dać jak złudne były usiłowania „nowożyt-

nych pelagian”. Rezygnacja z rozwoju du-

chowego opartego na aktywności religijnej 

powoduje dramatycznie negatywne skutki 

indywidualne i społeczne. Coraz wyraźniej 
jest to widoczne, a jednocześnie nadal żywe 

są postulaty pedagogiki opartej wyłącznie 

na humanizmie, a nie na religii. Te dwa 

nurty cywilizacyjne ścierają się na naszych 

oczach i z naszym udziałem.  

 
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof A. Wojcieszek 

Czy są jakieś przesłanki naukowe wska-

zujące na znaczenie religijności w życiu 

ludzkim?  

W opinii Gabrieli Ramos społeczeństwa 
kultywujące tradycyjne życie religijne w wy-

miarze społecznym i odznaczające się sza-

cunkiem dla więzi rodzinnych mają… 

szczęśliwszą młodzież. Bardzo silne są też 

przesłanki w dziedzinie profilaktyki: okazuje 
się (kilkaset badań empirycznych!), że prak-

tyki religijne stanowią jeden z najsilniej-

szych czynników ochronnych w takich dzie-

dzinach życia jak używanie substancji psy-

choaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) 

i w wielu innych istotnych społecznie dzie-
dzinach. Zjawisko to jest też wyraźnie wi-

doczne w Polsce jako silny i  wyraźnie po-

zytywny czynnik chroniący. Można streścić 

te badania jako liczne dowody empiryczne, 

wskazujące na fakt społeczny polegający na 

tym, że rozwój oparty na aktywności 

religijnej stanowi wręcz kluczowy obszar 
pozytywnego pedagogicznego wpływu, istot-

ny fragment wychowania. Stwierdzenia te 

są często ignorowane, ponieważ nadal żywe 

są wśród wielu badaczy postawy negujące 

znaczenie aktywności religijnej, nawet dopa-

trujące się w niej źródeł destrukcji 
osobowości. Jest to rezultat historycznych 

kryzysów współczesności i dominacji kon-

cepcji antyteistycznych lub totalitarnych.  

Niezależnie jednak od tych napięć kul-

turowych wypada ponownie zadać pytanie 
o charakter rozwoju duchowego i jego zwią-

zek z wychowaniem.  

Okazuje się, że trudność w pojęciu tego 

fenomenu tkwi w słabym zrozumieniu natu-

ry rozwoju duchowego. Nie rozumiemy, 

czym jest rozwój duchowy, jak się przejawia, 
jakie aktywności obejmuje i jakie ma zna-

czenie. Przede wszystkim nie pojmujemy, że 

zakłada on aktywną współpracę osoby ludz-

kiej z transcendentnym podmiotem (Bo-

giem). W kulturze, która wyrzekła się Boga 
(zrezygnowała z metafizycznych przesłanek 

o jego istnieniu, a w szczególności z trud-

nych do weryfikacji naukowej opisów jed-

nostkowych doświadczeń mistycznych), 

trudno jest przyjąć, że autorem rozwoju du-

chowego nie jest sam człowiek, ale Ktoś 
większy od niego – Bóg, który na pewnym 

etapie przejmuje inicjatywę. Wiedzieli o tym 

wszyscy mistrzowie życia wewnętrznego, ale 

współcześni pogardzili ich rozeznaniem. 

Zapominamy zwłaszcza, jaki jest cel rozwoju 
duchowego – pełne przygotowanie człowieka 

do relacji osobowych z Bogiem i z ludźmi, 

wymagające głębokich przekształceń osoby, 

daleko wykraczających poza horyzont kla-

sycznych czterech cnót kardynalnych staro-

żytności. Celem jest pełnia miłości, a nawet 
swoiste „przebóstwienie” człowieka, jak słusz-

nie lubi to podkreślać duchowość prawo-

sławna. 

Drugi ważny powód odrzucania koncepcji 

rozwoju duchowego opartego na aktywności 
religijnej, to niezrozumienie roli kryzysów 

życiowych w rozwoju duchowym. Naiwnie 

sądzimy, że rozwój duchowy, jeśli następuje 

w konkretnym ludzkim życiu, jest procesem 

ciągłym i postępującym pozytywnie również 

w warstwie przeżyć. Gdy pojawiają się 
trudności, kryzysy, załamania, to błędnie 
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odbieramy je jako niepowodzenia religijne, 

jako załamanie się rozwoju. Tymczasem ta-

kie zjawiska w rozwoju religijnym występują 

prawie zawsze. Gdyby uważnie i krytycznie 

analizowano materiał hagiograficzny, stało-
by się jasne, że niemal zawsze rozwój na 

tym polu jest związany z typowymi sytu-

acjami „ciemnych nocy”, czyli przesileń 

w  rozwoju duchowym, przesileń czasami 

niezwykle dramatycznych. Okazuje się, że 

np. w życiu św. Matki Teresy z Kalkuty 
przez kilkadziesiąt lat trwał okres zupełnych 

ciemności w wierze, które ktoś z zewnątrz 

uznałby za kompletne załamanie ducho-

wości, gdyż nie przejawiała się ona prze-

życiowo! A dla wszystkich było jasne, że 
mamy do czynienia z osobą zdecydowanie 

świętą i bardzo aktywną, co wyraziło się 

w Pokojowej Nagrodzie Nobla.  

Trzeci ważny powód, może najważniejszy, 

to przyjęcie bezkrytycznej koncepcji natu-

ralnej dobroci natury ludzkiej i niezrozu-
mienie zła moralnego, tradycyjnie zwanego 

grzechem. Po oświeceniu (J.J. Rousseau) 

odziedziczyliśmy infantylną koncepcję dob-

rego dzikusa, którego deprawuje jedynie 

kultura. We współczesnej psychologii, socjo-
logii, antropologii szerzy się przekonanie, 

że  człowiek jest z natury dobry, a zło jest 

czymś w rodzaju przypadkowego „wypadku 

przy pracy” i daje się łatwo usuwać. Przez 

wieki rozumiano człowieka inaczej: owszem, 

nie jest całkiem zniszczony (odrębne pesy-
mistyczne zdanie np. M. Lutra), ale jest 

głęboko „zraniony grzechem” i dlatego klu-

czowe jest stopniowe uwalnianie się od zła, 

bazujące na naturze (własny wysiłek czło-

wieka), ale ostatecznie wymagające łaski, 
czyli pomocy czynnika transcendentnego 
(zbawienie przez wiarę, łac. gratia). 

Rezultatem tych nieporozumień jest 

kryzys pojmowania duchowości jako czegoś 

dowolnego i tylko humanistycznego, a po-

nadto utrata wiedzy o przebiegu ludzkiego 
rozwoju religijnego. Pedagogika ignoruje 

w ten sposób być może najistotniejsze as-

pekty ludzkiego rozwoju osobistego, a spo-

łeczeństwa pogrążają się w duchowych pro-

blemach i w rozpaczy, zwłaszcza w obliczu 

masowego kryzysu więzi społecznych.  

Dlatego warto pamiętać o podstawowych 

zasadach rozwoju duchowego, a zwłaszcza 

o jego typowym przebiegu poprzez trzy ok-

resy zwane fazami oczyszczenia, oświecenia 

i  zjednoczenia oraz o zasadniczych pryncy-

piach wychowania wspomagającego rozwój 

religijny. Rola wychowawców w tej delikat-
nej dziedzinie życia wychowanków jest nie-

zwykle istotna.  

Krzysztof A. Wojcieszek 
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Wawrzyniec Kowalski 
były wizytator MEN 

WYCHOWANIE  DO  ŻYCIA   W  RODZINIE 

WCZORAJ  I   DZIŚ 

ychowanie prorodzinne i seksual-

ne w powojennej polskiej szkole 

przechodziło różne koleje losu od 

przysposobienia do życia w rodzinie socja-

listycznej, poprzez wprowadzony ustawową 
regulacją zawartą w art. 4 ust. 2 ustawy 
z 7 stycznia 1993 roku O planowaniu rodzi-
ny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży1 przed-

miot wiedza o życiu seksualnym człowieka, 

po wychowanie do życia w rodzinie, które od 

20 lat, mimo różnych zawirowań, przetrwało 
do dziś. Ostatnia zmiana nazwy zajęć wy-

magała uprzedniej nowelizacji ustawy, co 

nastąpiło 16 grudnia 1998 r.2. 

 
Wawrzyniec Kowalski 

Początki obecnego wychowania do życia 
w rodzinie sięgają stycznia 1998 roku, kiedy 

to w MEN powołano 17-osobowy Zespół 

Opiniodawczo-Doradczy. W skład Zespołu 

weszli specjaliści z dziedziny nauk me-

dycznych, psychologii, seksuologii, pedago-
giki, etyki, jak również nauczyciele-doradcy 

metodyczni. Zespół opracował podstawy 

prawne do wdrożenia zajęć w szkołach, nowe 

treści programowe i cele nauczania oraz 

standardy obowiązujące w procesie kształ-

cenia nauczycieli wychowania prorodzin-
nego. Uznano wówczas, że wiedza o życiu 

seksualnym człowieka nie może być prze-

kazywana bez odniesienia do rodziny, więzi, 

miłości i moralności. Stąd niemal od po-

czątku wystąpił pewien sprzeciw środowisk 

liberalno-lewicowych, które za szczególnie 

istotną uznają potrzebę profilaktyki STD, 
w tym HIV/AIDS, propagowanie antykon-

cepcji i położenie akcentu na wolność seksu-

alną. Próbują one deprecjonować, ośmie-

szać i demontować system wychowania pro-

rodzinnego. Znalezienie kompromisu pomię-

dzy właściwie pojętym wychowaniem sek-
sualnym a permisywną edukacją seksualną 

jest praktycznie niemożliwe. To dwie różne, 

przeciwstawne koncepcje życia. Pierwsza 

traktuje życie jako służbę w duchu miłości 

i odpowiedzialności za siebie i drugiego czło-
wieka, a druga – jako pogoń za „bezpiecz-

nym” (bez konsekwencji) doznawaniem przy-

jemności i wrażeń. 

21 kwietnia 1998 r. zostało podpisane 

rozporządzenie3, które jednoznacznie wska-

zywało na wychowawczy, prorodzinny cha-
rakter zajęć. Określono zakres treści prog-

ramowych i wskazano, że ich realizacja po-

winna stanowić spójną całość z pozostałymi 

działaniami wychowawczymi szkoły, a w szcze-

gólności: wspierać wychowawczą rolę ro-
dziny, promować integralne ujęcie ludzkiej 

seksualności, kształtować postawy proro-

dzinne, prozdrowotne i prospołeczne. Szkoła 

stała się z mocy prawa miejscem przeka-

zywania wiedzy o ludzkiej płciowości, pro-

kreacji, małżeństwie i rodzinie oraz wycho-
wywania uczniów do odpowiedzialności 

w tej dziedzinie. 

Początkowy wymiar godzin realizacji za-

jęć wynosił: w klasach V–VII szkoły pod-

stawowej – po 4 godziny, natomiast w klasie 
VIII i we wszystkich klasach szkół ponad-

podstawowych – po 6 godzin w roku. Ko-

lejne zmiany przepisów4, wynikające m.in. 

z reformy szkolnictwa, uwzględniały stop-

niowe zwiększanie wymiaru godzin, aż do 

obecnego wymiaru 14 godzin w roku (w tym 
po 5 z podziałem na grupy) we wszystkich 

klasach od kl. IV szkoły podstawowej do 

kl. III szkoły ponadpodstawowej. 

W 
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W rozporządzeniu z 1998 r. określono 

również kwalifikacje wymagane od prowa-

dzących zajęcia nauczycieli, wskazując, iż mo-

gą być one prowadzone wyłącznie przez 

osoby mające przygotowanie pedagogiczne, 
które ukończyły studia, studia podyplo-

mowe w zakresie nauk o rodzinie lub kursy 

kwalifikacyjne zgodne z treściami progra-

mowymi przedmiotu. Konstytucyjne prawo 

rodziców do wychowania swoich dzieci zos-

tało zabezpieczone poprzez pozostawienie 
im decyzji dotyczącej udziału dziecka w za-

jęciach (wówczas pisemna zgoda na udział 

w zajęciach, a od 2009 r.5 możliwość zgło-

szenia dyrektorowi szkoły pisemnej rezyg-

nacji z udziału ucznia w zajęciach przez jego 
rodziców lub pełnoletniego ucznia). 

 
Teresa Król, której wkład  

we wdrażanie wychowania do życia w rodzinie  

w polskiej szkole jest nieoceniony 

W dniach od 26 maja do 18 czerwca 

1998 r. w każdym województwie (wówczas 
było ich 49) przeprowadzono konkursy na 

stanowisko koordynatora-konsultanta ds. 

wdrażania do nauczania szkolnego przed-

miotu wiedza o życiu seksualnym człowie-

ka, w wyniku których wybrane osoby zosta-
ły zatrudnione jako nauczyciele-konsultan-

ci. Komisje konkursowe składały się z jed-

nego przedstawiciela wojewody, Wojewódz-

kiego Ośrodka Metodycznego, Pełnomocnika 

Rządu ds. Rodziny oraz dwóch przedsta-

wicieli MEN. Dzięki zaangażowaniu całego 
zespołu kadry profesjonalistów z odpowied-

nią formacją, w poszczególnych placówkach 

doskonalenia nauczycieli zaczęto organizo-

wać 250-godzinne kursy kwalifikacyjne, 

prowadzone wg programu opracowanego 

przez Zespół Opiniodawczo-Doradczy i za-

twierdzonego przez Ministra Edukacji Na-

rodowej. Oprócz kursów kwalifikacyjnych, 

również uczelnie zaczęły organizować studia 

podyplomowe wychowania prorodzinnego 
i seksualnego. Dzięki temu w latach 1998– 

–2001 przygotowano prawie 15000 nauczy-

cieli, którzy w szkołach rozpoczęli realizację 

zajęć6. Wraz z organizowaniem kursów przy-

gotowujących kadrę nauczycielską, szkoły 

były wyposażane w liczne pomoce dydak-
tyczne do wychowania prorodzinnego. Były 

to m.in.: plansze, przeźrocza, foliogramy, 

modele, kasety VHS.  

Dzisiaj możemy powiedzieć, że obchodzi-

my 20-lecie wychowania do życia w rodzinie 
w polskiej szkole. Z pewnością do tego 

sukcesu, czego zazdroszczą nam środowis-

ka prorodzinne wielu krajów zachodnich, 

przyczynił się upór i zaangażowanie wielu 

osób, które niezmiennie trwają w swoich 

przekonaniach i nie bacząc na różne, cza-
sem niewybredne ataki, wciąż bronią inte-

gralnej wizji człowieka i troszczą się o har-

monijny i bezpieczny rozwój dzieci i mło-

dzieży. 20-lecie wychowania do życia w ro-

dzinie w polskiej szkole jest równocześnie 
20-leciem Polskiej Szkoły Wychowania do 

Życia w Rodzinie, której „matką” i niezłom-

ną krzewicielką jest Teresa Król, od począt-

ku (jako główny wizytator MEN i przewod-

nicząca Zespołu Opiniodawczo-Doradczego) 

z wielką determinacją i wręcz tytaniczną 
pracą, zaangażowana w jej tworzenie. 

Wawrzyniec Kowalski 
 

Przypisy: 
1 Nowe brzmienie art. 4. ust. 2 wprowadzono us-

tawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie us-
tawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności prze-
rywania ciąży oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw. (Dz. U. z 1996 r. nr 139, poz. 646). 

2 Dz. U. z 1999 r. nr 5, poz. 32. 
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie wpro-
wadzenia do nauczania szkolnego przedmiotu 
wiedza o życiu seksualnym człowieka oraz za-

kresu jego treści programowych. (Dz. U. z 1998 r. 
nr 58, poz. 369). 

4  Dz. U. z 1999 r. nr 67, poz. 756; z 2001 r. 
nr 79, poz. 845; z 2017 r. poz. 1117. 

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 10 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. 
nr 131, poz. 1079). 

6 Król T., Po trzech latach... Krótki raport o realiza-

cji zajęć wychowanie do życia w rodzinie w la-
tach 1998–2001, „Wychowawca” 10/2001, s. 20. 
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Renata Krupa 
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA 

Koordynator projektu „W stronę dojrzałości” 

PROMOCJA  ZDROWIA  PROKREACYJNEGO  

NA  PRZYKŁADZIE   REALIZACJI  WARSZTATÓW 

„W   STRONĘ  DOJRZAŁOŚCI” 

esteśmy świadkami szybkich zmian 
cywilizacyjnych. Od dziesięcioleci ko-

lejne roczniki młodzieży wchodzą w świat 

dorosłości w innych niż ich poprzednicy wa-

runkach społeczno-technologicznych, a mi-

mo to najważniejsze dla nich cele i dążenia 
pozostają niezmienne: miłość, przyjaźń, 

udane życie rodzinne i posiadanie dzieci. 

 
Renata Krupa 

Współczesny styl życia, konsekwencje 
przemian cywilizacyjnych coraz częściej utrud-

niają osiąganie tych celów, ważnych nie tyl-

ko dla poszczególnych osób, ale również dla 

całego społeczeństwa. Zbyt niska liczba ro-

dzących się dzieci i nietrwałość małżeństw 

stanowi poważne zagrożenie dla bytu każ-
dego państwa.  

Zagrożenie to zyskało uwagę Rady Mini-

strów, która w przyjętym Narodowym Prog-

ramie Zdrowia na lata 2016–2020 jako 

jeden z celów wskazała poprawę zdrowia 
prokreacyjnego oraz zwróciła uwagę na ko-

nieczność objęcia młodzieży odpowiednimi 

działaniami. 

W wyniku przeprowadzonego postępo-

wania konkursowego ogłoszonego przez Mi-

nistra Zdrowia, Lechaa Consulting Sp. z o.o. 
została wyłoniona jako realizator zadania 

pn. „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i dzia-

łalności informacyjnej i profilaktycznej doty-

czącej czynników endo- i egzogennych ma-
jących wpływ na zdrowie prokreacyjne ko-

biet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom 

seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań 

ryzykownych, uzależnień behawioralnych, 

uzależnień od substancji psychoaktywnych 
oraz kształtowanie postaw sprzyjających 

zachowaniom prozdrowotnym”. 

Zadanie to do czerwca 2019 r. jest reali-

zowane w formie warsztatów „W stronę 

dojrzałości” kierowanych do młodzieży z li-

ceów, techników i branżowych szkół I stop-
nia. Zajęcia wspomagają wychowawczą rolę 

szkoły, wpisując się w działania profilak-

tyczne. Zostały one tak skonstruowane, że 

nie stoją w sprzeczności ani nie zastępują 

lekcji wychowania do życia w rodzinie. Mogą 
w nich wziąć udział zarówno uczniowie, 

którzy nie mieli lekcji wychowania do życia 

w rodzinie – podczas warsztatów będą mogli 

porozmawiać o nurtujących ich problemach 

– jak i ci, którzy uczestniczyli już w za-

jęciach z wychowania do życia w rodzinie  
– warsztaty będą okazją do poszerzenia, 

ugruntowania oraz uaktualnienia pozna-

nych wcześniej treści. Zgodę na udział w za-

jęciach niepełnoletnich uczniów podejmują 

ich rodzice/opiekunowie prawni. 

Zajęcia prowadzą osoby spełniające nas-

tępujące wymagania: posiadające wykształ-

cenie psychologiczne, medyczne lub inne 

z przygotowaniem pedagogicznym, posiada-

jące udokumentowane doświadczenie w pro-

wadzeniu zajęć z edukacji zdrowotnej, ce-
chujące się umiejętnością pracy z młodzie-

żą, wysoką kulturą osobistą, potrafiące 

omawiać tematy wrażliwe, szanujące war-

tości, podejścia, zwyczaje i wierzenia innych 

osób, mające na względzie prawa rodziców 
będących pierwszymi nauczycielami dziec-

ka, a także ukończone 20-godzinne szkole-

nie online zakończone zdanym egzaminem. 

Taką osobą może być również nauczyciel 

danej szkoły, który potwierdzi swoje wy-

J 
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kształcenie i kwalifikacje. Ostateczną de-

cyzję dotyczącą wyboru tutorów podejmuje 

dyrektor szkoły. 

Szkoły biorące udział w projekcie otrzy-

mują materiały promujące wydarzenie, wy-
dane w formie segregatora, skierowane do 

dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów, 

zawierające scenariusze lekcji i pomoce do 

prowadzenia zajęć, które będą mogły posłu-

żyć wychowawcom, pedagogom czy psycho-

logom szkolnym także po zakończeniu projek-
tu oraz dyplom uczestnictwa w programie. 

Cele ogólne proponowanych działań to:  

● kształcenie umiejętności dokonywania 

właściwych wyborów w zakresie zdrowia 

prokreacyjnego, 

● pogłębienie wiedzy nt. organizmu ludz-

kiego i zachodzących w nim zmian w ok-

resie dojrzewania w perspektywie rodzi-

cielstwa, 

● wsparcie młodzieży w przygotowaniu się 

do podjęcia przyszłych ról małżeńskich 
i rodzicielskich, uświadomienie i uzasad-

nienie potrzeby przygotowania się do 

przyjęcia postawy odpowiedzialnego ma-

cierzyństwa i ojcostwa, 

● ukazanie problematyki zdrowia prokrea-

cyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia 

niepłodności. 

Program zajęć składa się z czterech mo-

dułów. Daje to możliwość realizacji zajęć 

w różnych konfiguracjach zależnych od po-

trzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców, 

a także od możliwości organizacyjnych szko-

ły. Minimum programowe dla uczestników 
programu „W stronę dojrzałości” to moduł I 

i  moduł IV. Dwa pozostałe moduły są pro-

pozycją do wyboru dla uczestników prog-

ramu. Najbardziej efektywne jest zrealizo-

wanie z jedną grupą uczniów całości prog-
ramu. Pozwoli to na wnikliwe przeanalizo-

wanie zaproponowanych treści, przemyśle-

nie i głębsze przeżycie proponowanych ćwi-

czeń, gier, odgrywanych ról itd.  

Moduł I – Wprowadzenie  

1. Każdy krok ma znaczenie. 

2. Styl życia a zdrowie prokreacyjne. 

3. Wczesna inicjacja seksualna a zdrowie 

prokreacyjne. 

4. Uwaga! Choroby przenoszone drogą 

płciową. 

Moduł II – Tajemnice ludzkiej płodności  

1. Płodność wskaźnikiem zdrowia prokrea-

cyjnego. 

2. Planowanie rodziny. 

3. Metody planowania rodziny. 

4. Troska o rozwój dziecka poczętego. 

Moduł III – A kiedy płodność zawodzi…  

1. Niepłodność. 

2. Ochrona zdrowia prokreacyjnego. 

Moduł IV – Podsumowanie 

1. Wygrać życie!  

 

Wydawnictwo Rubikon zawsze chętnie i aktywnie 
pomaga w przygotowaniu i realizacji kongresu 

Proponowane zajęcia są nowatorskie i cie-

kawe. Autorzy programu założyli, iż mło-

dzież na tym etapie edukacyjnym posiada 
już spory zasób wiedzy zdobyty na innych 

przedmiotach lub zajęciach (np. biologia, 

wychowanie do życia w rodzinie, edukacja 

zdrowotna, wychowanie fizyczne itp.) i za-

proponowali wykorzystanie tej wiedzy do 
własnej aktywności i kreatywności, by spro-

wokować zatrzymanie się, zastanowienie 

i osobistą refleksję. Taki sposób organizacji 

zajęć pozwoli uczestnikom projektu zrozu-

mieć, że za ich zdrowie prokreacyjne od-

powiada realizowany przez nich obecnie 
i w przyszłości styl życia. Ważne jest to, aby 

uczniowie zrozumieli, że lepiej już dziś pod-

jąć działania budujące zdrowie prokrea-

cyjne, ponieważ pewnych konsekwencji 

swoich wyborów nie będzie można odwrócić, 
a ich skutki dotyczyć będą nie tylko ich 

samych, ale również najbliższych im osób.  

Więcej informacji można uzyskać na stro-

nie: www.wstronedojrzalosci.pl.  

Wspólnie z autorami przewodnika meto-

dycznego „W stronę dojrzałości” wierzymy, 
że poprzez nasze zaangażowanie i przeka-

zanie z pasją idei projektu, jego realizacja 

może stać się fascynującą przygodą dla ucz-

niów, nauczycieli i rodziców.  

Renata Krupa 
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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 podsta-

wowych 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 pla-

cówki, które zostało celowo zaplanowane, sprawnie i planowo zrealizowane (wymóg koniecz-

ny), 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 inno-

wacji pedagogicznych. Może zawierać m.in.: narzędzia do diagnozy ucznia, programy zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, scenariusze zajęć z kreatywności, scenariusze zajęć doty-
czących planowania kariery ucznia. Bierzemy pod uwagę szczególnie istotne elementy 

realizacji programu, które w decydujący sposób kształtowały jego efekty innowacyjne, 

wyjątkowe, możliwe do zastosowania w innych przedszkolach, szkołach, placówkach. 

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej RODN „WOM” 

w Częstochowie: www.womczest.edu.pl w zakładce „Przykłady dobrej praktyki”.  

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

się Nauczyciele. 

Zapraszamy do współpracy 

 
Katarzyna Wilk 

dyrektor 

RODN „WOM” w Częstochowie 

 

Przykłady dobrej praktyki 
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Małgorzata Szczerbak 
Niepubliczne Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza w Częstochowie 

RAZ,   DWA,   TRZY  –   CZYTASZ  TY! 

ZBIÓR  ZABAW  Z  WYKORZYSTANIEM  METODY 

GLOBALNEGO  CZYTANIA  GLENNA  DOMANA 

TROCHĘ HISTORII W PIGUŁCE 

Twórcą metody czytania globalnego jest 
Amerykanin Glenn Doman. Opracował ją 

w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Początkowo metodę tę adresował do dzieci 

z uszkodzeniem mózgu. Efekty były tak za-

chęcające, że Doman zadał sobie w pewnym 
momencie pytanie: „Skoro dzieci z uszko-

dzonym mózgiem, po stymulacji metodą 

czytania globalnego czynią tak znaczące 

postępy, to co możemy tą metodą osiągnąć 

u dzieci zdrowych?” W ten sposób czytanie 

globalne zaczęły stosować w zabawach ze 
swymi dziećmi kolejne pokolenia rodziców. 

NA CZYM POLEGA NAUKA  

METODĄ GLOBALNĄ? 

Czytanie globalne dla małych dzieci moż-

na również nazwać czytaniem całowyrazo-
wym. Jest rozpoznawaniem pokazywanego 

wyrazu całościowo bez znajomości liter. 

Małe dziecko (w założeniu tej metody od 0–6 

lat, gdy nie zna jeszcze liter i nie ma umie-

jętności ich syntezy i analizy wzrokowej) ma 

fantastyczne zaplecze pamięci fotograficznej 
i metoda Domana na niej bazuje. Pokazując 

dziecku wyraz, mówimy tylko to, co jest na-

pisane i to wszystko! 

V ETAPÓW METODY CZYTANIA GLOBALNEGO: 

I pojedyncze słowa  

(max 5–8 wyrazów tygodniowo) 

II wyrażenia dwuwyrazowe  

III proste zdania 

IV rozbudowane zdania 

V czytanie książeczek 

ZBIÓR ZABAW UNIWERSALNYCH 

Przedstawione poniżej zabawy można wy-
korzystać podczas realizacji dowolnej tema-

tyki:  

● Zabawa dramowa – kalambury: „Zmień 

się w…”, „Jesteś…”, „Pokaż…”, „Poruszaj 

się jak…”. 

Dziecko za pomocą ruchu, gestów pre-

zentuje wylosowany wyraz, pozostałe dzie-
ci odgadują w kogo/co się zmieniło 

(„Zmień się... w Mikołaja, choinkę, auto, 

lalkę, babcię” itp. lub „Jesteś... zły, silny, 

wesoły, smutny” itp., „Poruszaj się jak... 

auto, koń, słoń, kot, samochód, rower” 
itp.). 

● Kalambury rysowane – „Zmień się w…”, 

„Jesteś…”, „Pokaż…”. 

● Zabawy z wykorzystaniem opowieści ru-

chowych. 

Nauczyciel opowiada dzieciom opowieść ru-
chową pasującą do realizowanej tematy-

ki, w wybranych momentach zamiast od-

czytywać dany wyraz – pokazuje kartonik 

z wyrazem. Zadaniem dzieci jest odczytać 

go wspólnie. 

● Zabawy z kostką. 

Nauczyciel umieszcza na kostce ilustra-

cje lub kartoniki z napisami. Dzieci rzu-

cają kostką, próbują odczytać wyraz i do-

pasować do ilustracji leżącej na dywanie 

lub dopasować ilustrację do odpowied-
niego wyrazu. 
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● „Znajdź wyraz…”, „Ustaw się przy wyra-

zie…”. 

Dzieci poruszają się po sali w rytm do-

wolnej melodii, podczas przerwy w mu-

zyce nauczyciel mówi: „Ustawcie się pod 

wyrazem…” lub „Znajdźcie wyraz…”. Za-
daniem dzieci jest odszukanie danego 

wyrazu w sali i ustawienie się przy nim. 

 

● Tropiciele. 

Zabawę szczególnie warto przeprowadzić 

wiosną lub latem. Nauczyciel ukrywa na-

pisy, np. w parku, na placu zabaw, za-
kopuje je w piaskownicy. Dzieci szukają 

kartoników i odczytują umieszczone na 

nich wyrazy. 

● Zabawy z obręczami, szarfami. 

Nauczyciel rozkłada w sali obręcze lub 
szarfy i umieszcza w nich kartoniki z wy-

razami. Dzieci kolejno skaczą od szarfy 

do szarfy, głośno odczytując wyrazy.  

● Zabawy z klapką na muchy. 

Nauczyciel rozkłada na dywanie wyrazy 

poznane w ostatnim tygodniu oraz wy-
razy znane dziecku z wcześniejszych za-

jęć. Dzieci grają w parach, każda osoba 

otrzymuje klapkę na muchy. Nauczyciel 

mówi głośno wyraz, zadaniem dzieci jest 

jak najszybciej odszukać kartonik z wy-

razem i  mocno uderzyć go klapką. Wy-

grywa dziecko, które zbierze największą 

liczbę kartoników. 

 

● Zabawy z chustą animacyjną. 

● Zabawy z kręglami. 

Nauczyciel umieszcza na kręglach karto-

niki z napisami. Dzieci kolejno rzucają 

kulą, odczytują na głos wyrazy ze strą-

conych kręgli.  

 

● Zabawy z magicznym workiem. 

Nauczyciel umieszcza w worku przedmio-

ty, dzieci losują po jednej rzeczy nie za-
glądając do środka. Poprzez dotyk pró-

bują odgadnąć, co jest w środku i dopa-

sowują do tego odpowiedni kartonik 

z napisem. 

● Zabawa z opakowaniami po „Kinder Nie-
spodziance”. 

Nauczyciel umieszcza wszystkie poznane 

dotychczas wyrazy w opakowaniach po 

„Kinder Niespodziance” (jeden wyraz w jed-

nym opakowaniu). Dzieci losują „jajecz-

ko” i odczytują wyraz. Wygrywa dziecko, 
które prawidłowo odczyta najwięcej wyra-

zów. 

● Memory.  

Nauczyciel przygotowuje zestaw wyrazów 

w dwóch egzemplarzach. Dzieci w pa-
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rach, grupach grają w „Memory” i szu-

kają par wyrazowych. 

 

● Wymyśl rym do wylosowanego/znalezio-

nego wyrazu. 

● Kuwety do zabaw sensoplastycznych.  
Nauczyciel ukrywa kartoniki z wyrazami 

w kuwetach z różnymi materiałami,  

w tym przyrodniczymi, np. w szyszkach, 

mchu, piórkach, kaszy, gałązkach, wacie 

itp.  

● Zrób porządek – uporządkuj nazwy pod 
odpowiednim przedmiotem.  

Nauczyciel rozkłada na dywanie różne 

przedmioty i w błędny sposób umieszcza 

pod nimi kartoniki z wyrazami. Dzieci 

chodzą pomiędzy rzeczami i próbują uło-
żyć kartoniki na właściwych miejscach. 

 

● Ułóż puzzle i dopasuj podpis. 
Nauczyciel przygotowuje ilustracje i roz-

cina je na części (liczba części zależy od 

wieku dzieci). Dzieci składają obrazki 

w całość i dopasowują odpowiedni karto-

nik z napisem. 

 

● Znajdź cień. 

Nauczyciel rozkłada na dywanie sylwety, 

np. owoców, ubrań, a także ich czarne 

kopie – cienie. Dziecko losuje kartonik 

z napisem, odszukuje np. owoc, a nas-
tępnie szuka jego cienia. 

● Co to za odgłos?  

Rozpoznawanie odgłosów urządzeń elek-

trycznych, zwierząt egzotycznych, wiej-

skich, domowych, zabawek, zjawisk atmo-

sferycznych, głosu koleżanek i kolegów 
z  grupy i dopasowywanie do nich odpo-

wiednich kartoników z napisem. 

PRZYDATNE POMOCE DYDAKTYCZNE: 

● wędki magnetyczne, 

● duża kostka z „kieszonkami” do wsunię-

cia/przyklejenia kartoników, 

● piankowa kostka do gry, 

● piłka, 

● kręgle, 

● szarfy/obręcze, 

● klapki na muchy (minimum 2 sztuki), 

● chusta animacyjna, 

● opakowania po jajkach „Kinder Niespo-

dzianka”, 

● magiczny worek, 

● kostka emocji,  

● dywan Tuputan, 

● guziki/pompony, 

● pęsetki, 

● blachy do pieczenia muffinek, 

● nagrania odgłosów (zjawisk atmosferycz-

nych, zwierząt, ptaków, zabawek itp.), 

● walizka, 

● części garderoby.  
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PROPOZYCJE ZABAW Z PODZIAŁEM NA PORY ROKU 

 

I. Jesień  

Realizowana 

tematyka 
Opis zabawy/działania nauczyciela i dzieci 

Przyjaciół  
poznać czas  

– przedszkole wita 

nas. 

Każde dziecko otrzymuje po dwa kartoniki, na których jest napisane jego 

imię. Jeden kartonik przy pomocy nauczyciela przykleja na krzesło 

(początek roku szkolnego), a drugi służy do codziennego sprawdzania 
obecności (cały rok). Dzieci odnajdują kartonik ze swoim imieniem, 

układają go przed sobą, siedząc w kole, przyczepiają na plecy (i chodzą 

z kartonikiem przez cały pobyt w przedszkolu w wybranym przez nauczy-

ciela dniu), codziennie mocują naklejkę/magnes obok swojego imienia na 

stworzonej wcześniej tablicy z obecnością Jestem dziś w przedszkolu. 

W naszej sali. 

Nauczyciel wraz z dziećmi przykleja kartoniki z nazwami na pudełka  
z artykułami plastycznymi, zabawkami znajdującymi się w sali przed-

szkolnej np.: klocki, lalki, auta, gry, puzzle, układanki itp. oraz oznacza 

kąciki zainteresowań – kącik mechanika, kącik lekarski, kącik książki, 
kącik kuchenny itp. 

Nasze najbliższe 

otoczenie. 

Nauczyciel prezentuje ilustracje i kartoniki z napisami przedmiotów  

z najbliższego otoczenia dziecka: dywan, stół, krzesło, kredka, farby. 

Zabawa I 

Dzieci dopasowują napisy do przedmiotów w sali. 

Zabawa II 

Co zmieniło swoje miejsce?  

Nauczyciel ustawia przedmioty z najbliższego otoczenia. Dzieci dopasowu-

ją napisy, następnie jedno z nich wychodzi z sali lub nauczyciel zasłania 

mu oczy i zmienia kolejność jednego/dwóch/trzech przedmiotów (stopnio-

wanie trudności), ale nie napisów. Zadaniem dziecka jest odpowiednio 

pozmieniać kartoniki z nazwami.  

Kasztany, żołędzie 
i liście malowane 

pod drzewami 

rozsypane.  

W czasie jesiennego spaceru do parku dzieci zbierają materiał przyrodni-
czy do kącika przyrody. Nauczyciel gromadzi dary jesieni w sali oraz pre-

zentuje dzieciom kartoniki z ich nazwami. 

Zabawa I 

Dzieci samodzielnie próbują dopasować kartonik do danego daru jesieni  

– żołędzie, kasztany, liście, szyszki, jarzębina. 

Zabawę można przeprowadzić także w plenerze, np. w parku. 

Zabawa II 

Podczas kolejnego spaceru do parku każde dziecko losuje kartonik, 

odczytuje wyraz i próbuje odnaleźć wylosowany dar jesieni.  

Witaminy hop  
do brzuszka…  

i marchewka,  

i pietruszka. 

Nauczyciel prezentuje dzieciom zgromadzone w koszu warzywa: marchew-
ka, cebula, ogórek, pomidor, papryka oraz kartoniki z wyrazami. 

Zabawa I 

Jakie to warzywo? Polega na degustacji warzyw z zasłoniętymi oczami 

oraz doborze odpowiedniego kartonika z nazwą. 

Zabawa II 

Nauczyciel umieszcza w różnych miejscach sali kartoniki z wyrazami po-

znanych warzyw. W trakcie, gdy gra muzyka, dzieci biegają po sali, w cza-

sie pauzy nauczyciel pokazuje obrazek warzywa, dzieci starają się ustawić 

pod kartonikiem z jego nazwą. 

Wersja II – nauczyciel pokazuje kartoniki z nazwą warzywa, a dzieci usta-

wiają się pod danym obrazkiem. 
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Realizowana 

tematyka 
Opis zabawy/działania nauczyciela i dzieci 

Jabłka, śliwki 
i morele  

– w sadzie jest 

owoców wiele. 

Nauczyciel prezentuje dzieciom zgromadzone w koszu owoce: jabłko, grusz-
ka, brzoskwinia, śliwka, banan. Prezentuje również kartoniki z napisami. 

Zabawa I  

Sałatka owocowa – dzieci przy niewielkiej pomocy nauczyciela przygoto-
wują sałatkę owocową. Nauczyciel pokazuje kartonik z nazwą owocu, 
który dzieci odszukują w misce i kroją. 

Zabawa II 

Dekorujemy muffinki – nauczyciel rozdaje dzieciom sylwety ciasteczek 
oraz rozkłada na dywanie sylwety owoców. Dzieci wybierają kartoniki 
z napisami, odczytują je i dekorują ciastka. 

Mama, tata, 
siostra, brat  

– kolorowy  

z nimi świat. 

Nauczyciel prezentuje dzieciom kartoniki z nazwami członków rodziny: 
ja lub imię dziecka, mama, tata, babcia, dziadek, siostra, brat. 
Zabawa I 

Podczas zabawy nauczyciel przykleja na piankę ilustracje przedstawiające 
poszczególne postaci. Dzieci kolejno rzucają kostką i dobierają 
odpowiedni napis. 

Zabawa II 

Dzieci przynoszą fotografie swoich bliskich. Próbują dopasować kartoniki 
z nazwami do osoby na zdjęciu. 

W moim domu nie 
nudzi się nikomu. 

Nauczyciel przykleja na tablicy duży obrazek przedstawiający dom. 
Na obrazku są podpisane: okno, dach, drzwi, pokój, piwnica. W później-
szym czasie można wprowadzić bardziej szczegółowe podpisy, np.: nazwy 
pomieszczeń: sypialnia, kuchnia, łazienka, jadalnia, salon. Każde dziecko 
samodzielnie rysuje na kartce dom, który ma zawierać wyżej wymienione 
elementy. Następnie nauczyciel rozdaje dzieciom małe kartoniki z napi-
sami. Dzieci samodzielnie próbują dopasować je i przykleić. 

Moja najbliższa 

okolica. 

Nauczyciel prezentuje dzieciom obrazki z napisami: szkoła, poczta, stacja 
benzynowa, dworzec kolejowy, szpital (lub/i policja, straż pożarna, 
restauracja, wesołe miasteczko, plac zabaw, bank, kościół itp.). 
Zabawa 

Nauczyciel rozkłada na dywanie makietę z ulicami miasta.  
Dzieci wspólnie z nauczycielem umieszczają napisy w odpowiednich 
miejscach. Podczas swobodnej zabawy na macie, dzieci utrwalają 
znajomość wyrazów dotyczących miejsc w najbliższej okolicy. 

Duchy, strzygi 

i upiory dziś 

harcują, toczą 
spory – Halloween 

Nauczyciel prezentuje dzieciom obrazki z napisami: dynia, kot, miotła, 
czarownica, cukierek. 
Zabawa I 

Nauczyciel włącza muzykę pasującą do klimatu Halloween. Dzieci stojąc 
w kole, podają sobie miotłę. Gdy muzyka przestaje grać – miotła „staje”, 
a dziecko z miotłą w ręku losuje z kapelusza czarownicy kartonik i dopa-
sowuje go do odpowiedniego obrazka. 

Zabawa II 

Dzieci kolorują ilustracje związane z tematyką Halloween, następnie 
dopasowują nazwę do obrazka i przyklejają ją. 

 

II. Zima  

Realizowana 

tematyka 
Opis zabawy/działania nauczyciela i dzieci 

Dni tygodnia. 

Nauczyciel prezentuje dzieciom kartoniki z nazwami dni tygodnia, 
umieszcza je na tablicy jeden pod drugim. Podczas porannego powitania 
dzieci zaznaczają aktualny dzień tygodnia. 

Zabawa z szarfami  

Nauczyciel rozkłada na dywanie 5 szarf w kolorze niebieskim oraz 2 szarfy 
czerwone. Umieszcza w nich kolejno dni tygodnia (poniedziałek – piątek  
– kolor niebieski, sobota – niedziela – kolor czerwony). Dzieci kolejno 
przeskakują przez szarfy oraz głośno odczytują dni tygodnia. 
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Realizowana 

tematyka 
Opis zabawy/działania nauczyciela i dzieci 

Kolorowy zawrót 

głowy. 

Nauczyciel prezentuje dzieciom kartoniki z kolorami i napisami.  
Podczas zabawy dzieci samodzielnie dobierają napisy do odpowiednich 

kolorów. 

Zabawa I 

Nauczyciel układa na dywanie ścieżkę składającą się z kolorowych 
kartek/piankowych podkładek, niektóre z kolorów zastępuje napisami. 

Zadaniem dzieci jest przeskakiwanie po kolorowej „ścieżce” oraz 

nazywanie kolorów i odczytanie wyrazów. 

Zabawa II 

Nauczyciel rozkłada na dywanie kartoniki z nazwami kolorów.  

Dzieci w parach za pomocą klapki na muchy muszą szybko wskazać 

i „klepnąć” kartonik z podanym przez nauczyciela kolorem. 

Zabawa III 

Podczas, gdy gra dowolna melodia – dzieci poruszają się po sali  

w dowolny sposób, w przerwie w muzyce nauczyciel pokazuje kartonik  

z wylosowanym kolorem. Zadaniem dzieci jest przyniesienie dowolnej 

rzeczy z sali w tym kolorze. 

Zabawa IV  

Segreguj kolory – dzieci bawią się w parach lub w niewielkich zespołach. 
Para/zespół otrzymuje od nauczyciela pęsety, kolorowe pompony oraz 
blachę do pieczenia muffinek z zaznaczonymi kolorowymi polami.  

Dzieci losują kartoniki z napisem i wkładają pompon w danym kolorze  

do odpowiedniego „pojemniczka”. 

Zabawa V  

Kolorowe bingo – nauczyciel rozdaje dzieciom po jednej sylwecie dino-
zaura (na której są kropki w różnych kolorach), wysypuje na dywanie 

kolorowe guziki. Następnie prezentuje napisy z nazwami kolorów.  

Dzieci odczytują napis, odszukują guzik w danym kolorze i układają go 

na kropce dinozaura. Wygrywa osoba, która jako pierwsza zapełni 

wszystkie kropki na dinozaurze i krzyknie „bingo”.  

Wizyta Świętego 

Mikołaja. 

Nauczyciel gromadzi na dywanie kawałki kolorowego filcu. Każde dziecko 
losuje kartonik z nazwą koloru i podaje nauczycielowi filc w odpowiednim 

kolorze. Nauczyciel zszywa ze sobą poszczególne kawałki filcu, tworząc 

szalik dla św. Mikołaja (dzieci mogą podarować go Mikołajowi podczas 

spotkania). 

W całym domu 
pachnie lasem, bo 

już święta są za 

pasem. 

Nauczyciel prezentuje dzieciom kartoniki z obrazkami i napisami 

dotyczącymi świąt: choinka, prezent, bombka, Mikołaj, gwiazda. 

Zabawa I 

Nauczyciel gromadzi w magicznym worku przedmioty związane ze 
świętami. Zadaniem dzieci jest odgadnąć za pomocą dotyku, jaką rzecz 

wylosowały i dopasować napis do wylosowanego przedmiotu. 

Zabawa II  

Ubieramy choinkę – nauczyciel przyczepia na tablicy papierową sylwetę 
choinki. Na dywanie znajdują się wycięte z papieru bombki w różnych 

kolorach. W magicznym worku znajdują się kartoniki z nazwami kolorów. 
Zadaniem dzieci jest wylosowanie kartonika, odczytanie nazwy koloru 

i przyczepienie odpowiedniej bombki na choince. 

Zabawa III 

Nauczyciel rozdaje dzieciom sylwety śnieżynek w różnych kolorach. 

Zadaniem dzieci jest zaprezentowanie tańca śnieżynek. Podczas zabawy 

nauczyciel pokazuje dzieciom kartonik z kolorem, który ma wykonać 

taniec. 
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III. Wiosna 

Realizowana 

tematyka 
Opis zabawy/działania nauczyciela i dzieci 

Pory roku. 

Nauczyciel prezentuje dzieciom ilustracje przedstawiające pory roku 

i napisy: wiosna, lato, jesień, zima. Podczas zabawy dzieci dopasowują do 

siebie ilustracje i kartonik z napisem.  

Zabawa I 

Nauczyciel rozkłada na dywanie obręcze, w których znajdują się ilustracje 

i napisy przedstawiające pory roku. Dzieci mają za zadanie przeskakiwać 

do kolejnej obręczy oraz nazywać kolejno pory roku. 

Zabawa II 

Nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy (cztery pory roku). Na stoliku 

znajdują się kartoniki z nazwami pór roku. Podczas zabawy przy muzyce 

nauczyciel pokazuje kartonik i wskazuje porę roku, która ma za zadanie 

zatańczyć.  

Zabawa III 

Nauczyciel rozkłada na dywanie 4 hula-hop (podpisane porami roku)  

oraz różne przedmioty kojarzące się z danymi porami roku (np. ręka-

wiczki, piłka, okulary przeciwsłoneczne, kalosze, kask rowerowy itp.). 

Dzieci losują kartonik z nazwą pory roku i dopasowują do niej odpowiedni 

przedmiot, wkładając go do obręczy. 

Czy świeci słońce 
czy wieje wiatr  

– piękny jest 

otaczający nas 

świat. 

Nauczyciel wraz z dziećmi projektuje kalendarz pogody. Dzieci kolorują 

ilustracje przedstawiające zjawiska atmosferyczne. Nauczyciel prezentuje 

dzieciom kartoniki z wyrazami: deszcz, wiatr, słońce, śnieg, burza, pada, 

wieje, świeci, jest.  

Każdego dnia, na początku zajęć, dzieci umieszczają w kalendarzu pogody 

odpowiedni kartonik oraz obrazek.  

Nasze emocje. 

Nauczyciel prezentuje dzieciom kartoniki z napisami/przymiotnikami 

opisującymi stany emocjonalne: zły, wesoły, zdziwiony, wystraszony, 

smutny. 

Zabawa I 

Nauczyciel czyta opowiadanie, w którym występują wymienione wyrazy.  

W odpowiednich miejscach pokazuje kartonik, a dzieci odczytują napis. 

Zabawa II 

Nauczyciel rozkłada na dywanie kartoniki z napisami, dzieci kolejno 

rzucają kostką emocji, dopasowują kartonik do wylosowanej miny 
i próbują wypowiedzieć swoje imię z emocją (w sposób wesoły, smutny, 

zły itp.). 

Zabawa III 

Zegar emocji – na specjalnie przygotowanej planszy w kształcie zegara, 
nauczyciel umieszcza ilustracje przedstawiające osoby z różnymi 

emocjami, dzieci losują kartonik z napisem i próbują ustawić wskazówkę 

przy odpowiedniej buźce. 

12 miesięcy. 

Nauczyciel prezentuje kartoniki z nazwami miesięcy.  

Zabawa I 

Nauczyciel rozrzuca na dywanie kartoniki z miesiącami. Wybiera kolejno 

dzieci, które układają nazwy miesięcy w odpowiedniej kolejności (jedno 

dziecko – jeden miesiąc). 

Zabawa II 

Nauczyciel odczytuje zagadki na temat poszczególnych nazw miesięcy. 

Dzieci próbują odgadnąć, o jakim miesiącu jest mowa i odnaleźć 

odpowiedni kartonik. 

Zabawa III 

Nauczyciel rozdaje dzieciom kolorowanki przedstawiające poszczególne mie-

siące. Dzieci kolorują je, a następnie przyklejają odpowiedni napis z nazwą.  

Na koniec przy pomocy nauczyciela tworzą kalendarz. 
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Realizowana 

tematyka 
Opis zabawy/działania nauczyciela i dzieci 

Wielkanocne 
to pisanki, 

malowanki 

i kraszanki. 

Zabawa I 

Co pasuje do Wielkanocy?  
Nauczyciel rozsypuje na dywanie kartoniki z wyrazami dotyczącymi Świąt 

Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Zadaniem dzieci jest zebranie tylko 

tych kartoników, które są związane z Wielkanocą. 

Zabawa II 

Nauczyciel układa na dywanie puzzle-pisanki (dwu- trzyelementowe) 

w różnych kolorach. Dzieci kolejno układają puzzle i dopasowują kartonik 

z nazwą koloru do ułożonej pisanki. 

 

IV. Lato 

Realizowana 

tematyka 
Opis zabawy/działania nauczyciela i dzieci 

Moje ciało. 

Na dużym kartonie nauczyciel rysuje kontury sylwety człowieka. 
Dzieci wspólnie kolorują, rysują włosy, oczy, nos, usta. Po zakończe-

niu pracy nauczyciel wiesza karton w widocznym miejscu w sali oraz  

z pomocą dzieci umieszcza w odpowiednich miejscach kartoniki 

z napisami: głowa, brzuch, usta, oczy, nos, ucho, ręka, noga, plecy.  

Zabawki. 

Nauczyciel gromadzi w skrzyni na zabawki następujące przedmioty: 

lalka, auto, miś, klocki, skakanka itp. 

Zabawa I 

Nauczyciel puszcza dzieciom nagrania odgłosów poszczególnych 

zabawek. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, jaka zabawka wydaje taki 

dźwięk i odszukać właściwy kartonik z nazwą. 

Zabawa II 

Co zmieniło swoje miejsce? Nauczyciel układa zabawki w jednym 

szeregu. Wspólnie z dziećmi przypisuje kartonik z nazwą do zabawki. 
Następnie zasłania oczy chętnemu dziecku i zmienia ustawienie 

zabawek (nie nazw). Zadaniem dziecka jest pozamieniać kartoniki tak, 

aby pasowały do przedmiotów. 

Liczby. 

Zabawa I 

Dzieci kolejno/losowo rzucają dużą piankową kostką do gry, „odczy-

tują” liczbę oczek i dopasowują do odpowiedniego kartonika z napi-

sem (jeden – sześć). 

Zabawa II  

Przynieś… – dzieci poruszają się po sali w rytm wesołej melodii, gdy 

muzyka przestaje grać, nauczyciel pokazuje dzieciom kartonik z napi-
sem (jeden – dziesięć) i mówi, co dzieci mają przynieść, np. przynieście 

do mnie… (pokazuje kartonik z napisem trzy) klocki, kredki, misie, 

lalki itp.  

Zabawa III 

Owocowe przeliczanie – każde dziecko otrzymuje od nauczyciela syl-

wetę plastra arbuza oraz pojemniczek z ziarnami kawy. Dzieci po kolei 

losują kartonik z napisem, wspólnie odczytują go i kładą na obrazku 

arbuza odpowiednią liczbę „pestek”. 

Zabawa IV (zabawę można wykorzystać także przy realizacji tematyki 

o kosmosie). 

Ufoludek – nauczyciel rozdaje dzieciom sylwety ufoludków.  

Dzieci kolejno strącają kręgle, na których są kartoniki z napisami 
(jeden – dziesięć). Odczytują wyraz i układają na ufoludku odpowiednią 

liczbę oczek. 
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Realizowana 

tematyka 
Opis zabawy/działania nauczyciela i dzieci 

Góry, morze, 
wieś, jezioro, 

gdzie rodzice  

nas zabiorą? 

Nauczyciel gromadzi w sali przedmioty związane z wakacyjnymi 
podróżami (mapa, kompas, latarka, plecak, kapelusz, okulary  

itp.). 

Zabawa I 

Nauczyciel umieszcza na kręglach kartoniki z wyrazami.  

Dzieci kolejno toczą kulę i odczytują wyraz ze strąconego kręgla  

(i/lub dopasowują go do przedmiotu). 

Zabawa II  

Na ryby – nauczyciel rozsypuje na dywanie kartoniki z wyrazami od 

spodu podklejone magnesem. Zadaniem dziecka jest złowienie karto-

nika i głośne odczytanie wyrazu. 

Zabawa II – wersja trudniejsza  

Nauczyciel rozsypuje na dywanie kartoniki z wyrazami od spodu 

podklejone magnesem. Zadaniem dziecka jest złowienie kartonika  

z wyrazem związanym z wakacjami. 

Zabawa III 

Tropiciele – nauczyciel ukrywa w piaskownicy kartoniki z wyrazami 

dotyczącymi wakacyjnych podróży. Dzieci odnajdują kartoniki i od-

czytują wyraz na głos. 

W co się ubrać? 

Nauczyciel prezentuje dzieciom kartoniki z nazwami części garderoby 
(np. koszulka, spodnie, spodenki, kostium kąpielowy, sukienka, buty, 

kapelusz, czapka, rękawiczki itp.). 

Zabawa I 

Ubieranka – dzieci rzucają kostką, na której są umieszczone napisy  

z nazwami ubrań. Odczytują wylosowany wyraz, odszukują daną 

część garderoby i „ubierają” postać. 

Zabawa II 

Pakujemy się w podróż – nauczyciel przynosi do sali walizkę oraz róż-

ne części garderoby (zimowe i letnie). Mówi dzieciom, gdzie wybierają 

się w podróż (ferie zimowe w górach lub wakacyjny wyjazd nad mo-

rze). Dzieci wybierają odpowiednie ubrania, dopasowują napis i pa-

kują walizkę. 

Małgorzata Szczerbak 
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Barbara Kosta 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

Anna Janosik 
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta  

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie 

V  POWIATOWY  KONKURS  JĘZYKA  FRANCUSKIEGO   

« VIVE  LA  FRANCE », 

CZYLI  POTYCZKI  Z  JĘZYKIEM  FRANCUSKIM 

Polsce język francuski uważany 
jest za niezwykle melodyjny i przy-

jemny dla ucha, a jednocześnie 

postrzega się go jako trudny ze względu na 

zawiłości gramatyczne oraz fonetyczne. Jego 

znajomość stanowi jednak bardzo duży atut 
w dzisiejszych czasach, ponieważ umożliwia 

podjęcie nauki na najbardziej prestiżowych 

francuskich uczelniach, a także otwiera 

drzwi do kariery we francuskich przedsię-

biorstwach, zarówno we Francji jak i w in-

nych krajach francuskojęzycznych (Kanada, 
Szwajcaria, Belgia i kraje Afryki). Również 

w Polsce znajdziemy wiele świetnie prospe-

rujących francuskich firm, takich jak np.: 

Orange, Leroy Merlin, Carrefour, Michelin, 

Sephora, Yves Rocher czy Décathlon.  

Melodyjny język znad Sekwany, którego 

niegdyś nie wypadało nie znać, posiada na-

dal ogromne znaczenie mimo wyparcia go 

w wielu sytuacjach przez język angielski. 

Stanowi dobrą bazę do nauki innych ję-

zyków, szczególnie języków romańskich: hi-
szpańskiego, włoskiego, portugalskiego i ru-

muńskiego, ale także języka… angielskiego. 

Aż 50% aktualnego słownictwa angielskiego 

wywodzi się z języka Moliera! 

W Częstochowie język francuski nau-

czany jest jako drugi język w kilkunastu 
szkołach: podstawowych i ponadpodstawo-

wych. Częstochowscy nauczyciele – roma-

niści dzielą się z uczniami swoją pasją 

językową, przygotowując ich do udziału 

w  konkursach, które z edycji na edycję 

przyciągają coraz liczniejsze grono sympa-
tyków. Mowa tutaj o dwóch imprezach 

o ugruntowanej pozycji: o Regionalnym Fe-

stiwalu Piosenki Europejskiej, w którym pio-

senki angielskie przeplatają się z francus-

kimi oraz o Powiatowym Konkursie Języka 
Francuskiego „ Vive la France !”. 

Gospodarzem i organizatorem 5 edycji Po-

wiatowego Konkursu Języka Francuskiego 

„ Vive la France !” było po raz kolejny 

I  Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. 

Zbigniewa Herberta Społecznego Towarzys-
twa Oświatowego w Częstochowie, współorga-

nizatorem – Regionalny Ośrodek Doskona-

lenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

reprezentowany przez Barbarę Kostę – nau-

czyciela-konsultanta wspierającego na co 
dzień pracę nauczycieli języka francuskiego. 

Patronat medialny objął „Częstochowski 

Biuletyn Oświatowy”.  

 
Uczestnicy podczas zmagań konkursowych 

Konkurs adresowany do uczniów klas 

gimnazjalnych odbył się 8 czerwca 2018 r. 
i miał na celu promowanie języka fran-

W 

Forum nauczycieli konsultantów 
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cuskiego, motywowanie uczniów do nauki, 

poszerzanie ich wiedzy o kulturze, geografii 

Francji oraz rozwijanie umiejętności języko-

wych. Tematem przewodnim tegorocznej 

edycji była przyroda i dlatego test konkur-
sowy nawiązywał do świata roślin, zwierząt, 

zjawisk atmosferycznych, wakacji, podróży, 

wycieczek, krajobrazów i wypoczynku na ło-

nie natury. Uczniowie musieli przebrnąć 

przez część leksykalno-gramatyczną najeżo-

ną pułapkami językowymi, zrozumieć prze-
czytany artykuł prasowy, rozwiązać krótki 

quiz realioznawczy oraz zredagować wiado-

mość e-mailową, opisującą wakacje na wsi. 

W trakcie oczekiwania na werdykt jury, 

uczestnicy skorzystali z wielu atrakcji przy-
gotowanych przez uczniów I Społecznego Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa 

Herberta w Częstochowie, którzy pod opieką 

Anny Janosik zadbali o miłą i przyjazną 

atmosferę. Umożliwili gościom zwiedzanie 

szkoły, dzieląc się swoimi sukcesami oraz 
dokonaniami w zakresie tworzenia filmów 

realizowanych w ramach zajęć grupy „Her-

bert kręci”, przeprowadzili quizy o Francji, 

zorganizowali zabawę karaoke i zaprezen-

towali aplikacje na smartfony, sprawdzające 
znajomość francuskiej leksyki i gramatyki. 

 
W  oczekiwaniu na werdykt jury 

Młodzież uczestnicząca w konkursie „ Vive 
la France !” wykazała się bogatą wiedzą 

o Francji oraz wyjątkowymi umiejętnościami 

językowymi, dlatego organizatorzy zdecydo-

wali o wyłonieniu trzech laureatów oraz 

przyznaniu trzech wyróżnień. 

Laureatami konkursu zostali: 

● I miejsce – Anna Kaniowska ze Szkoły 
Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki 

w  Częstochowie. Opiekun – Małgorzata 

Gracka-Wesołek.  

● II miejsce  – Natalia Maszkowska ze Szko-

ły Podstawowej nr 53 im. Marii Skło-

dowskiej-Curie w Częstochowie. Opiekun 

– Ewa Majchrzak.  

● III miejsce – Nicola Sojecka ze Spo-

łecznej Szkoły Podstawowej im. Zbignie-

wa Herberta STO w Częstochowie. Opie-

kun – Anna Janosik. 

Wyróżnienia otrzymali: 

● Agnieszka Prudło ze Szkoły Podstawowej 

nr 41 im. Jana Matejki w  Częstochowie 

w Częstochowie. Opiekun – Małgorzata 

Gracka-Wesołek.  

● Zuzanna Kufel ze Szkoły Podstawowej 

nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czę-

stochowie. Opiekun – Ewa Majchrzak.  

● Olga Górnicka  ze Szkoły Podstawowej 

nr 41 im. Jana Matejki w  Częstochowie 

w Częstochowie. Opiekun – Małgorzata 

Gracka-Wesołek. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy, nauczyciele – podziękowania, 

a laureaci – atrakcyjne nagrody rzeczowe, 

które odebrali z rąk Renaty Lipniewskiej, 

wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych 

RODN „WOM” w Częstochowie oraz Danuty 
Zatyki, dyrektor I Społecznego Liceum Ogól-

nokształcącego im. Zbigniewa Herberta STO 

w Częstochowie.  

 
Wręczanie nagród laureatom konkursu  

przez Danutę Zatykę – dyrektor I SLO im. Z. Herberta 
STO w Częstochowie, Annę Janosik – nauczyciela 

j. francuskiego w I SLO im. Z. Herberta STO 
w Częstochowie oraz Renatę Lipniewską  

– wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych 
RODN „WOM” w Częstochowie 

Organizatorzy konkursu pogratulowali 

młodym frankofonom wysokiego poziomu 

znajomości języka i zaprosili do kontynuo-

wania przygody z językiem francuskim 
w  następnej, 6. edycji konkursu „ Vive la 

France !”. 

Barbara Kosta 

Anna Janosik 
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Dorota Liberda 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

WIE  KANN  MAN  EINE  FREMDSPRACHE  

UND  EIN  SACHFACH  INTEGRIEREN  

–   AKTUELLE  CLIL-TENDENZEN  

IM  DAF-UNTERRICHT 
ie Globalisierung und Technisie-

rung schreiten im 21. Jh. immer 

weiter forsch voran. Die digitale 
Revolution begleitet uns auf Schritt und 

Tritt. Laut Leitlinien der europäischen Bild-

ungspolitik klopft die Digitalisierung immer 

häufiger im Unterricht an. Als Beispiel 

dafür wird nachstehend die deutsche Ini-

tiative »Roberta® – Lernen mit Robotern«1 
erwähnt. Die Forscher am Fraunhofer-In-

stitut für Intelligente Analyse- und Infor-

mationssysteme IAIS setzten sich ein Ziel, 

die Jugendlichen in die spannende Welt der 

mobilen Roboter einzuführen und ihnen die 
Schwerpunkte praxisnah zu vermitteln. Die 

Pilotschulen bekommen komplette Roboter-

Baukastensysteme und zielgruppenorien-

tierte Unterrichtsmaterialien, aber nicht nur. 

Den Lehrkräften werden auch Betreuung und 

Weiterbildungen angeboten.  

 
Logo von der Initiative „Roberta – Lernen mit 

Robotern“, Bild: https://www.roberta-home.de/lab/, 

[dostęp 18.07.2018] 

Die polnischen Schulen werden dagegen 
u.a. im Rahmen des polnischen Projekts 

„Zaprogramuj Przyszłość”2 von der Stif-

tung Fundacja Orange und von der Vereini-

gung Mistrzowie Kodowania3 unterstützt.  

 
Projekt-Logo „Programmiere die Zukunft“,  

Bild: https://www.ore.edu.pl, [dostęp 18.07.2018] 

Heute werden die MINT-Fächer4 sehr 

gefragt. Außer guten Fachkenntnissen sind 

auch gute Sprachkenntnisse eine Schlüs-
selqualifikation im Berufsleben. Angesichts 

neuer Herausforderungen nehmen die Fremd-

sprachenlehrkräfte Rücksicht auf diese 

Trends und aus diesem Grund ist der CLIL-

Unterricht aktuell ein heißes Thema. Nach 

dem CLIL-Ansatz wird eine Fremdsprache 
mit einem Sachfach integriert vermittelt. 

Eine große Rolle spielt hier ein praxis-

orientiertes Unterrichtskonzept. Die Schüler 

wenden grammatische Strukturen unbe-

wusst an. Obwohl sie die ständig aus-
probieren, vergessen sie manchmal dabei, 

dass sie eine Fremdsprache lernen. So sind 

sie besser zum Lernen motiviert. Dafür wird 

ein nachstehendes Beispiel im CLIL-Un-

terricht betr. DaF/Erdkunde erwähnt: im 

Arbeitsblatt für den fächerübergreifenden 
Unterricht „Himmelsrichtungen“5 werden 
die Ortsangaben mit Dativ genannt (im 
Norden/ im Süden/ im Osten/ im Westen 
von…). Diese Struktur wird ihnen aber 

nicht grammatisch erklärt, nur als ein Re-

demittel beigebracht.  

Im CLIL-Unterricht werden alle Sprach-

fertigkeiten trainiert, d.h. Lesen, Hören, 

Hör-Sehen, Sprechen und Schreiben. An-

fangs wird die Fachlexik vermittelt. Das ist 

die Basis für den Aufbau und für das 

Training der rezeptiven Fertigkeiten. Ans-
chließend werden die nötigen sprachlichen 

Mittel wie z.B. Beschreibung, Definition, 

Beispiele, Aufzählung von Bestandteilen 

etc. benutzt. Erst dann kommen die 

produktiven Übungen in den Vordergrund. 
Also nicht die grammatischen Strukturen 

der Fremdsprache, sondern Kommunika-

tion und Handlung stehen hoch im Kurs. 

Im Unterricht nach dem CLIL-Prinzip wer-

den die kommunikativen Kompetenzen 

gezielt gefördert. Die Schüler können vers-
chiedene Kommunikationsstrategien an-

D 
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wenden. Sie führen Gespräche, stellen Fra-

gen sowie Nachfragen. Sie wenden vers-

chiedene Arbeitsmethoden an, d.h. erstellen 

Fachglossare, sortieren die gewonnenen In-

formationen, nutzen die Tabellen und Dia-
gramme.  

Der Lehrer ist eher ein aktiver Lern-

begleiter. Er tut alles, um den Schülern die 

Möglichkeit zu bieten, Fach und Fremd-

sprache im Unterricht zu integrieren und 

sie in einem authentischen Kontext zu 
lernen. Oft setzt er verschiedene Techniken 

(z.B. neue Medien, Bildmaterial) ein, um die 

Gedanken zu strukturieren und somit das 

Thema zu visualisieren und anschaulicher 

zu machen. In den CLIL-Projekten arbeitet 
ein Fremdsprachenlehrer mit einem Fach-

lehrer zusammen. Er ist für die sprachliche 

Förderung zuständig, braucht aber kein 

Fachwissen, sonst koordiniert er das ganze 

Projekt. Die Aufgabe eines Fachlehrers ist 

dagegen die fachliche Unterstützung (Pla-
nung, Durchführung und Auswertung von 

Experimenten etc.), er braucht keine 

Deutschkenntnisse. Die Schüler experimen-

tieren viel, beschäftigen sich spielerisch mit 

Fachinhalten und lernen eine Fremdspra-
che mit allen Sinnen. Als Zusammenfas-

sung sollte ein Produkt mit Fach und Spra-

che entstehen, z.B. soeben ein Experiment 

oder ein Film, ein Poster, ein Mindmap, ein 

Dialog, ein Quiz o.Ä.. Vielfältige CLIL-Un-

terrichtsideen werden auf der Webseite 
www.lingonetz.de präsentiert.  

 
Bild: http://www.lingonetz.de, [dostęp 18.07.2018] 

Das ist eine richtige DaF-Fundgrube für 
den CLIL-Einsatz, und zwar: das Medien-

paket für das integrierte Fremdsprachen- 

und Fachlernen in den MINT-Fächern 

„LingoMINT“. Die Zielgruppe sind die DaF-

Lerner im Alter von 8 bis 16 Jahren. Das 
ganze Projekt besteht aus einem interak-

tiven Internetportal mit einer neuen Quiz-

App für Jugendliche und aus einem Print-

Magazin für Kinder „Lingo macht MINT“. 

Das ist eine gemeinsame Initiative von 

Eduversum Bildungsverlag und Agentur, 

vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik 
Deutschland und vom Goethe Institut als 

Mitherausgeber. In der letzten Ausgabe von 

„Lingo macht MINT“ werden die Sprachfer-

tigkeiten zum Thema „Die Welt der Zahlen“ 

trainiert. 

Um die DaF-Lehrkräfte zur Umsetzung 
des CLIL-Konzeptes zu ermutigen, fördert 

das Goethe-Institut einen modernen MINT-

Unterricht an den Schulen in Polen. Das 

Programm MINT-Labor6 für Technika be-

zieht sich auf den Einsatz von Lego-
bausteinen im DaF-Unterricht. Die Projekt-

schulen bekommen die LEGO Mindstorms 

Education EV3 Sets ausgeliehen.  

 
Der LEGO-Mindstorms-Roboter,  

Bild: Goethe-Institut Polen7, [dostęp 18.07.2018] 

Das nächste Programm heißt „Superko-

derzy“8, wird an polnischen Grundschulen 

durchgeführt und arbeitet mit dem „Mbot“. 
Partner des Goethe-Instituts ist die Stiftung 

Fundacja Orange. Auf Basis von Grimms 

Märchen „Hans im Glück“ können die 

Schüler im DaF-Unterricht erste Schritte im 

Bereich Coding zu machen.  

 
Der Roboter Mbot, Bild: Superkoderzy9, [dostęp 18.07.2018] 

Aller Anfang ist schwer. Es wird aber 
nichts so heiß gegessen, wie es gekocht 

wird . Die CLIL-Unterrichtsstunden sind 

für die Schüler ein spannendes Abenteuer. 

Sie arbeiten in einem Team, lernen die 
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deutsche Sprache und gleichzeitig ent-

wickeln sie ihre Kreativität sowie logisches 

Denken.  

Dorota Liberda  
 

Przypisy: 
1 https://www.roberta-home.de/, letzter Zu-

griff, [dostęp 18.07.2018]. 
2 [dt. Übers.: „Programmiere die Zukunft“], 

mehr dazu:  
https://www.zaprogramujprzyszlosc.edu.pl/, 
[dostęp 18.07.2018]. 

3 [dt. Übers.: Coding-Experten],  
[dostęp 18.07.2018]. 

4 Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik,  
https://de.wikipedia.org/wiki/MINT- 

F%C3%A4cher, letzter Zugriff,  
[dostęp 18.07.2018]. 

5 http://www.bestefreunde.gr/de/static/ 
band1-exercise-brochures-interdisciplinary-
teaching_de.aspx, letzter Zugriff,  

[dostęp 18.07.2018]. 
6 https://www.goethe.de/resources/files/ 

pdf134/einladung2.pdf, letzter Zugriff,  
18.07.2018 

7 https://www.goethe.de/ins/pl/de/sta/ 
kra/bib/mnt.html, letzter Zugriff,  
[dostęp 18.07.2018]. 

8 http://superkoderzy.pl/scenariusze-
lekcji/pogromcy-jezykow-jez-niemiecki/, 

letzter Zugriff, [dostęp 18.07.2018]. 
9 https://szkoly.superkoderzy.pl, letzter Zu-

griff, [dostęp 18.07.2018]. 

 

Weiterführende Links: 
Ernst Endt: Einige Anmerkungen zum Gewinn 

integrierten Sprach- und Fachlernens. (Frü-
hes Deutsch 33/2014). 

Kim Haataja: Der Ansatz des CLIL und die 
Förderung des schulischen Mehrsprachener-
werbs. (Frühes Deutsch 11/2007). 

„MINT – Lernen mit CLIL“ Deutsch integriert in 
den Sach- und Fachunterricht 

https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/clg.html. 
„Teil 1 – Frühes Fremdsprachenlernen mit CLIL  

– eine Einführung“ 
https://www.goethe.de/resources/files/pdf 
96/2clil-fruehes-fremdsprachenlernen.pdf . 

 

 
 
 
Marta Lipska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

CREATIVE  TEACHING  

–   LANGUAGE  AND  LIFE  LESSONS 
hat is a creative English teacher like? What does he or she do to make language 

lessons attractive and unusual? For sure, they find fun and engaging activities, 

make use of ICT and gamification or any energising tasks. What is more, they may 

also go beyond pure language lessons, using students’ knowledge of English as a means to 

practice skills helpful in life. For instance, creative English lessons might combine teaching 
the language and instructing how to behave in dangerous situations. It is possible that 

classes like that can help save somebody’s health or even life. 

To prepare such teaching materials, educators may explore the Internet to find articles, 

mems and films that instruct how to stay safe or even escape violence. Then, they can 
prepare various and differentiated language exercises. Below is presented an exemplary 

combination of language and life lessons. It provides some basic tips how to defend oneself 

in threatening situations. Students will focus more on the tips and tricks that the text offers 

rather than on studying the language itself. The teacher, however, will know that they are 

learning English without realising it. 

The first tip for an English teacher is to always pre-teach the necessary vocabulary. Then, 

the easiest way to create a comprehension exercise is to cut out some fragments of the text 

and ask students to complete the blanks with the missing fragments. Those fragments 

should make students concentrate on what to do and how to behave in threatening 
situations. After that crucial exercise, you may offer a language task related to the text. 

In the examples below, there are two options of a vocabulary exercise: a standard 

vocabulary exercice and its option for dyslexic students. 

W 
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For a printable version of the reading activities, visit the website of RODN ‘WOM’ in Czę-

stochowa https://bit.ly/2rxAcQh, click ‘Materiały dydaktyczne – klasa 7 Szkoły Podstawo-

wej, Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna’ and find ‘Things to do in an emergency si-

tuation’. Feel free to use it in class. 

Task 1. Use Diki.pl to look up the following words. Write their meanings in the right 

column. Two of them are synonyms; underline them. 

vulnerable  

poke  

scratch  

grab  

sensitive  

possessions  

strike  

groin  

Task 2. Read the text below and complete the gaps with the missing fragments a – g. 

There is one fragment that doesn’t fit anywhere. 

a. and hit up under his nose 

b. you’re not an easy prey 

c. he will not be able to see clearly for a few moments 

d. Your health and life count more that any possessions. 

e. fall down 

f. If you fall down 

g. If you are pressed against the wall  

Things to do in an emergency situation 

Do you know what to do if someone is trying to attack you? Can you believe that you are 

able to defend yourself even if your attacker is bigger and stronger than you? There are 
some effective self-defense techniques that anyone can learn to fight back effectively and 

escape harm. 

Obviously, avoiding physical confrontation is the best self-defense. If an aggressive 

robber wants your wallet, handbag or phone, give it to him rather than fight. …1… .You can 

do even better if you throw that wallet away from you instead of handing it to the aggressor. 

There is a chance that he is more into your money/phone than you and he will speed for 

that thing. That is the moment when you should run away. 

If it’s impossible to escape, shout loudly (‘BACK OFF!’) as soon as the attacker touches 

you. This way you will signal for help and let the attacker know …2... . If violence cannot be 
avoided, you only have a few seconds to make some moves in order to get away. You can 

hurt the attacker who is bigger and stronger than you if you know which body parts are the 

most vulnerable to hit. REMEMBER! According to martial arts experts, the most effective 

areas to hit are the eyes, nose, throat, the Adam’s apple, solar plexus, groin and knees. 

How to strike the highly sensitive areas: 

The Adam’s apple or the throat: 

Hit these areas with a fist or a finger. The aggressor will get confused for a while and you 

will be able to escape.  

Groin: 

Hitting or kicking this area will paralyse the bandit, giving you enough time to run away. 

Eyes:  

Poke or scratch the aggressor’s eyes with your fingers. It will harm his eyes so …3... . This 
is your time to escape. 

Nose:  

If the attacker is close in front of you, use your fist or the lower part of your hand ...4... as if 

you wanted to move up the bottom of his nose into the sky (see the pictures below). When in 

pain, he should loosen his grip and then you can break free. 
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Graphics based on: 
https://pixabay.com/en/face-nose-big-man-weak-avatar-36535/ CC0 Creative Commons  

[dostęp 9.05.2018] 
https://pixabay.com/en/sign-language-hand-gesture-28717/ CC0 Creative Commons  
[dostęp 9.05.2018] 
https://pixabay.com/en/dangling-giving-hands-human-keys-2023222/ CC0 Creative Commons 
[dostęp 9.05.2018] 

Knee:  

The knee is vulnerable from every side. Kick it! It’s impossible for the attacker to grab your foot.  

How to break free: 

1. If you are grabbed from the front: 

If you can’t lift your hands, hit the attacker’s nose with your head or forehead. He will 

move away and you can hit him in the groin with your knee. Then run! 

2. If you are grabbed from behind: 

Bend back fast and try to hit the attacker with the back of your head. No matter if you hit 

him or not, one of his legs will automatically move forward. Then it’s your chance to bend 

down, grab this leg and pull it with you while getting up. The bandit will lose balance and 

…5... . (See the picture presenting these moves in point 5 of this Bright Side article: 

https://bit.ly/2EB0FBa) 

3. …6…: 

Hit one of the most vulnerable areas with your head, fist or the bottom of your hand. For 

example, you may bend a little and quickly jump up in order to hit him in the nose or jaw 

with your forehead. The aggressor will get confused and you will be able to run away. 

Task 3. What are the most vulnerable places of human body to attack? Write their 
names next to the numbers (use the picture on the left). 

 

 

 

 

Graphics based on https://pixabay.com/en/man-silhouette-person-human-body-37470/  
CC0 Creative Commons [dostęp 30.04.2018]. 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  
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Task 4. Guess the words. One space stands for one letter. 

a) If the bandit is too close to you and you cannot use your hands to attack, hit him with 

your ___ ___ ___ ___ . 

b) This part of the body is highly sensitive from every side.  

You may kick it and the attacker will not grab your foot. ___ ___ ___ ___  

c) ___ ___ ___ ___  or scratch the aggressor’s eyes and run away! 

d) Hit the most ___ ___ ___ _n_ ___ ___ ___  _b_  ___ ___  parts of the attacker’s body. 

e) The groin is a highly ___ _e_ ___ ___ ___ ___ ___ _v_ ___  part of the body to attack. 

 

Task 4 for dyslexic students. 

Part 1. Order the letters or syllables and guess the words.   

a) If the bandit is too close to you and you cannot use your hands to attack, hit him with 

your ___ ___ ___ ___ . 

e d h a 

b) This part of the body is very sensitive from every side. 

Kick it and the attacker will not grab your foot. ___ ___ ___ ___ 

e e k n 

c) ___ ___ ___ ___  or scratch the aggressor’s eyes and run away! 

k e p o 

d) Hit the most ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  parts of the attacker’s body. 

ne ble ra vul 

e) The groin is a highly ___ _e_ ___ ___ ___ ___ ___ _v_ ___  part of the body to attack. 

tive si sen 

 

pokevulnerableheadsensitiveknee 
 
Part 2. Separate the words in the snake. Then write them in your notebook with different 
colours. 

 

Task 5. Write the conclusion of the article (2–3 sentences).  

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

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

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

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

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

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

 

 

Task 6. Explain the saying: ‘IT IS ALWAYS BETTER TO BE SAFE THAN SORRY’ 
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ANSWER KEY 

Task 1. 

vulnerable easily hurt 

poke to push your finger into something 

scratch to rub your skin with your nails 

grab to quickly take hold of sb/sth with your hand 

sensitive easily hurt 

possessions the things that you own 

strike hit 

groin the genitals 

Task 2. 1 – d    2 – b    3 –  c    4 – a    5 – e    6 – g   

Task 3. 1 – eyes  2 – nose  3 – throat or the Adam’s apple  4 – solar plexus  5 – groin  6 – knees 

Task 4. a) head    b) knee   c) poke   d) vulnerable    e) sensitive               

Marta Lipska 
 

Netografia: 

7 Self-Defense Techniques for Women Recommended by a Professional 
https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/7-self-defense-techniques-for-women-
recommended-by-a-professional-441310/, [dostęp 17.05.2018]. 

Basic Self-Defense Moves Anyone Can Do (and Everyone Should Know) by Melanie Pinola   
https://lifehacker.com/5825528/basic-self-defense-moves-anyone-can-do-and-everyone-should-
know, [dostęp 17.05.2018]. 

‘Written by a cop’, http://what-even-ever.tumblr.com/post/80859261860/written-by-a-cop-everyone-
should-take-5-minutes, [dostęp 17.05.2018]. 

 

 

 

 

Ewelina Makowska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

RZUĆ  I   OPOWIEDZ ,   

CZYLI  KOSTKI  OBRAZKOWE  

NA  LEKCJI  JĘZYKA   OBCEGO 

STORYTELLING 

Uczymy się języków obcych po to, aby za ich pomocą porozumiewać się. Nauka poje-

dynczych słówek czy struktur gramatycznych przychodzi uczniom łatwiej lub trudniej w za-

leżności od indywidualnych predyspozycji, czasu poświęconego na naukę, motywacji 
czy skuteczności wybranych metod uczenia się. Jednak nawet najlepsi uczniowie, którzy 

otrzymują bardzo dobre oceny z testów pisemnych, nie zawsze potrafią płynnie posługiwać 

się językiem mówionym. Tworzenie dłuższych wypowiedzi ustnych może sprawiać im 

trudność. W jaki sposób pomóc uczniom w nauce mówienia? Jakie metody pracy zapro-

ponować, aby uczniowie pokonali barierę wstydu i chętnie formułowali dłuższe wypowiedzi? 

Jedną z takich metod jest storytelling, czyli opowiadanie historii. Metoda ta jest używana 
w wielu dziedzinach, nawet takich jak zarządzanie czy marketing. Jednak wydaje się ona 

idealnie skrojona na potrzeby zajęć językowych. Który nauczyciel języka obcego nie życzyłby 

sobie uczniów potrafiących wymyślić i opowiedzieć historię po angielsku, francusku czy nie-

miecku?  
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Tworzenie opowieści jest aktywnością, która może przynieść wiele korzyści: 

● angażuje uczniów emocjonalnie, 

● pobudza wyobraźnię, 

● pomaga utrwalać struktury gramatyczno-leksykalne, 

● uczy logicznego myślenia, 

● jeśli jest realizowana w grupie, może integrować jej członków, 

● wprowadza miłą atmosferę w klasie. 

Oczywiście, aby nasi uczniowie nauczyli się tworzyć opowiadania w języku obcym mu-
simy zacząć od prostych ćwiczeń, zaproponować precyzyjne polecenia i stworzyć im odpo-

wiednie warunki. Jednym ze sposobów ułatwiających snucie opowieści są ćwiczenia z wyko-

rzystaniem kostek obrazkowych.  

 

RODZAJE KOSTEK OBRAZKOWYCH 

Najłatwiej zaopatrzyć się w kostki, po prostu je kupując. Liczne marki proponują pro-

dukty dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Poza tym na rynku istnieje 

wiele wersji obrazkowych: 

 
Wersja klasyczna 

 
Wersja tematyczna – prehistoria 

 
Wersja tematyczna – poszlaki 

 
A nawet wersja halloweenowa 
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KOSTKI WYKONANE WŁASNORĘCZNIE 

Zakup kostek może okazać się sporym wydatkiem, szczególnie jeśli nasze klasy są liczne, 

a my nie dysponujemy odpowiednim budżetem. Jednak możemy zrobić je sami lub poprosić 

o to uczniów w ramach zajęć. Można przeznaczyć część zajęć z wykorzystaniem metody TPR 

(Total Physical Response), w ramach której uczniowie wykonują polecenia nauczyciela 
w języku obcym, np.: wytnij szablon z kartonu, zegnij wzdłuż linii, sklej itp. Oto przykład 

utworzonych przeze mnie kostek: 

     

Na ściankach kostek przykleiłam kawałki koszulek foliowych, do których mogę swobodnie 

wkładać kartki z różnymi słowami lub obrazkami. Tym samym dysponuję kostkami wielo-

krotnego użytku. 

* 

Możliwe jest również zrobienie kostek obrazkowych (a także kostek do gry) z rolek po 
papierze toaletowym. Oto link ze wskazówkami, jak je wykonać: 

https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/2016/11/23/papierowa-kostka-do-gry- 

i-opowiesci/, [dostęp 9.07.2018].  

Wykonanie tego typu pomocy dydaktycznych jest o wiele prostsze i nawet młodsi ucz-

niowie nie powinni mieć z tym problemu. 

* 

Istnieją także strony WWW, dzięki którym stworzenie kostek jest jeszcze łatwiejsze. 

Wprawdzie strona https://www.toolsforeducators.com/dice/ istnieje tylko w wersji angloję-

zycznej, ale jeśli chcemy wykonać pomoce obrazkowe, mogą korzystać z niej również nau-

czyciele innych języków.  

Tak wygląda strona, dzięki której możemy stworzyć kostkę. Najpierw decydujemy, 
czy chcemy jedną lub dwie kostki na jednej stronie: 

 
Źródło: https://www.toolsforeducators.com/dice/, [dostęp 11.07.2018] 
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Następnie wybieramy interesującą nas kategorię. Wybór jest bardzo duży. Możemy 

zdecydować się na kategorię gramatyczną, jeśli uczymy języka angielskiego (np.: przy-

miotniki, zaimki, czasowniki, w tym czasowniki frazowe) lub kategorię tematyczną (jedzenie, 

miejsca, ubrania, muzyka, Święto Dziękczynienia itp.). W celu zaprezentowania mojego 

przykładu wybrałam kategorię zwierzęta: 

 
Źródło: https://www.toolsforeducators.com/dice/, [dostęp 11.07.2018] 

Wybieramy z gotowej listy 6 zwierząt, których nazwy chcemy utrwalać. Wprawdzie nazwy 

podane są w języku angielskim, ale strona wygeneruje szablon kostki wyłącznie z obraz-

kami, więc każdy nauczyciel będzie mógł jej używać na zajęciach, niezależnie od tego, jakiego 

języka naucza. 

 
Źródło: https://www.toolsforeducators.com/dice/, [dostęp 11.07.2018] 
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Następnie klikamy na przycisk „Make it!”. Strona automatycznie generuje nam gotowy 

do wydruku szablon z wybranymi przez nas zwierzętami, który prezentuje się następująco: 

 
Źródło: https://www.toolsforeducators.com/dice/, [dostęp 11.07.2018] 

WYKORZYSTANIE KOSTEK NA ZAJĘCIACH 

Sposobów na wykorzystanie kostek jest wiele. Decydując się na któryś z nich, należy 

przede wszystkim wziąć pod uwagę poziom językowy uczniów, ich wiek, zainteresowania, 

a także aspekty organizacyjne: na przykład to, czy w klasie jest wystarczająco dużo miejsca, 
aby uczniowie mogli pracować w grupach, przemieścić krzesła itp. 

Proponuję zacząć od bardzo prostych i krótkich ćwiczeń, których zadaniem będzie przede 

wszystkim „oswojenie” uczniów z kostkami. 

1. Uczeń rzuca kostką i mówi, co wylosował, np.: „To jest pies”. 

2. Uczeń rzuca kostką i tworzy zdanie do wylosowanego obrazka, np.: „Mój pies nazywa się Azor”. 

Następnie nauczyciel może narzucić uczniom wykorzystanie danego słowa czy struktur 
gramatycznych: 

3. Uczeń rzuca kostką i musi utworzyć zdanie zawierające przymiotnik, np.: „On jest wierny 

jak pies”. 

4. Uczeń tworzy zdanie w czasie teraźniejszym, przeszłym bądź przyszłym. 

Jeśli poziom językowy uczniów na to pozwala, przechodzimy do budowania historii. 

5. Uczniowie mogą pracować w parach lub małych grupach. Każdy z nich po kolei rzuca 

kostką (lub dwiema) i na podstawie obrazków tworzy zdanie. Kolejny uczeń buduje zdanie 

stanowiące dalszy ciąg historii. Celem jest opowiedzenie historii, która może być 

fantastyczna czy surrealistyczna, ale musi stanowić logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. 

Można umówić się z uczniami, że każdy obrazek pojawia się tylko raz. W przypadku, 

gdy ktoś wyrzuci go po raz drugi, musi rzucić kostką ponownie.  

Historia nie musi być realistyczna. Z ograniczoną liczbą obrazków jest to praktycznie 

niemożliwe. Zresztą lepiej, żeby historia była zabawna, a tworzenie jej sprawiało uczniom 

radość. Wtedy dzieci łatwiej ją zapamiętają. Oto przykład takiego opowiadania: 
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A 

 
Byłam zamknięta w domu. 

B 

 
Wybiegłam z domu i zaczęłam machać, 

aby zatrzymać przejeżdżające obok samochody. 

C 

 
Niestety, rozpętała się burza. Piorun uderzył 

w dom i musiałam zamieszkać w tipi. 

D 

 
Zasnęłam w moim tipi i śniłam,  

że jestem w zamku. 

E 

 
Zamek ten znajdował się za siódmą tęczą 

i był nawet wyposażony w elektryczność. 

F 

 
Znajdowała się w nim wspaniała biblioteka 

i był otoczony ogromnym ogrodem. 

G 

 
Wtedy zadzwonił telefon.  

Obudziłam się i nie wiedziałam gdzie jestem. 

  

 

6. Uczniowie pracują w grupach. Najpierw rzucają dwiema kostkami i na podstawie obrazków 

tworzą bohatera z super mocami, np.: wylosowałam latarkę i pszczołę. Postanowiłam, 

że moim super bohaterem będzie robaczek świętojański. Jego supermoc będzie polegała 

na nieustannej chęci czynienia dobra i niezniechęcaniu się mimo licznych przeciwności. 

 
Robaczek świętojański sprawiający, 

że świat staje się lepszy. 
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Następnie uczniowie rzucają dziewięcioma kostkami i tworzą historię bohatera. Poniżej 

przykład opowiadania o robaczku świętojańskim: 

A 

 
Aby szybciej czynić dobro, robaczek 

postanowił zrobić prawo jazdy. 

B 

 
Niestety myliły mu sie kierunki... 

C 

 
prawa ręka z lewą... 

D 

 
Postanowił więc zrobić kurs pilota. 

E 

 
Okazało się jednak, że ma słaby wzrok. 

F 

 
Ta wiadomość go ogromnie zasmuciła. 

G 

 
Powiedział o tym lekarzowi. 

H 

 
Lekarz odesłał go do... 

I 

 
wróżki, która znalazła rozwiązamnie 
na wszystkie problemy robaczka  
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Przy tworzeniu opowiadań najważniejsza jest wyobraźnia i zależność przyczynowo-skut-

kowa. Jeśli opowiadanie zostało już wymyślone, uczniowie mogą je spisać, pracując nad jego 

poprawnością. Następnie mogą opowiedzieć je na forum klasy. Nauczyciel może zorgani-

zować konkurs na najlepsze opowiadanie. Możliwości wykorzystania kostek na zajęciach jest 

wiele.  

Mam nadzieję, że artykuł zachęci Państwa do wykorzystania kostek obrazkowych na 

lekcjach języka obcego i uczniowie to docenią. Zapraszam też do poszukiwania dalszych 

inspiracji. Oto kilka ciekawych linków: 

1. http://hummingbirdels.blogspot.com/2015/07/story-cubes-czyli-jak-wykorzystuje.html, 

[dostęp 10.07.2018]. 

2. http://www.igraszki-jezykowe.pl/obrazkowe-kostki-do-gry/, [dostęp 10.07.2018]. 
3. https://waytomasterenglish.blogspot.com/2017/05/garsc-pomysow-na-zajecia-ze-

storyteller.html, [dostęp 10.07.2018]. 

4. https://waytomasterenglish.blogspot.com/2017/05/garsc-pomysow-na-zajecia-ze-

storyteller.html, [dostęp 10.07.2018]. 

5. http://hspmom.com/20-ways-to-use-rorys-story-cubes/, [dostęp 10.07.2018]. 
6. https://www.unjourunjeu.fr/printable/histoires-au-cube/, [dostęp 10.07.2018]. 

Ewelina Makowska 

 
 
 
 
 
 
Urszula Mielczarek 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

RELACJA  Z  KONFERENCJI 

„TUTORING ,   CZYLI  JAK  W  PRAKTYCE  

INSPIROWAĆ   UCZNIA  DO  ROZWOJU” 

września 2017 r. w Regionalnym 

Ośrodku Doskonalenia Nauczy-

cieli „WOM” w Częstochowie w ra-
mach projektu „Akademia Wychowawcy” 

odbyła się konferencja „Tutoring, czyli jak 

w praktyce inspirować ucznia do rozwoju”. 

W konferencji uczestniczyli nauczyciele 

wszystkich typów szkół i placówek oświa-

towych, wychowawcy klas, specjaliści szkol-
ni. Była ona poświęcona poznaniu idei tu-

toringu szkolnego. 

Wydarzenie we współpracy z Collegium 

Wratislaviense z Wrocławia przygotowała 

i prowadziła Urszula Mielczarek, nauczyciel-  
-konsultant Regionalnego Ośrodka Dosko-

nalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 

która omówiła warunki i zasady organizacji 

przestrzeni do działania w zakresie pracy 

tutorskiej.  

 

 

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant  
RODN „WOM” w Częstochowie 

25 
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Podczas konferencji prelegent trener  

Bartosz Fingas, Collegium Wratislaviense 

podjął następujące tematy: 

● Czy wielkoduszności można nauczyć? 

Idea, cele i wartości tutoringu, 

● Tutoring od idei do praktyki – czyli do-

świadcz narzędzi tutorskich. 

 
Bartosz Fingas, Collegium Wratislaviense 

Głównym celem tutoringu jest dostrzeże-
nie talentu i rozwinięcie potencjału pod-

opiecznego w procesie zindywidualizowanej 

edukacji, nakierowanej na integralny rozwój 

obejmujący: wiedzę, umiejętności i postawy. 

Proces ten prowadzi tutor w ramach indy-
widualnych spotkań przebiegających w at-

mosferze zaufania i dialogu, który jest 

głównym narzędziem tutoringu. 

Tutor wierzy w możliwości ucznia, wspie-

ra go i doradza, dzieli się swoją wiedzą, 

doświadczeniem i pasjami. Koncentruje się 

na mocnych stronach podopiecznego, zmia-

nie przekonań blokujących jego rozwój. 
Skupia się na rozwiązaniu problemów i jest 

świadomy swoich kompetencji. W wyniku 

pracy tutorskiej uczeń zmienia wzory prze-

konań na własny temat. Umie odpowiedzieć 

na pytania: Kim jestem? Ile jestem wart? 

Ile znaczę dla innych? Co potrafię? Jaki 
mam wpływ na rzeczywistość? 

Praca tutorska podejmowana w szkołach, 

zapewne przyczynia się do wzrostu u ucz-

nia: 

● zdolności w podejmowaniu decyzji, 

● samodzielności i odpowiedzialności za 

własny rozwój, 

● umiejętności uczenia się w zakresie wy-

boru i oceny źródła informacji, 

● odwagi w formułowaniu i głoszeniu włas-

nych poglądów, 

● poczucia własnej wartości i akceptacji 

siebie, 

● umiejętności kreatywnego myślenia i dzia-

łania, 

● tolerancji i szacunku dla innych, 

● umiejętności porozumienia się bez prze-

mocy, na drodze dialogu, 

● budowania dobrych relacji interperso-

nalnych, empatii oraz wzrostu poziomu 

zaufania. 

Warto rozważyć wprowadzenie metody 
tutoringu lub choćby jego elementów do 

rzeczywistości szkolnej. Polecam zestawie-

nie bibliograficzne na ten temat dostępne 

na stronie internetowej Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstocho-

wie – https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/, 

zakładka: Zbiory/Zestawienia bibliograficz-

ne [dostęp: 23.12.2018]. 

Urszula Mielczarek
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Marta Małek 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

NOC  BIBLIOTEK   

W  PUBLICZNEJ  BIBLIOTECE  PEDAGOGICZNEJ  

RODN   „WOM”   W  CZĘSTOCHOWIE 

–   RELACJA  Z  WYDARZENIA 

czerwca 2018 r. w Publicznej Biblio-

tece Pedagogicznej RODN „WOM” 

w Częstochowie odbyła się po raz 
czwarty Noc Bibliotek. Hasło tegorocznej 
edycji – Rzeczpospoczyta odnosiło się do 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

Jak co roku na uczestników czekało wie-

le atrakcji mających na celu promocję czy-
telnictwa i biblioteki jako instytucji, w któ-

rej warto bywać o każdej porze dnia. 

Tegoroczna Noc Bibliotek rozpoczęła się 

o godzinie 1630 w Auli Forum emisją filmu 
pt. Tarapaty. Po obejrzeniu filmu dzieci 

i  opiekunowie mogli skorzystać z bogatej 
oferty zajęć proponowanych przez pracow-

ników biblioteki i zaproszonych gości. Każdy 

uczestnik mógł „przywitać się” z biblioteką 

i  zostać twórcą wspólnej kompozycji plas-

tycznej umieszczonej przy wejściu do bib-

lioteki. 

 
Powitanie uczestników 

Podobnie jak w ubiegłych latach gości-

liśmy przedstawicieli firmy Bard – Centrum 

Gier, którzy zaprezentowali niezwykle cie-

kawe i zajmujące gry planszowe. Wśród 

zaproszonych gości znalazł się również zna-
ny częstochowski raper Mikser, który bar-

dzo chętnie włącza się w akcje mające na 

celu promocję biblioteki jako instytucji, jak 

również czytelnictwa. W trakcie „kreatyw-

nego” i pełnego niespodzianek występu 

rozmawiał z dziećmi i młodzieżą na różne 
tematy związane z życiem codziennym. Za-

chęcał również do rozwijania własnych pasji 

oraz zdrowego trybu życia. W trakcie spot-

kania nie zabrakło też prezentacji twór-

czości muzycznej Miksera. 

 
Gry planszowe Bard – Centrum Gier 

Dodatkową atrakcję stanowił pokaz tań-

ców dawnych w wykonaniu zespołu Secoli 

di Danza, w trakcie którego członkowie zes-

połu zaprosili uczestników tegorocznej Nocy 

Bibliotek na taneczną podróż przez epoki. 
Zaprezentowali tańce dworskie, poczynając 

od późnego średniowiecza, a na początkach 

XIX wieku kończąc. 

9 
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Ponadto nasi goście mogli uczestniczyć 

w rodzinnych warsztatach historyczno-plas-
tycznych Autoportret z historią i tworzyć 

portrety swoje, jak również inspirowane 

postaciami historycznymi. Uczestnicy mogli 

również wziąć udział w zajęciach multime-
dialnych Tuż przed wakacjami… i tworzyć 

elektroniczne książeczki w programie Story 

Jumper. 

 
Kącik malucha 

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci 

i młodzieży cieszyły się zajęcia z wykorzys-

taniem gier planszowo-mobilnych z elemen-
tami nauki programowania Scottie Go! oraz 

warsztaty tworzenia komiksów online Ko-
miks w bibliotece.  

Uczestnicy Nocy Bibliotek mieli okazję 

uczestniczyć w zajęciach biblioterapeutycz-
nych z elementami arteterapii pn. Mój dom, 
moja mała ojczyzna, moje miejsce na Ziemi.  

Zainteresowaniem cieszyły się także war-

sztaty haftu krzyżykowego i koralikowego 
oraz warsztaty plastyczne pn. Jak zrobić ko-
tylion patriotyczny? Oprócz tego, goście  

mieli możliwość sprawdzenia swoich umie-

jętności w trakcie kursu udzielania pierw-

szej pomocy przedmedycznej prowadzonego 

przez ratownika medycznego. 

 
Warsztaty historyczno-plastyczne 

Na zakończenie tegorocznej Nocy Biblio-
tek odbył się interaktywny quiz z nagrodami 
pt. Co wiemy o naszym kraju? 

Na wytrwałych uczestników czekało pół-

mroczne zwiedzanie zakamarków biblioteki, 

które uświetnił występ Marty Powązki gra-

jącej na późnośredniowiecznej lutni. Nocy 
towarzyszyła wystawa Częstochowa na pocz-
tówkach sto lat temu, ekspozycja książek 

związanych z historią Polski oraz wystawa 
przewodników po Polsce Piękna nasza Pol-

ska cała…  

IV edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 

była równie udana jak poprzednie, dostar-
czyła wielu emocji, wzruszeń i dobrej za-

bawy. W imprezie wzięło udział łącznie 

około 100 osób. 

Marta Małek 

 

 
Zespół Secoli di Danza – pokaz tańców dawnych 
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EDUKACJA  PRZEDSZKOLNA  I  WCZESNOSZKOLNA 

 
Beata Folentarska 
Janina Niklewicz 
Miejskie Przedszkole nr 11 w Częstochowie 

ROLA  I   MIEJSCE  EDUKACJI  DALTOŃSKIEJ  

W  ROZWOJU  MAŁEGO   DZIECKA  

oncepcja edukacji według planu 

daltońskiego została stworzona na 

początku XX wieku przez Helen 

Parkhurst (1887–1973). W 1919 roku pow-

stała pierwsza szkoła w Dalton w USA, stąd 
nazwa. Motto edukacji daltońskiej Helen 

Parkhurst brzmi: „Jeśli szanujemy dziecko 

i podążamy za jego możliwościami, to może 

ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy, 

a wszystko, co dziecko potrafi – nauczycie-

lowi zrobić nie wolno”. Znaczy to, że nie 
wyręczamy dziecka we wszystkim, lecz po-

magamy mu znaleźć drogę, sposób rozwią-

zania problemu. Pobudzamy jego inicjatywę, 

a co za tym idzie – rozwijamy pewność 

siebie, poczucie własnej wartości oraz prze-
konanie, że „da sobie radę”. 

Główne filary edukacji daltońskiej to: 

Samodzielność – dziecko na podstawie 

wskazówek nauczyciela stara się rozwiązać 

problem, szuka własnych źródeł wiedzy 

i  rozwiązań, nie traktując nauczyciela jak 
„chodzącej encyklopedii”, lecz jak partnera, 

od którego można otrzymać wskazówkę. 

Odpowiedzialność – wiąże się z wolnością, 

ponieważ za wolnym wyborem stoi odpowie-

dzialność za wykonanie zadania, którą 
dziecko ponosi przed nauczycielem oraz 

przed innymi członkami zespołu. Dzięki te-

mu nawet małe dziecko uczy się, że z wol-

ności należy mądrze korzystać. 

Współpraca – zadania w parach i zespołach 

wymagają od dzieci rozwoju umiejętności 
komunikacyjnych. Dziecko, nawet jeżeli zaj-

muje się czymś samodzielnie, musi uwzględ-

nić potrzeby i tempo pracy innych. 

Natomiast fundament stanowi refleksja 

– słowo, które oznacza przemyślenie, głęb-

sze zastanowienie się nad jakąś sprawą.  

To przede wszystkim nauczyciel powinien 

kierować się refleksją. Bez zastanowienia 

się, nabrania dystansu i wyciągania wnios-

ków nie można mieć pewności, że to, co 

robimy, robimy dobrze. Nauczyciel powinien 

być dobrym obserwatorem, potrafić krytycz-
nie spojrzeć na swoje postępowanie. To ref-

leksja pozwala nam na bieżąco reagować na 

napotkane problemy. 

W pracy z młodszymi dziećmi narzędziem 

wprowadzającym jest samoocena. Możemy 
ją oznaczać, np.: minkami lub wcześniej 

ustalonymi kolorami (np.: różowy – wszyst-

ko rozumiem, fioletowy – mam wątpliwości, 

szary – nie rozumiem tego). 

Założenia pracy w edukacji daltońskiej 

są elastyczne i można je dostosowywać do 
każdego przedszkola i szkoły oraz programu 

nauczania. 

 

KOLORY DNIA 

W naszym przedszkolu najpierw wprowa-
dziłyśmy kolorowe dni tygodnia. Każdy 

dzień jest oznaczony określonym kolorem, 

umownym dla całego przedszkola. W ten 

sposób dzieci zdobywają umiejętność iden-

tyfikowania dni tygodnia, zanim jeszcze 

nauczą się rozpoznawać lub odczytywać 
nazwy tych dni.  

K 
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Kolory dnia 

 

RYTM DNIA 

Plan dnia – na nim układane są po kolei 

zdarzenia planowane na aktualny dzień. 

Dziecko zaznacza zdarzenie i dzwoni dzwo-

neczkiem. Znajomość i rozumienie rytmu 

dnia daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa 
i spokoju, zwłaszcza w przypadku naj-

młodszych oraz poczucie odpowiedzialności 

za poszczególne jego elementy. 

 
Rytm dnia 

 

DYŻURY 

Na początku tygodnia dzieci losują ko-

lejno dyżury: 

● nakrywanie stolików, 

● odznaczanie dnia tygodnia i zdarzeń na 

planie dnia, 

● pilnowanie porządku w toalecie, 

● pilnowanie porządku w klasie, 

● pomocną dłoń nauczyciela itp. 

 

POMOCNA RĘKA 

Pomocna ręka nauczyciela to asystent 
lub dwaj asystenci nauczyciela. Pomagają 

w przygotowywaniu, np.: zajęć plastycznych, 

zabaw ruchowych, doświadczeń itp. Można 

poszerzyć zakres obowiązków takiego asys-

tenta, np. o czuwanie nad realizacją zadań 

i dyżurów. 

 
Pomocna dłoń nauczyciela 

 

PIERWSZA PARA 

W poniedziałek wybierana jest pierwsza 
para. Pary ustawiają się według określonego 

porządku. Ustawianie w pary staje się bar-

dzo sprawne. 

 

TABLICA ZADAŃ 

Na tablicy znajduje się wizualizacja za-

dań do wykonania w danym tygodniu. Sto-

sujemy różną liczbę zadań na tydzień, w za-

leżności od wieku dzieci, ich możliwości 

i stopnia trudności zadań. Pomoce do wyko-

nania zadań są zawsze dostępne i dzieci sa-
modzielnie z nich korzystają.  

W grupach młodszych dzieci zaznaczają 

wykonanie zadania odpowiednim do dnia 
kolorem magnesu. 

W grupach starszych dzieci najpierw pla-

nują, w którym dniu wykonają dane zada-

nie i przypinają odpowiedni magnes z ro-
dzajem zadania.  

 
Tablica zadań 

 

INSTRUKCJE CZYNNOŚCIOWE 

W planie daltońskim instrukcja to wizua-

lizacja procesu, która: 

● składa się z 4 do 8 kroków – więcej eta-

pów staje się dla dzieci mniej zrozumiałe, 

● w krokach zawarte są poszczególne etapy 

działania, 
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● w pierwszym kroku zawiera zestaw po-

trzebnych materiałów, a w ostatnim poka-

zuje wynik końcowy – np. gotową postać. 

 

 

 
Instrukcje czynnościowe 

 

MUZYKA DO SPRZĄTANIA 

Na stałe wybrany utwór muzyczny wy-
znacza ramy czasowe odkładania zabawek 

na miejsce, a zdjęcia zabawek umieszczone 

na pojemnikach pomagają w utrzymaniu 

porządku w sali. 

 

METODA ODROCZONEJ UWAGI 

Stosujemy zasadę odroczonej uwagi, któ-

ra polega na tym, że dziecko najpierw sa-

modzielnie poszukuje rozwiązania proble-

mu, następnie prosi o pomoc kolegę lub 

grupę dzieci, a na koniec zwraca się do nau-
czyciela. 

Nie otrzymuje jednak gotowego rozwiąza-

nia lecz wskazówki naprowadzające. 

 
Metoda odroczonej uwagi 

 

KALENDARZ URODZINOWY 

W kalendarzu urodzinowym daty urodzin 
są wizualizowane. 

Dzieci szybko się uczą i zapamiętują, 

kiedy (w jakiej porze roku) się urodziły. 

U starszych dzieci można wprowadzić mie-

siące, dzięki temu nauczą się, które miesią-
ce należą do danej pory roku, zapamiętują 

z łatwością nazwy miesięcy oraz swoje do-

kładne daty urodzin. 

W dniu urodzin wszyscy składają jubila-

towi życzenia, śpiewają „Sto lat” i częstują 

się cukierkami. Dzięki temu każdy w dniu 
swoich urodzin może poczuć się wyjątkowo. 

 

 
Kalendarz urodzinowy 
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KODEKS PRZEDSZKOLAKA 

Przestrzegamy ustalonych wspólnie z nauczy-

cielem norm i zasad postępowania w grupie. 

 
Kodeks przedszkolaka 

 

ZEGAR DALTOŃSKI 

Kolorowy zegar pokazuje czas na wyko-

nanie zadania, zabawę lub inne zajęcie. 

Dzieci patrząc na niego, wiedzą, ile czasu 

zostało do zakończenia danej czynności. 

 
Zegar daltoński 

 

TABLICE MOTYWUJĄCE 

Tablice motywujące służą do motywowa-

nia do osiągania różnych umiejętności, np.: 

sprzątania po skończonej zabawie, samo-

dzielnego ubierania się, znajomości adresu 

zamieszkania, wiązania butów itp. 

 
Tablica motywująca 

Wokół tablicy motywującej pojawiają się 

zdjęcia, znaczki lub wizytówki dzieci, które 

opanowały daną umiejętność. 

 

WSPÓŁPRACA 

Na początku tygodnia dzieci losują kogoś 

z grupy do pary. Dzieci połączone losowo 

uczą się współpracować ze sobą, pomagają 

sobie, wykonują wspólnie zadania. 

Celem współpracy jest nabycie umiejętnoś-

ci dobrej komunikacji i współpracy z każdym. 

Komunikacja jest podstawą współpracy. 

 
Współpraca w parach 

 

DROGA DO WAKACJI 

Dzieci lubią wiedzieć jak zaplanowany jest 

ich dzień. Można stworzyć plan na cały rok. 

Widać wtedy, ile czasu zostało do wakacji. 

 
Droga do wakacji 
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Praca według planu daltońskiego w Miej-

skim Przedszkolu nr 11 w Częstochowie do-

skonale przygotowuje dzieci do samodzielnej 

pracy w szkole i powoduje, iż dzieci nawza-

jem motywują się do indywidualnej pracy, 
a przy tym nabywają konkretnych umie-

jętności, nie tylko poznawczych, ale także 

uczą się współpracy ze sobą, pomagając 

sobie wzajemnie. 

W wyniku pracy z wykorzystaniem pe-

dagogiki daltońskiej zauważyłyśmy, że dzie-
ci są samodzielne i pewne siebie, są zado-

wolone z siebie (wiele potrafią zrobić same, 

o wielu rzeczach same decydują) i dążą do 

osiągnięcia sukcesu. 

Beata Folentarska 
Janina Niklewicz 

 

Bibliografia: 

R. Rohner, H. Wenke, Pedagogika planu dal-
tońskiego, SOR-MAN 2011. 

A. Sowińska, R. Sowiński, Od nauczania do ucze-
nia się. Nasz plan daltoński, SOR-MAN 2017. 

R. Koźlik, R. Prauza, Plan daltoński w Miejskim 

Przedszkolu nr 11. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EDUKACJA  HISTORYCZNA  I  OBYWATELSKA 
 

dr Edyta Bukowska 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu 

REALIZACJA  PROJEKTU  

„MŁODZI  LISTY  PISZĄ” 

roku szkolnym 2017/2018 klasa 

IVa ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu 

realizowała projekt „Młodzi listy piszą”. 

Nawiązaliśmy współpracę z uczniami z kla-

sy IVb ze Szkoły Podstawowej nr 114 

im. A. Fiedlera w Krakowie.  

Tematyką pierwszych tradycyjnych listów 
była autocharakterystyka. W listach ucz-

niowie pisali o sobie, nie wiedząc do kogo 

one trafią, z kim stworzą parę. W paździer-

niku po otrzymaniu pierwszych przesyłek 

z  Krakowa i wysłaniu naszych, wszyscy już 
wiedzieli, z kim dalej będą korespondować. 

W listopadzie uczniowie opisywali swoje ro-

dziny. Każdy niecierpliwie czekał na prze-

syłkę z Krakowa. Grudzień był czasem wy-

syłania własnoręcznie przygotowanych kar-

tek z oryginalnymi życzeniami.  

 
Kartki na Boże Narodzenie 

W 
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„Heros, bohater, autorytet – współcześni 

idole” – to tematyka listów styczniowych. 

W marcu uczniowie pisali list z elementami 

recenzji ulubionej książki, gry kompute-

rowej lub filmu. Mieli okazję poznać cechy 
recenzji. W kwietniu pisali listy w postaci 

mapy mentalnej. Temat brzmiał: „Młodzi 

XXI wieku. Jacy jesteśmy, co nas interesu-

je, co bulwersuje”. W maju listy do uczniów 

pisali także nauczyciele. Opisywali własną 

pracę, dzielili się swoimi refleksjami, skła-
dali życzenia. Uczniowie natomiast opisy-

wali swoje miejscowości, ulubione miejsca, 

historyczne wydarzenia – „Mam tak samo 

jak Ty, miasto moje a w nim…”.  

Podsumowaniem projektu miał być al-
bum wspomnień. My jednak wybraliśmy na 

podsumowanie wspólnych działań spotka-

nie z uczniami z Krakowa i zaprosiliśmy 

naszych przyjaciół do Koniecpola. Emocje 

były olbrzymie, bowiem po raz pierwszy 

uczniowie spotkali się oko w oko z osobą, 
z którą korespondowali przez cały rok. Jed-

ni odnaleźli się od razu, inni szukali i pytali. 

Niektóre pary uczniów wyglądały tak, jakby 

znały się od zawsze. Inni byli nieco onie-

śmieleni.  

Wspólny dzień minął bardzo szybko, za 

szybko. Rano wspólnie odwiedziliśmy Ma-

ciejówkę i uczestniczyliśmy w warsztatach 

filcowania. Następnie wróciliśmy do Koniec-

pola. Tutaj uczniowie naszej szkoły stali się 

przewodnikami. Przygotowali się do tej roli 
bardzo dobrze. Opowiedzieli historię miasta 

i pokazali zabytki. Następnym etapem było 

zwiedzanie naszej szkoły i wspólny posiłek 

w stołówce szkolnej.  

 
Maciejówka – efekt warsztatów z filcowania 

Olbrzymie wrażenie na kolegach z Kra-

kowa wywarła nasza szkoła. Powiedzieli, że 

u nas jest kolorowo i przytulnie. Najbardziej 

podobała im się hala sportowa, siłownia 

oraz Orlik. 

 
Maja Machera i jej tata  

podczas występu dla uczniów z Krakowa 

Niektórzy stwierdzili, że chcieliby się uczyć 
w naszej szkole. Po pysznym posiłku, który 

wszystkim bardzo smakował, udaliśmy się 

do Nadleśnictwa Koniecpol. Tam czekała na 
nas pani Urszula Brysiak, która przygoto-

wała zajęcia w sali edukacyjnej. Uczniowie 

malowali na kawałkach drewna to, co im się 

kojarzyło z lasem. Powstały piękne obrazki.  

 
Nadleśnictwo Koniecpol  

– prace uczniów na kawałkach drewna 

Wreszcie przyszedł czas na wspólną za-
bawę, grill i pyszne ciasta upieczone przez 

rodziców.  

 
Wspólne grilowanie uczniów z Koniecpola i Krakowa 

w Nadleśnictwie Koniecpol 
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Wychowawcy klas czwartych  

z Krakowa i Koniecpola  
oraz rodzice uczniów klasy IVa z Koniecpola 

W trakcie zabawy uczniowie zaprezento-

wali także swoje muzyczne talenty i  zostali 

docenieni gromkimi brawami. Nasi przyja-

ciele otrzymali na pamiątkę od Nadleś-

nictwa Koniecpol wspaniałe puzzle, a od 

nas, dzięki uprzejmości Towarzystwa Przy-
jaciół Koniecpola, Przewodnik turystyczny 
Spacerkiem i rowerkiem po Ziemi Koniecpol-
skiej. Mamy nadzieję, że uczniowie wrócą na 

nasze tereny razem z rodzicami.  

Podsumowanie projektu byłoby niepełne, 

gdyby skończyło się tylko wizytą uczniów 

z Krakowa z wychowawcą Katarzyną Dykiel- 

-Gnat i opiekunem projektu Magdaleną Leś-

niak u nas, dlatego we wrześniu my jedzie-

my z wizytą do Krakowa do naszych przyja-
ciół.  

Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Ko-

niecpol za wspaniałe warsztaty. Nie sposób 

zapomnieć także o rodzicach, którzy w ca-

łości przygotowali spotkanie w Nadleśnict-
wie Koniecpol oraz pozyskali sponsorów.  

Edyta Bukowska 

 

 
Klasa IVa z listami  

otrzymanymi od przyjaciół z Krakowa 
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EDUKACJA  CZYTELNICZA  I  MEDIALNA 
 

Katarzyna Trelińska 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie 

WPROWADZENIE   

ELEMENTÓW   KODOWANIA 

NA  ZAJĘCIACH   PROMUJĄCYCH 

EDUKACJĘ  CZYTELNICZĄ   I  MEDIALNĄ 

ODN „WOM” w Częstochowie to 
miejsce, w którym dzieje się wiele 

dobrych rzeczy. Każdy nauczyciel 

jest w stanie znaleźć dla siebie w ofercie 

placówki coś ciekawego i pomocnego. Jakby 

tego było mało ośrodek wychodzi „w świat” 

z propozycjami szkoleń i warsztatów odby-
wających się w szkołach i skierowanych 

również do uczniów. Jeden z takich war-

sztatów odbył się 21 lutego 2018 r. w  Szko-

le Podstawowej im. Powstańców Stycznio-

wych w Kruszynie. Zajęcia otwarte pod 
tytułem „Gdy przychodzi Pani Złość, co 

robić – zajęcia promujące edukację czytel-

niczą i medialną z elementami biblioterapii 

i  kodowania”, dedykowane były dzieciom 

z klas I–III.  

O ile edukacja czytelnicza i biblioterapia 
brzmią dla nas przyjaźnie, o tyle edukacja 

medialna często wywołuje nerwowe poru-

szenie. Podobnie jak „elementy kodowania”, 

które ściśle powiązane są z nowoczesnymi 

technologiami. Mogą one u wielu z nas 
budzić lęk. Jednak po spokojnym podejściu 

do tematu, z pewnego dystansu można dos-

trzec zupełnie inne możliwości i  horyzonty 

dla edukacji wczesnoszkolnej. Niniejszy ar-

tykuł jest refleksją, która zrodziła się po za-

kończeniu warsztatów oraz przeprowadze-
niu zajęć z dziećmi.  

NAUCZYCIEL I CELE KSZTAŁCENIA 

Stare polskie przysłowie, które urosło do 

rangi przekleństwa mówi: „Bodajś cudze 

dzieci uczył”… W dzisiejszej rzeczywistości, 
nauczycielowi z powołania, przychodzi na 

myśl nie tyle kontakt z dziećmi, co z twardą 

rzeczywistością zmieniających się, często 
nieżyciowych przepisów prawa oświatowego, 

z roszczeniowymi postawami rodziców, nad-

miarem codziennych obowiązków oraz nie-

ustającą reformą trwającą już dekady… 

Jednak wśród emocjonalnych i meryto-

rycznych dyskusji niezmiennie przewijają 
się cele kształcenia i wychowania.  

Mimo że mogą one zajmować różne 

miejsca w hierarchii, to niezmiennie chodzi 

nam o integralny rozwój dzieci i  młodzieży. 

W procesie edukacyjnym kładziemy nacisk 
na wykształcenie umiejętności, postaw, po-

siadanie niezbędnej wiedzy oraz świadome-

go z niej korzystania. Dalszym celem jest 

również przygotowanie człowieka do samo-

stanowienia, podejmowania decyzji oraz 

zdobycia wykształcenia umożliwiającego 
podjęcie pracy zgodnej z jego zaintereso-

waniami i pasjami. 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE  

– ATRAKCJA CZY NUDA? 

Realizując cele kształcenia, staramy się, 
aby proces dydaktyczny, o ile to możliwe, 

miał postać zabawy, a wartość pracy. Czy-

niąc go coraz bardziej przyjaznym, sięgamy 

po nowe technologie, które w naszym mnie-

maniu są atrakcyjne. Ale czy tak jest w rze-

czywistości? Dla nauczycieli o dłuższym 
stażu pracy, którzy pamiętają, jak kiedyś 

wyglądała ich edukacja, możliwości projek-

cji filmów, korzystania z zasobów Internetu, 

platform edukacyjnych, tablic multimedial-

nych, smartfonów i portali społecznościo-
wych są absolutnym novum, które czynią 

proces nauczania atrakcyjniejszym, łatwiej-

R 
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szym i bardziej przyjaznym. Dla nas. Mimo 

pojawiających się czasem problemów z ob-

sługą technologii, jako „cyfrowi imigranci”, 

doceniamy jej użyteczność i szybkość dzia-

łania.  

Niestety, trochę inaczej widzą to „cyfrowi 

tubylcy”, jakimi są nasi wychowankowie. 

Dla nich smartfon, komputer, projektor czy 

Internet to coś tak powszedniego, że wręcz 

nudnego. Korzystanie z nich na lekcji to 

norma, nie atrakcja. Zapominając o tym, 
narażamy się na reakcje typu: „znowu 

film?!”, „kolejna prezentacja?!”. Nie negując 

wartości edukacyjnych tych metod i  form 

pracy, chcę tylko zwrócić uwagę na różne 

ich postrzeganie przez różne grupy użyt-
kowników. Dlatego warto zastanowić się 

nad bardziej świadomym wykorzystywaniem 

możliwości, jakie niosą ze sobą nowoczesne 

technologie. 

ŚWIADOME KORZYSTANIE  

– KORZYSTANIE ZE ŚWIADOMOŚCI 

Dziś najczęściej korzystamy z gotowych 

rozwiązań branży IT. To często wygodne 

i  najszybsze rozwiązanie. Gotowy program 

z rozbudowanymi funkcjami ułatwia życie. 

Przygotowana profesjonalnie i wyproduko-
wana gra wprowadza nas w wyreżyserowany 

przez kogoś świat. I wszystko jest dobrze do 

momentu, kiedy potrzebujemy jakiejś nie-

dostępnej funkcjonalności lub chcemy za-

grać w coś swojego. Często nie mamy kon-

troli nad informacjami zbieranymi na nasz 
temat przez witryny, portale i programy. Nie 

możemy zrobić jakiejś rzeczy, bo nie znamy 

funkcji zbyt rozbudowanego programu lub 

nas na taki program nie stać. Personalizacja 

naszych urządzeń odbywa się tylko w ra-
mach narzuconych nam przez programis-

tów…  

A gdyby tak spróbować inaczej? Gdyby 

spróbować „stworzyć” coś, co nam odpowia-

da w stu procentach? Aplikacje? Programy? 

Gry? Brzmi niewiarygodnie. Przecież to, 
z czego korzystamy, jest dziełem jakiegoś 

człowieka. I nie chodzi tu, aby od razu 

tworzyć systemy operacyjne czy pakiety 

oprogramowania biurowego, ale o zabawę 

w programowanie i to już od najmłodszych 
lat. 

KAŻDĄ PODRÓŻ ZACZYNA PIERWSZY KROK  

Korzystanie z różnego oprogramowania 

jest dla dzieci czymś oczywistym i intuicyj-

nym. Wymaganie nowych funkcji, lepszej 

grafiki i nowości w kolejnych edycjach gier 
i programów jest czymś naturalnym. Nato-

miast wiedza skąd się to bierze, często jest 

wręcz żadna: „Oni zrobili”, „Firma wypuś-

ciła”, „Wyszła nowa wersja”. Uświadomienie, 

że to człowiek stoi za tym wszystkim, jest 

bardzo istotne. I to na kilku płaszczyznach. 
Doceniamy wartość istoty ludzkiej. Pokazu-

jemy ogromne możliwości człowieka. Wska-

zujemy ciekawy i atrakcyjny zawód. Ale kie-

dy i od czego zacząć? Kształcenie zintegro-

wane jest momentem, w którym rozbudza-
my różnorakie zainteresowania. Wskazuje-

my wiele dróg do odkrywania naszych 

talentów. Rozpoczynamy „dobry start” na 

drodze zdobywania wiedzy i umiejętności. 

Rodzi się pytanie – jak można nauczyć 

czegoś, czego sami nie umiemy? Raczej nikt 
z nas nie jest programistą, nie tworzy gier, 

programów czy aplikacji… Jak więc 

pokazać, na czym to polega? Umiejętne 

łączenie pracy, zabawy i różnych dziedzin 

wiedzy to domena nauczycieli początkowego 
etapu edukacji.  

Zwrócenie uwagi na człowieka jako twór-

cę różnych rzeczy, w tym programów i urzą-

dzeń elektronicznych wpisuje się w zakres 

edukacji społecznej oraz rzuca ziarno zain-

teresowania. Spotkanie z rodzicami, którzy 
zajmują się oprogramowaniem, to kolejna 

możliwość przeprowadzenia ciekawych za-

jęć. Wskazanie, że każdy komputer wymaga 

zaprogramowania – czyli wprowadzenia 

wszystkich informacji w zrozumiały dla 
niego sposób – jest dobrym wstępem do 

ukazania początków programowania/kodo-

wania. 

KOD – SZYFR – TAJEMNICA 

Ukazanie początków drogi programowa-

nia nie wymusza na nas podejmowania ko-
lejnych studiów podyplomowych. Samo zro-

zumienie, czym jest kodowanie, otwiera 

nauczycielom szeroki wachlarz możliwości 

edukacji przez zabawę. Kodowanie to prze-

cież nic innego jak używanie szyfru zrozu-
miałego dla nadawcy i odbiorcy. Komputery  

– jako programowalne urządzenia – wiedzą 

tyle, ile im przekażemy za pomocą zrozu-
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miałego dla nich języka. Takie tłumaczenie 

„z polskiego na nasze” to nic innego jak 

kodowanie. Stosowanie na zajęciach szyf-

rów, np. przez harcerzy czy alfabetu Morse’a 

jest doskonałym wstępem do programowa-
nia. Ponadto przekazywanie sobie „tajnych” 

informacji przez dzieci jest świetną, rozwi-

jającą zabawą i nauką. Może być wstępem 

do gier zespołowych na świeżym powietrzu  

– tzw. podchodów z zaszyfrowanymi za-

daniami i informacjami, łącznie z przepro-
wadzaniem zawodów międzyklasowych. In-

nym ciekawym zadaniem może być próba 

wymyślenia własnych szyfrów między kole-

gami lub na potrzeby całej klasy. Elemen-

tem edukacji jest przekazanie wiedzy doty-
czącej różnorodnych sygnałów alarmowych, 

które są przecież formą kodu. Przyswojenie 

zasad komunikacji niewerbalnej to nic in-

nego jak stosowanie kodu relacji między-

osobowych. Ukazanie tzw. „dress code” to 

kolejny element wychowania i kształcenia 
postaw, powiązany z kodowaniem. Przykła-

dów może być jeszcze wiele. Wszystkie one 

mogą być skorelowane z treściami kształ-

cenia różnych przedmiotów. Ich różnorod-

ność i możliwości wykorzystania są ogra-
niczone tylko inwencją nauczyciela.  

Warto wspomnieć również, że świetną za-

bawą dla dzieci rozwijającą zdolności logicz-

nego myślenia i umiejętności matematyczne 

jest tworzenie algorytmów, w których różne 

odpowiedzi na pytania tworzą za każdym ra-
zem inną, niepowtarzalną drogę. Tu można 

zachęcić dzieci do czytania książek o alter-

natywnym przebiegu akcji – to tzw. gry 

książkowe lub do próby stworzenia takiego 

właśnie opowiadania. 

ZACHĘCANIE PRZEZ ODERWANIE 

Stosując metody zapoznania z kodowa-

niem bez komputera, uzyskujemy dwa, 

pozornie rozbieżne ze sobą cele. Po pierwsze 

zachęcamy do zainteresowania się proble-

matyką programowania, a po drugie przez 
aktywne formy nauczania „odrywamy” dzie-

ci od świata wirtualnego, który często za-

władnął już młodym człowiekiem. Wszystkie 

treści i umiejętności przekazane podczas 

zajęć z kodowania integrują się z różnymi 

treściami podstawy programowej. Przekła-

dają się na życie codzienne i mogą wpłynąć 
na aktywne przeżywanie czasu wolnego. 

Ukazują dzieciom, że ich codzienność nie 

musi być zamknięta w ekranie komputera 

i ograniczona zasięgiem Internetu. Przecież 

aplikacje i programy powinny być odpowie-

dzią na problemy realnego życia, a początek 
ich tworzenia też może zaistnieć w świecie 

realnym, a nie wirtualnym. 

I CO DALEJ? 

Wprowadzanie podstaw kodowania w edu-

kacji wczesnoszkolnej jest krokiem we właś-
ciwą stronę. Obsługa nowoczesnych techno-

logii jest ważną umiejętnością, która współ-

czesnym dzieciom nie nastręcza żadnych 

kłopotów. Jednak brak świadomości z czego 

tak naprawdę korzystają, bywa przyczyną 

wielu różnorakich problemów. Pokazanie 
„jak to się robi” jest krokiem w stronę świa-

domego korzystania i tworzenia oprogramo-

wania ułatwiającego oraz umilającego życie. 

Jest również propozycją zdobycia ciekawego 

zawodu „z przyszłością”, przy jednoczesnym 
ukazania świata istniejący poza nowo-

czesnymi technologiami. Aby potencjał zajęć 

został efektywnie i właściwie wykorzystany, 

należałoby aktywnie wspomóc nauczycieli, 

którzy czasem poruszają się w tej dziedzinie 

trochę „po omacku”.  

Opracowanie bazy pomocy dydaktycz-

nych zawierających porady, scenariusze, 

wyjaśnienia lub choćby słowniczki pojęć, 

jest jednym z podstawowych zadań do wy-

konania. W zamian za to jest duża szansa 
na wykształcenie pokolenia świadomych od-

biorców i twórców rozwiązań z dziedziny 

informatyki, którzy będą w stanie osiągnąć 

sukces na arenie międzynarodowej. A wtedy 

to będzie nasz wspólny sukces! 

Katarzyna Trelińska 
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EDUKACJA  EUROPEJSKA 
 

Ryszarda Badura 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Więckach 

„ŻYJEMY  W  EUROPIE”  

–  PROJEKT  GMINNEGO  ZESPOŁU  

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  NR  4  

W  WIĘCKACH   W  PROGRAMIE  POWER 

kwietniu 2016 r. dowiedzieliśmy 
się, że nasz projekt złożony do 

programu Erasmus+ został wpisa-

ny na listę rezerwową i właściwie pożegna-

liśmy się z myślą o jego realizacji. Pół roku 

później przyszedł e-mail, że projekt może 

być realizowany, ale w Programie Operacyj-
nym Wiedza Edukacja Rozwój. I tak nasza 

europejska przygoda stała się realna.  

Projekt „Żyjemy w Europie” zaplanowany 

na 2 lata obejmował szkolenia zagraniczne 

dla nauczycieli naszej placówki. Dla 13 nau-
czycieli odbyły się 24 mobilności. Udział 

w  nich przyniósł nam cenne obserwacje, 

inspiracje, wiedzę o metodach i formach pra-

cy stosowanych w szkołach europejskich. 

WŁOCHY, ALBEROBELLO,  

24.06–1.07.2017 

W warsztatach pod nazwą „The Art of Tea-

ching”, zorganizowanych przez Stowarzysze-

nie Fatalamanga w Alberobello w regionie 

Puglia, uczestniczyło 9 nauczycieli z naszej 

szkoły oraz nauczycielka z Łotwy. W ciągu 
8  dni mieliśmy okazję zrealizować bardzo 

ciekawy program. Głównym założeniem or-

ganizatorów było znalezienie odpowiedzi na 

pytanie, co współczesny nauczyciel powi-

nien zrobić, by wychowując, przygotował 

swoich podopiecznych do życia w przy-
szłości. Ponadto, jak w oddziaływaniach 

pedagogicznych przy bardzo intensywnym 

stymulowaniu rozwoju intelektualnego, nie 

zatracić roli intuicji, kształtowania emocji 

i wrażliwości u dzieci. 

Przykłady świetnych wystąpień z godnego 

polecenia programu TED (www.ted.com) dosko-

nale zilustrowały wspomniane zjawiska. 
Wiele czasu zajęło nam zgłębienie podsta-

wowych założeń malarstwa Wasyla Kandin-

skiego, a także aktywność plastyczna w du-

chu tego artysty. Mam na myśli próby two-

rzenia kompozycji inspirowanych emocjami 

albo aktualnym nastrojem.  

 
Fatalamanga – zajęcia teoretyczne 

Inny nurt warsztatów stanowiły zajęcia 

aktorskie, które pomogły nam zrozumieć ro-

lę zgodności komunikatu słownego z języ-

kiem ciała. Niektóre ćwiczenia pomagały 

znaleźć nowe sposoby budowania więzi 
w grupie, wzajemnego zaufania, umiejętnoś-

ci otwarcia się na drugą osobę.  

Zajęcia z emisji głosu oraz podstaw wy-

stąpień publicznych mieliśmy możliwość 

realizować w profesjonalnym studiu, pod 

W 
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okiem doświadczonego muzyka i nauczycie-

la, Zorana Bulatoviča. 

Zorganizowano również zajęcia z instruk-

torem Tai Chi, który zapoznał nas z pod-

stawami tego systemu ćwiczeń i przeko-
nywał o jego zbawiennym wpływie na utrzy-

manie dobrej kondycji psychofizycznej, co 

w zawodzie nauczyciela jest bardzo istotne. 

Oprócz warsztatów odbywały się także 

dyskusje na temat praktycznych aspektów 

pracy nauczycielskiej w obrębie różnych 
systemów edukacji: polskiego, łotewskiego 

i włoskiego. Było to możliwe dzięki zaprosze-

niu przez organizatorów do Fatalamangi 

grupy nauczycieli ze szkoły podstawowej 

z Alberobello. 

 
Po spotkaniu  

z nauczycielami z Alberobello 

Bogaty program był urozmaicony dobrym 
włoskim jedzeniem bez pośpiechu (rzecz dla 

nas trudna!), wspaniałą pogodą i niezwykłą 

atmosferą malowniczego miasteczka. Jeśli 

ktoś szuka miejsca na wzbogacenie i od-

świeżenie swojego zaplecza zawodowego  
– mogę polecić Stowarzyszenie Fatalamanga 

z Włoch (www.fatalamanga.org). 

IRLANDIA, CORK, 

24.06–8.06.2017 i 31.07–12.08.2017 

W Cork English College dwie pary 

nauczycieli uczestniczyły w kursach języka 
angielskiego oraz językowo-metodycznych 

(www.corkenglishcollege.ie). To świetna szko-

ła dla cudzoziemców, obejmująca swoim 

działaniem ludzi w różnym wieku, pocho-

dzących z różnych krajów i kultur. Dzięki 
testom wstępnym organizatorzy potrafią 

dobrać dla każdego studenta odpowiednią 

grupę, nauczyciela oraz rodzaj ćwiczeń. 

Kurs General English służył rozwojowi 

kompetencji językowych dla trójki naszych 

nauczycieli, natomiast nauczyciel języka 

angielskiego uczestniczył w zajęciach Tea-

cher Refresher Course. Podobała nam się 

atmosfera w szkole, gdzie praca dydaktycz-
na w sali lekcyjnej wspierana była popołud-

niowymi aktywnościami dla chętnych, np. 

klubem filmowym, grami stolikowymi, pre-

zentacją mitów i legend irlandzkich, dysku-

sjami przy kawie i lodach, spacerami po 

Cork z nauczycielem, wycieczkami krajo-
znawczymi, wieczornymi spotkaniami w pu-

bie z muzyką irlandzką w tle. Bardzo cie-

kawym doświadczeniem była wymiana in-

formacji na tematy szkolne i pozaszkolne 

z nauczycielami z innych krajów. Poznaliś-
my nauczycieli z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, 

a nawet z Argentyny. Mieszkanie u rodziny 

irlandzkiej stanowiło dodatkowy walor wizy-

ty, ponieważ mobilizowało do codziennej 

konwersacji w języku angielskim i pozwalało 

z bliska przyjrzeć się codziennemu życiu Ir-
landczyków. CEC to szkoła godna polecenia 

również ze względu na świetną kadrę, ży-

czliwość i gotowość personelu administra-

cyjnego do niesienia wszelkiej pomocy.  

 
Zajęcia w Cork English College  

w Irlandii 

SŁOWACJA, ZVOLEN,  

27.01–3.02.2018 

Zimą 2018 r. pięcioro nauczycieli wyje-

chało na szkolenie na Słowacji. Przez ty-
dzień uczestniczyli oni w kursie metodycz-

nym oraz obserwowali pracę w Szkole Pod-

stawowej im. Petra Jilemnickeho w Zvoleniu. 

Nauczyciele mieli też możliwość poznać pra-

cę wiejskiej szkoły w Starej Horze oraz 

uczestniczyć w międzynarodowej konferen-
cji dotyczącej pedagogiki Marii Montessori, 

która została zorganizowana w Bańskiej 

Bystrzycy. 
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CZECHY, LOUČNA NAD DESNOU,  

4.02–11.02.2018 

Druga, sześcioosobowa grupa, odbyła po-

dobne szkolenie w Czechach. Nauczycielom 

przedszkola umożliwiono wymianę wiedzy 
i doświadczenia w przedszkolu (Materska 

Škola), a nauczycielom szkoły – w szkole pod-

stawowej (Zakladna Škola) w Loučnej nad 

Desnou. 

Dla obu mobilności organizacją przyj-

mującą była Action School z Bańskiej By-
strzycy (www.actionschool.sk). Obie wizyty 

były przygotowane perfekcyjnie. Szkoły 

goszczące dostosowały program szkolenia 

do specjalności każdego nauczyciela, przy-

dzielono nam opiekunów oraz umożliwiono 
wymianę informacji o systemach edukacji, 

charakterze pracy placówki, zapoznano nas 

z bazą dydaktyczną, metodami i formami 

pracy. Nauczyciele słowaccy i czescy po-

dzielili się z nami pomysłami na ćwiczenia 

i zabawy dotyczące integracji grupy, aktyw-
ności na świeżym powietrzu, nauki języka 

angielskiego, działań rozbudzających zainte-

resowanie czytaniem książek.  

W obu przypadkach przyjęto nas bardzo 

gościnnie i życzliwie. Mogliśmy prosić o po-

moc, wyjaśnienie, umożliwienie dostępu do 
wybranych lekcji, rozmowę z nauczycielami 

i dyrekcją. Dodatkowo w ramach szkolenia 

zapoznano nas z podstawami historii, kul-

turą i realiami życia codziennego obu kra-

jów. 

Projekt „Żyjemy w Europie” otworzył nam 
umysły, odświeżył wiedzę, pozwolił przyjrzeć 

się naszej szkole na tle innych europejskich 

instytucji związanych z edukacją. Wszystko 

to ma wpływ na naszą codzienną pracę i po-

zwala uniknąć pułapek rutyny. 

Zachęcamy do składania wniosków w pro-

gramach europejskich, które dotyczą edu-

kacji szkolnej, np. Erasmus+, POWER. Po-

mysły na projekty kryją się w potrzebach 

naszych szkół i w umysłach nauczycieli. 

Ryszarda Badura 

 

 
Zwiedzanie Cork – studenci z CEC 
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KSZTAŁCENIE  ZAWODOWE 
 

Katarzyna Myrcik 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu 

ZAGRANICZNE  STAŻE  

UCZNIÓW  LUBLINIECKIEGO  TECHNIKUM  

W  RAMACH  PROGRAMU  

ERASMUS+   I   POWER   VET 

ublinieckie Technikum nr 2 w Zes-
pole Szkół Ogólnokształcąco-Tech-

nicznych szczyci się najwyższymi wy-

nikami w regionie częstochowskim i tytułem 

„Złotej szkoły” w rankingu „Perpektyw”. Jed-

nym z czynników, który ma wpływ na suk-

cesy szkoły, jest organizowanie staży zagra-
nicznych w ramach programów Erasmus+ 

i POWER VET. 

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła za 

pośrednictwem działającego przy niej Sto-

warzyszenia Otwartych Drzwi w Lublińcu 
zrealizowała projekt: „Staże zawodowe w Niem-

czech dla informatyków i mechaników ze 

Śląska” w ramach działania „Ponadnarodo-

wa mobilność uczniów i absolwentów oraz 

kadry kształcenia zawodowego” Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE 

Partnerem szkoły była firma „Vitalis”, 

która ma swoją siedzibę w miejscowości 

Schkeuditz, oddalonej o 16 km od saksoń-

skiego Lipska. Firma specjalizuje się w or-
ganizacji staży dla uczniów szkół technicz-

nych. Współpracuje z ponad 200 małymi 

i  średnimi przedsiębiorstwami w rejonie  

Lipska i Halle. Kształci w kilkunastu za-

wodach i przyjmuje grupy z licznych krajów 

Unii Europejskiej.  

Przygotowanie do stażu obejmowało kurs 

języka angielskiego zawodowego zakończony 

egzaminem, zajęcia kulturowe i pedagogicz-

ne oraz dodatkowo zajęcia zawodowe w języ-

ku angielskim zrealizowane w szkole przez 
nauczycieli zawodu.  

 
Przygotowanie mechaników do stażu w Niemczech 

INFORMATYCY I MECHANICY Z ZSOT 
W NIEMCZECH 

Dwudziestu informatyków z klas drugich 

i trzecich szkoliło się w pracowniach kom-

puterowych w zakresie sieci i systemów kom-

puterowych, baz danych i aplikacji inter-

netowych. Uczniowie wykonali sieci Smart 
Home sterujące z telefonu systemami czuj-

ników, stworzyli własne strony internetowe, 

używali języków programowania: HTML, 

CSS, Javascript, pracowali w systemach 

Mac i Windows.  

 
Programowanie, tworzenie kodu źródłowego  

strony WWW 

L 
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Pięciu mechaników realizowało w pierw-

szym tygodniu zadania w pracowni tech-

nicznej, ucząc się spawania blach i rur, cię-

cia, szlifowania i przede wszystkim wyko-

nywania elementów metalowych według ry-
sunku technicznego. Wszystkie te czynności 

związane były z montażem samochodu elek-

trycznego e-buggy.  

 
Ćwiczenia z obróbki skrawaniem  

na tokarce uniwersalnej 

Po tygodniu pracy powstała konstrukcja 

nadwozia, nad którą dalej pracowali ucz-

niowie z Hiszpanii. Mechanicy z ZSOT 

w drugiej części stażu realizowali program 
związany z programowaniem obrabiarek 

CNC. Pierwszy kontakt z oprogramowaniem 

budził powszechne przerażenie, ale już po 

trzech dniach nasi uczniowie tak dobrze 

radzili sobie z zadaniami, że pomagali 
wykonywać projekty mechatronikom z innej 

grupy.  

Zajęcia praktyczne to tylko jeden z ele-

mentów stażu. Uczniowie realizowali prog-

ram kulturowy i językowy. Popołudnia i wol-

ny weekend spędzali na wycieczkach w Ber-
linie, Halle i Dreźnie. Odwiedzili fabrykę 

BMW w Lipsku i ciekawe muzea. Największe 

wrażenie zrobiło na nich Muzeum Techniki 

w Berlinie i Muzeum Higieny w Dreźnie 

z uwagi na interaktywny charakter ekspo-

zycji. Ponadto zwiedzali Muzeum Grassi i Mu-

zeum Historii Niemiec w Lipsku. Wbrew po-

zorom niewiele mieli czasu naprawdę wolne-

go. Ośrodek w Schkeuditz, gdzie mieszkali 

w pięknie odrestaurowanym majątku ziem-
skim, jest oddalony od Lipska o kilkanaście 

kilometrów. Około 1,5 godziny w jedną stro-

nę zajmowało dojście do dworca, przejazd 

pociągiem i tramwajami. W dni wypełnione 

wycieczkami grupa wstawała o godzinie 500, 

a wracała do ośrodka około godziny 1900. 
Dzięki temu poznała uroki i wady miesz-

kania na obrzeżach wielkiego miasta. 

 
Mechanicy w pracowni programowania 

obrabiarek CMC 

– Spośród 5 klas informatycznych i me-
chanicznych wybraliśmy najlepszych. Ucz-
niowie byli bardzo zmotywowani, nastawie-
ni, aby nauczyć się jak najwięcej – wyjaśnia 

Anna Giemza-Jurga, jedna z opiekunek.  
– Instruktorzy zawodu bardzo szybko zorien-
towali się, że grupa ma specjalne wymaga-
nia – oczekuje więcej i chce się wykazać. 
Warto dodać, że dla prawie wszystkich 
naszych uczniów wykonywane zadania sta-
nowiły całkowitą nowość. Zostało to potem 
odzwierciedlone w ocenach celujących dla 
wszystkich uczestników.  

 
Wizyta w Centrum Nauki w Berlinie 
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Uczniowie zgłosili się na wyjazd do Nie-

miec z uwagi na korzyści, które się z tym 

wiążą. Każdy z nich otrzymał certyfikat. 

Dostaną także dokument Europass Mobility 

honorowany we wszystkich krajach europej-
skich, a także zaświadczenie ukończenia 

kursu języka angielskiego zawodowego. Bę-

dą to pierwsze ważne dokumenty w ich za-

wodowym portfolio, umożliwiające – jak mó-
wi Simon Dudek z 2TIB – lepszy start 
w przyszłość. Wszyscy liczą, że czerwcowe 

egzaminy potwierdzające kwalifikacje w za-
wodzie okażą się łatwiejsze po dwóch tygod-

niach intensywnej praktyki. 

 
Praca nad projektem Smart Home  
(zarządzanie siecią komputerową) 

– Zdobyłem wiele umiejętności i dużo 
wiedzy, która przyda mi się w przyszłości  

– komentuje Mateusz Brol z 2TI. 

– Uważam, że powinniśmy mieć więcej 
możliwości do wyjazdu z programu POWER 
VET. Praktyki te otworzyły mi nowe drogi, 
o których wcześniej nie myślałam – dodaje 

Joanna Bodora z klasy 2TIB. 

 
Zajęcia z zarządzania siecią komputerową 

Wiele osób akcentuje wartość zadań 

wykonywanych w grupie. Inni skupiają się 

na umiejętnościach fachowych i poznaniu 

języka technicznego. Komunikacja odbywa-

ła się wyłącznie w języku angielskim.  

– Dla mnie najważniejsza była wiedza, 

jaką wyniosłem – podsumowuje swój udział 

Patryk Kik z 3TII. Uczyliśmy się kodować 
oraz tworzyliśmy sieć lokalną w symulato-
rze, co bardzo mi pomogło w zrozumieniu 
sieci. Tworzyliśmy inteligentny dom, sieć 
i łączyliśmy je w całość, tworzyliśmy bazy 
danych oraz zarządzaliśmy nimi. Wspominał 
będę także to, jak spędzaliśmy czas poza 
praktykami w Muzeum Techniki czy Muzeum 
Higieny. Cieszę się, że dzięki temu w przy-
szłości łatwiej mi będzie znaleźć pracę za 
granicą. 

– Dla mnie najważniejszym pozytywem, 
którym wyniosłem ze stażu jest wiedza. 

Bardzo podobały mi się praktyki. Dużo się 
na nich nauczyłem, głównie rzeczy, których 
nie miałbym okazji nauczyć się w najbliższym 
czasie. Pomogło mi to w dokładnym zro-
zumieniu wykonywanych zadań. Cieszę się, 
że dzięki temu w przyszłości będę miał 
większe szanse i możliwości na znalezienie 
pracy za granicą oraz z tego, że dostaniemy 
Europassy – Kacper Słabik z klasy 2TI. 

– Z chęcią chciałbym przystąpić ponownie 
do projektu ze względu na jego jakość or-
ganizacji. Z pewnością poleciłbym projekt 
kolegom. Projekt pozwolił mi na zgłębienie 

wiedzy zawodowej, co według mojej opinii 
zwiększa szanse na polskim oraz między-
narodowym rynku pracy. Jestem zadowolo-
ny, że mogłem uczestniczyć w projekcie  

– Bartłomiej Waliszko 2TI. 

 
Grupa informatyków  

w ośrodku szkoleniowym Vitalis w Lipsku 

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW 

Uczestnicy projektu, czyli uczniowie klas 

informatycznych i mechanicznych otrzymali 

certyfikaty uczestnictwa oraz dokumenty 

Europass Mobilność, dzięki którym będą 
mogli potwierdzić realizację praktyki zawo-

dowej za granicą.  
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Każdy uczeń dostał także zaświadczenie 

o udziale w kursie języka angielskiego za-

wodowego. Zapewne pomoże im to w uzys-

kaniu atrakcyjnego zatrudnienia w wyuczo-

nym zawodzie po ukończeniu szkoły, gdyż 
Europass jest dokumentem uznawanym 

przez pracodawców we wszystkich krajach 

europejskich.  

 
Walidacja i certyfikacja stażu  
– ostatni dzień w Schkeuditz 

Wyjazd na dwa tygodnie do Niemiec i wszyst-

kie działania związane z realizacją projektu 

odbywały się dla młodzieży nieodpłatnie. 

Uczestnicy otrzymali pełne utrzymanie, wy-

żywienie, ubezpieczenie, odzież roboczą i bu-
ty, słowniki języka zawodowego angielskie-

go, a nawet kieszonkowe. Wszyscy bardzo 

wysoko ocenili realizację projektu.  

„SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” 

– WYRÓŻNIENIE ZA REALIZACJĘ PROJEKTU 

STAŻY ZAGRANICZNYCH 

Projekt został wyróżniony w konkursie 

„Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”. Ga-

la odbyła się w Warszawie, a konkurs orga-

nizowany był przez Fundację „Fundusz 

Współpracy”, której partnerami byli: Ośro-
dek Rozwoju Edukacji, Mazowiecki Kurator 

Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

 

 

 

Konferencja podsumowująca rezultaty projektu, 
wręczenie certyfikatów po powrocie ze stażu w Niemczech 

Celem konkursu było docenienie i pro-

mowanie przykładów dobrej praktyki w za-
kresie zapewniania jakości w szkołach za-

wodowych. Ocenie podlegała m.in. ich efek-

tywność, oryginalność, innowacyjność i kom-

pleksowość rozwiązania, zaangażowanie part-

nerów, a także możliwość kontynuacji dzia-

łań. 

KONTYNUACJA DOBREJ PRAKTYKI  

W lipcu 2018 roku lubliniecki ZSOT 

otrzymał wiadomość, że kolejny projekt 

„Staż w Niemczech – sukces na rynku pra-

cy” uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji. W ramach projektu 10 in-

formatyków, 10 mechaników i 5 architektów 

krajobrazu wyjedzie w roku szkolnym 2018/  

/2019 na dwutygodniowy staż do Niemiec.  

Projekt będzie realizowany od 1 listopada 

2018 r. na zasadach programu Erasmus+ 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. Projekt jest kontynuacją działania 

„Staże zawodowe w Niemczech dla infor-

matyków i mechaników ze Śląska”. Nowy 
projekt także będzie realizowany z firmą Vi-

talis ze Schkeuditz k/Lipska. 

Katarzyna Myrcik 



Edukacja w teorii i praktyce

 

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (108) 2018 95 

RUBRYKA  SZKOLNYCH  SPECJALISTÓW 

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

WYPRACOWANIE   

PRAWIDŁOWEJ  WYMOWY  

GŁOSKI   ZWARTO-SZCZELINOWEJ  „C” 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  LOGOPEDYCZNYCH  

CELE OGÓLNE: 

● zdobycie umiejętności zrelaksowania or-

ganizmu, 

● rozwijanie umiejętności wydłużania fazy 

wydechowej, 

● wypracowanie właściwej artykulacji głos-

ki przedniojęzykowo-zębowej „c”, 

● kształcenie umiejętności prawidłowej wy-

mowy głoski zwarto-szczelinowej „c” w izo-

lacji, 

● utrwalanie wywołanego dźwięku w syla-

bach, 

● wdrażanie do poprawnej artykulacji głos-

ki „c” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie 

wyrazów, 

● wzbogacanie zasobu słownictwa, 

● rozwijanie fantazji i wyobraźni. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dzieci: 

● potrafią wyciszyć swój organizm, 

● pogłębiają oddech i wydłużają fazę wy-

dechową, 

● porozumiewają się według własnego po-

mysłu za pomocą głosek przedniojęzyko-

wo-zębowych: „s”, „z”, 

● poprawnie artykułują głoskę „c” w izo-

lacji, 

● prawidłowo wypowiadają wywołany dźwięk 
w sylabach oraz w różnych pozycjach 

w wyrazie, 

● wyszukują słowa zawierające głoskę „c”, 

● określają położenie głoski „c” w wyrazie, 

● tworzą liczbę mnogą dla podanych słów. 

METODY:  

Metoda wzrokowa, słuchowa, czucia skór-

nego, przekształceń artykulacyjnych, wyjaś-

niania, praktycznego działania, pedagogika 
zabawy.  

FORMY:  

Praca indywidualna, praca w grupach. 

ŚRODKI:  

Lustro logopedyczne, magnetofon z mikro-
fonem, płyta CD z muzyką relaksacyjną, 

kaseta, obrazki (Hanna Rodak, Danuta Na-
wrocka, Od obrazka do słowa, Warszawa 

1993), ilustracja pt. „W cyrku”, białe prze-

ścieradło, chrupki, ryż, kasza, pocięta gąb-

ka, kawałki styropianu, grzebienie, bibuła, 
pacynki, gra planszowa, klocki, piłka. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

I. Część wstępna: 

1. „Czas na relaks i długi oddech”: 

● Zachęcamy uczniów do zamknięcia 

oczu i wyciszenia organizmu. 

● Po wysłuchaniu relaksującej muzyki 

zapraszamy dzieci do „falowania” z wy-

korzystaniem prześcieradła w kolorze 

białym. 
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● Rozdmuchiwanie: chrupek, ryżu, ka-

szy, pociętej gąbki, kawałków styro-

pianu. 

● Gra na grzebieniach owiniętych 

cienką bibułą. 

2. „Teatrzyk kukiełkowy” (przy użyciu pa-

cynek) – pacynki porozumiewają się ze 

sobą według pomysłu dzieci tylko za 

pomocą dźwięków przedniojęzykowo- 

-zębowych: „s”, „z”. Zwracamy uwagę na 

poprawną artykulację głosek – właściwe 
ułożenie języka, zębów, warg. 

 

II. Zajęcia właściwe: 

1. Wywołanie prawidłowej artykulacji głoski 

zwarto-szczelinowej „c”: 

Dźwięk „c” ma podobny układ narządów 

artykulacyjnych, co głoski „s” i „z”. 

W razie trudności z wywołaniem głoski 

polecamy dziecku wymawiać początkowo 

„t” (wargi i zęby jak przy „s”, „z”), dodając 

przedłużone „s” („tssss”), następnie 
powoli skracamy „s” i wycofujemy się 

z „t”, aż przejdziemy do wymowy „c”. Wy-

korzystując metodę dotyku i czucia skór-

nego, dodatkowo pokazujemy różnicę 

podczas wypowiadania na przemian „s” 
i „c”. Strumień powietrza na ręce będzie 

ciągły przy głosce „s” oraz przerywany 

przy „c”. Jeżeli wszyscy uczniowie po-

trafią prawidłowo wypowiedzieć dźwięk 

„c” w izolacji, przechodzimy do dalszych 

ćwiczeń. 

2. Gra planszowa, na której umieszczone są 

kartoniki z napisanymi sylabami: „ca”, 

„co”, „cu”, „ce”, „cy”, „cą”, „cę”, „aca”, 

„oco”, „ucu”, „ece”, „ycy”, „ac”, „oc”, „uc”, 

„ec”, „yc”. Uczeń przesuwa swój pionek 
o tyle miejsc, ile oczek będzie na rzuconej 

kostce. Logopeda wymawia sylabę, dziec-

ko powtarza ją tyle razy, ile było oczek na 

kostce. Osoba, która pierwsza dojdzie do 

mety, otrzymuje nagrodę.  

3. Nazywanie poszczególnych obrazków i gru-
powanie ich według pozycji głoski „c” 

w wyrazie, np.: 

„c” (na początku wyrazu) – cukier, 

cukierek, cebula, cegła, cela, cena, cyrk, 

cytryna, cement, cyganka; 

„c” (w środku wyrazu) – taca, placek, 

ocet, kocyk, owoce, plecak, plecy, ręce, 
ulica, tablica, kotwica, klocki; 

„c” (na końcu wyrazu) – plac, pałac, noc, 

koc, piec, palec, chłopiec, widelec, 

latawiec. 

4. „Wieża z klocków” – dzieci budują wieże 

z klocków (cegiełek). Uczniowie stawiają 
jeden klocek i mówią słowo, zawierające 

głoskę „c”. Podawane wyrazy nie mogą 

się powtarzać. Nagrodę otrzymuje dziec-

ko, które zbudowało najwyższą wieżę, 

czyli wyszukało największą liczbę wyra-
zów z dźwiękiem „c”. 

5. Zabawa z piłką – logopeda rzuca do ucz-

nia piłkę i mówi określony wyraz; dziecko 

odrzuca piłkę, podając liczbę mnogą 

danego słowa: 

koc – koce cebula – cebule 

cekin – cekiny pajac – pajace 

motocykl – motocykle widelec – widelce 

proca – proce taniec – tańce 

cętka – cętki ocean – oceany 

cukiernia – cukiernie córka – córki 

owca – owce hamulec – hamulce 

piwnica – piwnice cytryna – cytryny 

6. „Zaczarowany obrazek” – zadaniem dzieci 

jest wyszukanie na ilustracji pt. „W cyr-

ku” osób, zwierząt i przedmiotów, w naz-

wach których ukryła się głoska „c”. 

 

III. Część końcowa: 

Uczniowie wymawiają wyrazy zawierające 

głoskę „c”, a ich wypowiedzi nagrywane są 

na kasetę magnetofonową. 

Agata Jałowiecka-Frania 
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Elżbieta Doroszuk 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

SYSTEM  WSPOMAGANIA  WYCHOWANIA 

METODĄ  CUDER 

godnie z kilkuletnią tradycją, w ra-

mach wiosennej edycji Akademii Wy-

chowawcy w maju 2018 roku, w Auli 

„Forum” naszego Ośrodka zgromadzili się 

refleksyjni nauczyciele zgłębiający różne 
aspekty wychowania. Uczestnicy wysłuchali 

interesującej prelekcji prowadzonej przez 

Tomasza Gubałę. 

 
Elżbieta Doroszuk – nauczyciel-konsultant  

RODN „WOM” w Częstochowie  
i Tomasz Gubała z Fundacji  

Wspomagającej Wychowanie Archezja 

Zaproszony gość mówił w swoim wystą-

pieniu o praktycznym zastosowaniu metody 

CUDER, której jest współautorem.  

CUDER to nazwa programu profilaktycz-
nego (zwanego metodą) i gry, która jest naj-

ważniejszym narzędziem w programie. Po-

rusza on bardzo istotne sprawy wychowaw-

czo-profilaktyczne, ze szczególnym uwzględ-

nieniem integracji osoby, prowadzącej do 
harmonijnego rozwoju ucznia. Jest to duży 

atut programu, szczególnie dziś, kiedy na 

mocy prawa nastąpiło wzmocnienie wycho-

wawczej i profilaktycznej funkcji szkoły po-

przez szersze uwzględnienie w podstawie 

programowej zadań wychowawczo-profilak-

tycznych.  

„Wychowanie to wspieranie dziecka w roz-

woju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycz-

nej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej 
i społecznej, które powinno być wzmacniane 

i uzupełniane przez działania z zakresu pro-

filaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 
ustawy Prawo oświatowe). Program CUDER 

opiera się dokładnie na definicji zapre-

zentowanej przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej, przez co jego wykorzystanie, wzmac-

niając działalność wychowawczo-profilak-

tyczną szkoły/placówki, wypełnia jeden z pod-

stawowych celów polityki edukacyjnej pań-

stwa.  

 
Uczestnicy Akademii Wychowawcy 

Realizacja programu CUDER z całą pew-

nością przyczyni się do kształtowania pra-
widłowych postaw prospołecznych wśród mło-

dzieży. 

Elżbieta Doroszuk 

Z 

Akademia Wychowawcy 
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Tomasz Gubała 
Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja  

CUDER   –   PRAKTYCZNY  MODEL 

WYCHOWANIA/PROFILAKTYKI ,   

CZYLI  JAK  POKAZAĆ  INTEGRACJĘ   OSOBY? 

brazowo można przedstawić system 

CUDER jako przygotowanie mło-
dych do konfrontacji z trudnościami 

życia poprzez uporządkowanie ich relacji, 

emocji, duchowości, rozumu i fizyczności. 

Podstawowym założeniem jest to, że sfera du-

chowa jest sferą zarządzającą pozostałymi, 
jest sferą motywującą do rozwoju. Koncen-

trujemy się na integracji osoby oraz obni-

żaniu poziomu napięć (lęku) u młodych lu-

dzi, stosując dwie główne strategie profilak-

tyczne. Pierwsza to inicjowanie i wspieranie 

w zintegrowanym rozwoju młodych ludzi, 
wskazywanie na radość płynącą z procesu 

rozwoju oraz wzmacnianie relacji w rodzinie 

i grupie; druga to zmniejszanie siły zagrożeń 

poprzez wskazywanie zagrożeń, czyli „pu-

łapek” i uczenie radzenia sobie z nimi. 

 
Prelegent – Tomasz Gubała 

Pokazujemy, że człowieka można rozu-

mieć jako jedność pięciu nierozerwalnie po-

łączonych sfer: ciała, umysłu, ducha, emo-

cji, relacji. CUDER bierze nazwę właśnie od 

pierwszych liter tychże sfer.  

Celem wychowania jest m.in. integracja 

osoby, a odnoszenie się do sfer podczas 

rozmów o rozwoju, zagrożeniach i relacjach 

ułatwia przedstawienie skomplikowanych 
nieraz pojęć. Zagrożenia przedstawiane są 

jako pułapki na drodze rozwoju. Opisujemy 

je i pozwalamy młodzieży rozmieścić je na 

lokalnej mapie, uczymy jak je pokonywać. 

Wskazujemy, że jednym z lepszych 

sposobów jest rozwój. Człowiek poukładany 
we wszystkich swoich sferach jest zabezpie-

czony przed pułapkami. 

Teoretyczne podstawy modelu wspoma-

gania wychowania CUDER stanowi przede 
wszystkim trzecia część dzieła „Osoba 

i  czyn” Karola Wojtyły, w której autor zaj-

muje się zagadnieniem integracji osoby 

w czynie. Człowiek jest jednością ciała, psy-

chiki i ducha, a integruje się właśnie 
w czynie, czyli świadomym działaniu. Dla 

Karola Wojtyły integracja jest drugim bie-

gunem transcendencji. Człowiek samosta-

nowi, integrując w swoim czynie wszystkie 

somatyczne i psychiczne dynamizmy, które 

się w nim „dzieją”, ale którymi może też 
„kierować”. 

 
Prezentacja planszy do gry profilaktycznej CUDER 

Drugim źródłem teorii, ale też praktycz-
nych wskazówek, jest logoterapia Viktora 

Frankla. Według logoterapii, człowiek zaw-

sze ma możliwość przekucia porażki i tra-
gedii w zwycięstwo, a pomiędzy patolo-

gicznym cierpiętnictwem a ucieczką od cier-

pienia jest jeszcze jedna droga – odkrycie 

sensu życia. V. Frankl stwierdza: „(...) życie 

zachowuje swój potencjalny sens w każdych 

okolicznościach, nawet tych najbardziej nie-
znośnych. To z kolei sugeruje, że człowiek 

ma zdolność do kreatywnego przekuwania 

negatywnych stron życia na coś pozytyw-

nego i konstruktywnego. Innymi słowy, liczy 

się przede wszystkim to, aby jak najlepiej 
wykorzystać daną sytuację”. 

Więcej informacji można uzyskać na stro-
nie: www.cuder.pl [dostęp 12.10.2018 r.] 

Tomasz Gubała 

 

O 
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Aneta Żak-Froch 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej 

PRAWA  DZIECKA  WE  WSPÓŁCZESNYM  ŚWIECIE  

–  SCENARIUSZ  APELU  Z  OKAZJI  DNIA  DZIECKA 

Cele/Uczeń: 

● jest świadomy swoich praw i obowiązków, 

● rozumie prawo innych ludzi do posiadania 

praw, 

● wie, że powinien przeciwstawiać się prze-
mocy, 

● wie, do kogo może zwrócić się o pomoc, 

● wzmacnia swoją godność i poczucie wartości, 

● czuje się częścią grupy. 

Prowadzący I: 

Witamy wszystkich zgromadzonych na apelu 

zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka. 

Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto 

wszystkich dzieci na całym świecie. Ustano-

wiony został przez Zgromadzenie Ogólne Or-

ganizacji Narodów Zjednoczonych jako dzień 

światowego braterstwa i zrozumienia między 

dziećmi. Dzień ten poświęcony jest upow-

szechnianiu idei służących poprawie warun-
ków życia i ochronie praw dzieci na całym 

świecie. 

Prowadzący II: 

Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony 

jest od 1952 roku, w różnych krajach pod 

różnymi datami. W Polsce i np. w Czechach, 

na Słowacji, na Ukrainie obchodzony jest 

1  czerwca. ONZ świętuje Dzień Dziecka 

20 listopada w rocznicę uchwalenia Deklaracji 

Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji 

o prawach dziecka w 1989 roku. Francuski 

odpowiednik Dnia Dziecka to Święto Rodziny 

celebrowane 6 stycznia. 

Prowadzący I: 

Japońscy chłopcy Dzień Dziecka świętują 

5 maja, a dziewczynki 3 marca. 5 maja, czyli 

w dniu chłopca Japończycy wywieszają przed 

swoimi domami karpie zrobione z papieru. 

Symbolizują one: karp czarny – ojca, czerwony 

– matkę, niebieski – syna, liczba karpi 

niebieskich wskazuje na liczbę potomków 

męskich w danej rodzinie. W Turcji dzieci ob-

chodzą swoje święto 23 kwietnia. 

Uczeń: 

Wita was słoneczny ranek,  

tyle dzisiaj niespodzianek, 

tyle przygód czeka nas. 

Pierwszy czerwca! Wstawać czas! 

Dzisiaj święto wszystkich dzieci –  

to szczególny dla nas dzień. 

Jasne złote słonko świeci, 

spoza chmur uśmiecha się. 

Dzisiaj święto wszystkich dzieci.  

Niech nam pięknie słońce świeci. 
Oj! Jak ptaki dziś śpiewają, 

tak życzenia nam składają. 

Wszyscy śmieją się od rana, 

każda buzia roześmiana. 

Czar zabawy dziś panuje, 

każde serce się raduje. 

Prowadzący II: 

Na świecie żyje około półtora miliarda dzieci. 

To prawie jedna trzecia całej ludności kuli 

ziemskiej. Dzieci powinny bawić się w przed-

szkolach, uczyć się w szkołach. Większość 

z nich korzysta z dobrodziejstw nauki, ale aż 

130 milionów dzieci w wieku szkolnym nie 

uczęszcza do szkoły. Spędzają czas na ulicach, 
gdzie od najmłodszych lat spotykają się z prze-

mocą, znieczulicą i okrucieństwem. 

Uczeń: 

Bardzo dużo nas, czy wiecie?  

Bardzo dużo nas na świecie. 

A gdybyśmy się zebrali 

i ci więksi, i ci mali, 

i ci z bliska, i ci z dali, 

gdybyśmy się tak zebrali 

jeszcze tego lata. 

Projekty, programy, scenariusze 
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Uczeń: 

Zbudowalibyśmy miasto  

ogromne, dziecięce. 

Dzieci by w nim kolorowe mieszkały, 

nikt więcej. 

Tylko przed oknem sarenek stada, 

tylko na drzewie ptaków gromada. 

A wśród różowych zarośli, 

w ogrodzie – zabawki rozmaite. 

Zaś ludzie, ci dorośli 

składaliby nam wizytę. 

Prowadzący I: 

W 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach 

dziecka. Wszystkie dzieci na całym świecie 

mają te same prawa, bez względu na to, jaką 

mają płeć, narodowość, kolor skóry, jakim 

językiem mówią, jakie religie wyznają, czy są 

pełnosprawne czy niepełnosprawne. 

Recytacja wiersza pt. „Prawa Dziecka”, M. Bryk-
czyński1. 

Uczeń: 

Niech się wreszcie każdy dowie  

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tyle że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, 
Którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los odmienić 

Stworzyli dla was mądre prawa.  

Więc je na co dzień i od święta 

Spróbujcie dobrze zapamiętać: 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do 

niczego,  

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

Mogę się uczyć wszystkiego, co mnie zaciekawi  

I mam prawo sam wybierać z kim będę się 

bawić. 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, 

wyzywać  

każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,  

Nikt nie może zabronić spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,  

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa 

A gdy różnię się od innych, to jest moja spra-

wa. Tak się w wiersze poukładały Prawa dla 

dzieci na całym świecie Byście w potrzebie 

z nich korzystały najlepiej jak umiecie. 

Uczniowie przyczepiają prawa na tablicy. 

Prowadzący I: 

Społeczność międzynarodowa nie pozostaje 

obojętna na przypadki łamania praw dziecka. 

Ważną organizacją, powołaną do niesienia 

pomocy dzieciom i ich rodzinom jest UNICEF. 

Głównym jej celem jest pomoc dzieciom w za-

kresie wyżywienia, ochrony zdrowia, a także 

praca na rzecz ich dobra oraz rozwijanie 

oświaty. 

Uczeń: 

Kiedy dziecko płacze – płacze cały świat.  

Kot ma oczy pełne łez, 

na podwórku płacze pies, 

wiatr w kominie, mysz pod miotłą, 

świerszcz na łące. 
O, jak słono od tych łez, 

nawet cukier słony jest, 

o, jak ciemno, o jak zimno – 

gdzie jest słońce,  

żeby łez nie było, 

dajcie dzieciom miłość, 

dajcie dzieciom słońce, 

całe słońce z nieba, 

żeby mogły tańczyć, 

żeby mogły śpiewać. 

Uczeń: 

Chcemy żyć w takiej krainie, 

w której życie pięknie płynie. 

Gdzie są obce smutki, żale, 
płaczu, złości nie ma wcale. 

Uczeń: 

My chcemy uśmiechem zaskoczyć świat!  

My chcemy uśmiechem zaczarować świat! 

My chcemy uśmiechem zmienić świat!  

My – dzieci, my chcemy śmiać się,  

My – dzieci lubimy słońce, 

My – dzieci kochamy ptasi, 

wesoły, perlisty koncert. 

Uczeń: 

My – dzieci chcemy wybiegać  

z domów w złociste poranki. 

My chcemy, by nam nad głową  

furczały barwne skakanki. 
My – chcemy kochać motyle,  

po łąkach biegać i gonić, 

a w sadach głaskać śnieżyste, 

lecz ciepłe kwiaty jabłoni. 

Uczeń: 

My chcemy, by nasze mamy  

wciąż uśmiechały się do nas, 

by nasi dobrzy ojcowie, 

brali nas w czułe ramiona. 

Uczeń: 

My – dzieci, my chcemy kochać  

ptaki, obłoki i drzewa. 

My chcemy bawić się w słońcu, 

zmierzchem – kołysanki śpiewać. 
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Prowadzący II: 

Dzieckiem być w dorosłym świecie nie jest 

łatwo. To nie żarty. 

Ty człowiekiem jesteś przecież ważnym i sza-

cunku wartym. 

Recytacja wiersza „Krzyknij nie”, M. Przewoź-
niak2. 

Uczeń: 

Gdy ci ludzie zagrażają pełni złości i przemocy,  

jeśli ci się dzieje źle – krzyknij NIE!  

Gdy koledzy na boisku pobić chcą lub 

skrzywdzić cię 

myślą, że im wolno wszystko – krzyknij NIE!  

W szkole ktoś ze starszej klasy postępuje 

bardzo źle,  

znęca się nad tobą czasem – krzyknij NIE!  

Może czasem ktoś z twych bliskich chce ci 

robić rzeczy złe.  

Nie wstydź się i powiedz wszystkim – krzyknij NIE!  

Może ktoś ci proponuje: „Zapal sobie! Napij się!”  

Czymś niezdrowym cię częstuje – krzyknij NIE!  

Jeśli jakiś nieznajomy nagle cię zaprosić chcę,  

Mówi, by z nim iść do domu – krzyknij NIE!  

Gdy ci ktoś warunek stawia, byś coś ukradł 

w sklepie gdzieś,  

Do przestępstwa cię namawia – krzyknij NIE!  

Nie wstydź się na alarm dzwonić.  

Krzyknąć NIE CHCĘ! Nie bój się.  

Ty masz prawo by się bronić przed przemocą 

oraz złem.  

Jeśli ci się dzieje źle – krzyknij NIE!  

Piosenka M. Jeżowskiej pt. „Dłonie”3. 

Prowadzący I: 

Tak wiele mówiliśmy o naszych prawach. Mu-

simy jednak pamiętać, że korzystając z nich 

nie możemy ograniczać praw innych – kole-

gów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, 

czy to dziecko, czy dorosły ma prawo do god-

nego życia w pokoju, miłości i w poczuciu 

bezpieczeństwa. Należy również pamiętać, że 

oprócz praw mamy również obowiązki wyni-

kające z roli ucznia, dziecka, Polaka i czło-

wieka. 

Uczeń: 

Trzymamy się mocno za ręce,  

idziemy szeregiem przez świat, 

idziemy, a coraz nas więcej, 
kto z nami, ten druh nasz i brat. 

Oplećmy ziemię radośnie 

przez morza i lądy w krąg. 

Niech miłość i pokój wzrośnie  

z dziecinnych złączonych rąk. 

Uczeń: 

Choć jesteśmy jeszcze mali, 

to dorosłym zaśpiewamy, 

bo pragniemy, aby dzieci 

najszczęśliwsze były w świecie. 

Uczeń: 

My w radości żyć pragniemy 

i ze smutku się śmiejemy, 

bo beztroskie nasze lata 

są na przekór tego świata. 

Uczeń: 

Radość, radość ponad wszystko, 

miłość, miłość ponad wszystko. 

Tego pragną wszystkie dzieci. 

Niech ich głos do wszystkich leci. 

Prowadzący II: 

Za chwilę już kończymy i na koniec Wam ży-

czymy: Przyjaciół najlepszych na świecie 

i  wszystkiego co chcecie. Życzymy Wam 

wszystkim samych szóstek na koniec roku 

szkolnego. Uczcie się jak mawiacie w dechę 

i niech z Was szkoła ma pociechę. 

Piosenka M. Jeżowskiej pt. „Wszystkie dzieci 
nasze są”4. 

Aneta Żak-Froch 

 

 

Przypisy: 
1 http://m.szczycienski.wm.pl/2016/12/ 

o-prawach-dziecka-8979.pdf,  
[dostęp 15.06.2017]. 

2 http://www.pg20bialystok.republika.pl/ 
krzyknijnie.htm, [dostęp 15.06.2017]. 

3 http://teksty.org/majka-jezowska,dlonie, 
tekst-piosenki, [dostęp 15.06.2017]. 

4 https://ising.pl/majka-jezowska-wszystkie-
dzieci-nasze-sa-tekst, [dostęp 15.06.2017]. 

 

 

Netografia: 
http://m.szczycienski.wm.pl/2016/12/ 

o-prawach-dziecka-8979.pdf,  
[dostęp 15.06.2017]. 

http://www.pg20bialystok.republika.pl/ 
krzyknijnie.htm, [dostęp 15.06.2017]. 

http://teksty.org/majka-jezowska,dlonie, 
tekst-piosenki, [dostęp 15.06.2017]. 

https://ising.pl/majka-jezowska-wszystkie-
dzieci-nasze-sa-tekst, [dostęp 15.06.2017]. 
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Izabela Szczęsny 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Mańki w Lublińcu 

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  

POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKIEJ  

WIEDZY  GASTRONOMICZNEJ  

DLA  NIESŁYSZĄCYCH  I   SŁABOSŁYSZĄCYCH  

W  LUBLIŃCU 

dniach 16–17 marca 2018 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kon-

rada Mańki w Lublińcu był organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Polsko-An-

gielsko-Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących i  Słabosłyszących, 

który odbył się pod honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego. W konkursie wzięli 

udział najzdolniejsi uczniowie niesłyszący i słabosłyszący kształcący się w zawodach ku-
charz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie obu zawodów zdobywają 

taką samą kwalifikację TG.7.: „Sporządzanie potraw i napojów” oraz uczą się języka obcego 

zawodowego – angielskiego lub niemieckiego.  

W finałowych rozgrywkach wzięło udział jedenastu uczniów wyłonionych w szkołach 
ponadgimnazjalnych, funkcjonujących w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wy-

chowawczych z terenu całej Polski: Krakowa, Łodzi, Radomia, Sławna, Żar oraz organizatora 

konkursu – Lublińca.  

Celem konkursu było m.in. popularyzowanie tematyki gastronomicznej w języku polskim, 

angielskim i niemieckim, podnoszenie poziomu znajomości zawodowego języka polskiego, 

angielskiego i niemieckiego, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów 

szkół gastronomicznych dla niesłyszących i słabosłyszących, integracja uczestników oraz 

nawiązywanie współpracy między szkołami i firmami związanymi z gastronomią. Konkurs 

składał się z dwóch etapów – pisemnego i praktycznego.  

 
Zmagania uczestników podczas etapu pisemnego 

W 
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Uczestnicy w czasie etapu praktycznego 

W etapie pisemnym finaliści prezentowali swoją wiedzę gastronomiczną w języku polskim 

oraz języku angielskim lub niemieckim, w zależności od nauczanego języka obcego 
zawodowego, rozwiązując test konkursowy obejmujący treści kwalifikacji TG.7.: „Sporzą-

dzanie potraw i napojów”. 

W etapie praktycznym uczestnicy wykazywali się swoimi kulinarnymi umiejętnościami, 

kreatywnością i poczuciem smaku, sporządzając potrawę – jajka w koszulce z sosem, 

na podstawie przepisu podanego w języku angielskim lub niemieckim.  

 
Zmagania konkursowe uczestników 

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Szymon Matusek – uczeń klasy drugiej Technikum 

nr 4 dla Niesłyszących i Słabosłyszących ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Konrada Mańki w Lublińcu. Drugie miejsce zajął Patryk Seredyński – uczeń klasy trzeciej 

Branżowej Szkoły I stopnia z Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy z Żar, a trzecie 

Paweł Sztybrych – uczeń klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi. We współzawodnictwie 

zespołowym pierwsze miejsce zdobyła drużyna w składzie: Przemysław Krasucki i Szymon 

Matusek reprezentująca lubliniecki Ośrodek, drugie – ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi, w składzie: Angela Piwowar i Paweł 

Sztybrych, a trzecie drużyna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 

i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie, którą tworzyli: Krzysztof Grabowski i Dominik 

Salachna. Zwycięscy uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem Izabeli 

Szczęsny – nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych i Joanny Kulik – nau-
czyciela języka angielskiego. 
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Podczas uroczystości zakończenia konkursu jego laureaci otrzymali cenne puchary i na-

grody ufundowane przez Starostę Lublinieckiego i sponsorów.  

Nie zabrakło również upominków dla wszystkich uczestników. Laureatom i ich nau-

czycielom gratulujemy sukcesu. Serdeczne dziękujemy również wszystkim finalistom 

zmagań konkursowych, życząc pomyślnych wyników w jubileuszowej edycji konkursu. 
Imprezą towarzyszącą konkursowi był pokaz sztuki kulinarnej młodego kucharza z re-

stauracji Hotel Zamek Lubliniec, który sporządził, wraz uczestnikami konkursu, ciasto 

czekoladowe z jabłkiem z dodatkiem musu truskawkowego, prażonych migdałów, lodów 

waniliowych, świeżych owoców oraz kwiatów jadalnych.  

W części artystycznej konkursu, podczas jego rozpoczęcia i zakończenia, wystąpiła grupa 

taneczna „Ladies”, działająca w Ośrodku.  

Koncepcja organizacji konkursu, którego pomysłodawczynią była nauczycielka Izabela 

Szczęsny, nawiązywała do wprowadzonej w 2012 roku reformy szkolnictwa zawodowego. 

Wtedy to w podstawie programowej kształcenia zawodowego ujęto i wyszczególniono wspólne 

efekty kształcenia dla wszystkich zawodów, w tym język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ). 

Początkowo konkurs skierowany był do uczniów szkół gastronomicznych z dysfunkcją 
słuchu, uczących się języka angielskiego zawodowego. Od 2018 roku organizatorzy 

konkursu poszerzyli grono uczestników o młodzież uczącą się języka niemieckiego zawodo-

wego. Tym samym zmieniła się nazwa konkursu na Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielsko- 

-Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących. 

W czterech dotychczasowych finałowych edycjach konkursu, który jest swoistym 

ogólnopolskim świętem dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących ze szkół gastro-
nomicznych, wzięło udział 43 uczestników z jedenastu Specjalnych Ośrodków Szkolno- 

-Wychowawczych w: Bydgoszczy, Kutnie, Krakowie, Lublińcu, Łodzi, Otwocku, Radomiu, 

Sławnie, Szczecinie, Warszawie, Żarach. 

W 2018 r. Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielsko-Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej 

dla Niesłyszących i Słabosłyszących odniósł sukces w III edycji konkursu „Szkoła zawodowa 
najwyższej jakości”, organizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy, uzyskując status 

Dobrej Praktyki. 

Izabela Szczęsny 

 
Uczestnicy, opiekunowie, dyrekcja SOSW w Lublińcu  

podczas uroczystości zakończenia I edycji konkursu 
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Katarzyna Pajączek-Ciura 

Przemysław Gorzałka 
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie 

„KRÓTKA”   

ŚWIĘTUJE   60  LAT 
espół Szkół Zawodowych Specjalnych 

im. Marii Grzegorzewskiej w Często-

chowie, specjalizujący się w pracy 
z dzieckiem z niepełnosprawnością skończył 

60 lat. 

PIERWSZE KROKI 

Początki naszej szkoły sięgają 1957 r., 

kiedy to zorganizowano Zasadniczą Szkołę 

Zawodową Specjalną, wydzielając dwa po-
mieszczenia, z mieszczącej się przy ul. Sta- 

szica 10 w Częstochowie Szkoły Podstawo-

wej nr 23. 

Dyrektorem szkoły został Stanisław Lis, 

zaś w skład grona pedagogicznego wcho-
dziło troje nauczycieli ze Szkoły nr 23 oraz 

dwóch nauczycieli zawodu. Pierwsza klasa 

liczyła 24 uczniów. Kierunkami kształcenia 

zawodowego było lekkie krawiectwo dam-

skie miarowe oraz tapicerstwo meblowe.  

W sierpniu 1959 r. szkoła otrzymała no-
wy budynek mieszczący się przy ul. Krótkiej 22. 

Dzięki nowej bazie lokalowej zwiększyły się 

znacznie jej możliwości. W roku szkolnym 

1959/1960 istniały już cztery klasy z ponad 

80 uczniami. W roku 1962/1963 liczba 
uczniów przekroczyła 100. 

19 czerwca 1972 r. podczas konferencji 

rady pedagogicznej pożegnano wieloletniego 

dyrektora szkoły Stanisława Lisa, który od-

szedł na emeryturę, tym samym zamykając 

pierwszy, intensywny rozdział w historii pla-
cówki. 

 
Tapicerzy przy pracy (zdj. archiwalne) 

ROZBUDOWA 

Nowym dyrektorem szkoły, w 1972 r., 
został Stefan Sygiet. Liczba kadry pedago-

gicznej wzrosła i wahała się w tym czasie od 
15 do 20 osób, a ilość klas zwiększyła się 

do 7 oddziałów, ze 140 uczniami.  

W 1977 r. otwarto Międzyzakładową Za-

sadniczą Szkołę Zawodową nr 1, nad którą 

opiekę sprawowała Spółdzielnia Inwalidów 
„Anka”. Pojawił się problem zbyt małej 

liczby sal lekcyjnych. Początkowo zajęcia 

odbywały się również w wypożyczonych sa-

lach Szkoły Podstawowej nr 4, mieszczącej 

się przy ul. Warszawskiej oraz w Szkole 

Podstawowej nr 12. 

 
Krawcowe dokonują ostatnich poprawek  

(zdj. archiwalne) 

W 1975 r. rozpoczęto rozbudowę i mo-

dernizację szkoły. Dobudowano obecny bu-

dynek główny, a w 1981 r. ukończono bu-

dowę sali gimnastycznej i warsztatów 

szkolnych. Dla potrzeb szkoły wykupiono 
okoliczne trzy posesje – numer: 18, 20 i 24. 

Zaangażowanie dyrektora Stefana Sygieta 

Z 



Z życia szkół i placówek  

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (108) 2018   106 

pozwoliło na uzyskanie przez szkołę jej 

obecnego kształtu. 

Szczególną datą dla placówki był dzień 

14 października 1988 r., kiedy to zespołowi 

szkół nadano imię twórczyni pedagogiki 
specjalnej – Marii Grzegorzewskiej. Święto-

wana hucznie uroczystość zbiegła się z ob-

chodami 30-lecia szkoły. 

ROZKWIT SZKOŁY 

W 1992 r. rozpisany został konkurs na 

dyrektora szkoły, który wygrała Joanna 
Janikowska. 

Pomimo trudności finansowych w pol-

skiej oświacie szkoła rozwijała się w wyjąt-

kowy sposób. 

Liczba uczniów systematycznie wzras-
tała, począwszy od 286 uczniów w 1992 r. 

do 411 w 1996 r. Kształcili się oni w za-

wodach: krawiec, tapicer, stolarz, kucharz 

małej gastronomii, obuwnik, budowlaniec, 

ślusarz. 

W 1994 r. dyrektor szkoły podjęła się 
utworzenia, pierwszej w mieście, Szkoły 

Przysposabiającej do Zawodu. Szkoła prze-

znaczona była dla uczniów z umiarkowa-

nym upośledzeniem umysłowym, mogących 

kształcić się w zawodach krawiec i tapicer. 

W 1999 r. uruchomione zostało Gim-

nazjum Specjalne, w którym w czterech 

klasach naukę rozpoczęło 53 uczniów. 

W codziennej pracy Panią dyrektor wspierali 

dwaj wicedyrektorzy: Stanisław Soluch i Ire-

neusz Zawalski. 

Lata 90. to rozkwit naszego zespołu 

szkół. Życie placówki obfitowało wówczas 

w liczne, ciekawe wydarzenia. Organizowa-

no imprezy okolicznościowe, bale studniów-

kowe, rajdy integracyjne, wyjazdy na tur-
nusy rehabilitacyjne. Przyjazną atmosferę 

tworzyły liczne wspólne wycieczki, spot-

kania wigilijne dla wszystkich pracowników 

szkoły, czy też udział całej społeczności 

szkolnej w rekolekcjach wielkopostnych  

– w zaprzyjaźnionej parafii pod wezwaniem 
św. Zygmunta w Częstochowie. Wszystko to 

w naturalny sposób integrowało społecz-

ność szkolną, tworząc w „Krótkiej” wyjąt-

kową, ciepłą atmosferę. 

W naszym zespole, w skład którego 
wchodziły odtąd: Zasadnicza Szkoła Zawo-

dowa Specjalna, Zasadnicza Szkoła Zawo-

dowa nr 1, Specjalna Szkoła Przysposabia-

jąca do Pracy Zawodowej oraz Gimnazjum 

Specjalne – w roku szkolnym 2000/2001 

naukę podjęło 523 uczniów, a liczba oddzia-

łów sięgnęła 35. Rok ten był rekordowy pod 

względem liczby uczniów i nauczycieli. 

Oferta edukacyjna szkoły poszerzyła się też 
o nowe zawody, takie jak: ciastkarz, kalet-

nik, lakiernik, piekarz i dziewiarz. 

W 2000 r. pojawiła się w „Krótkiej” wy-

marzona pracownia komputerowa oraz 

utworzone zostało Polskie Towarzystwo Spo-

łeczno-Sportowe „Sprawni Razem”. Działal-
ność towarzystwa to organizacja i udział 

w licznych imprezach sportowych w skali 

miasta, regionu i kraju. 

Również w latach 90. rozpoczął się 

w szkole cykl wielu bardzo ważnych imprez 
szkolnych o zasięgu międzywojewódzkim 

i międzyszkolnym. Liczne grono nowoprzy-

jętych młodych nauczycieli, z aprobatą dy-

rektora szkoły, sprawnie i chętnie wdrażało 

w życie coraz to nowe pomysły. 

Jednym z największych przedsięwzięć 
była organizacja zainicjowanego w 1996 ro-

ku konkursu „Najsprawniejszy uczeń w za-

wodzie”. Konkurs wszedł na stałe do 

kalendarza imprez szkolnych. Uczniowie 

prezentują w nim swoją wiedzę teoretyczną 
oraz praktyczne umiejętności zawodowe 

podczas rywalizacji z uczniami szkół spe-

cjalnych z terenu województwa śląskiego 

i opolskiego. Poziom i prestiż konkursu roś-

nie z każdym finałem. Regionalny konkurs 

„Najsprawniejszy w zawodzie” jest najwięk-
szą cykliczną imprezą tego typu w woje-

wództwie śląskim. Konkurs objęty jest ho-

norowym patronatem Prezydenta Miasta 

Częstochowy.  

Również w tym czasie zainicjowana zos-
tała wystawa prac plastyczno-technicznych, 

nazwana „Wystawą Piękna”. Na przestrzeni 

ponad 20 lat impreza rozrosła się do ogrom-

nych rozmiarów, reprezentując w niektó-

rych latach twórczość około 600 dzieci 

z kilkunastu placówek całego powiatu. Pod-
czas wernisażu eksponowane są setki prac 

o charakterze plastycznym i dekoracyjnym. 

W tym wyjątkowym artystycznym przedsię-

wzięciu równolegle udział biorą uczniowie 

szkół ogólnodostępnych, integracyjnych 
i  specjalnych. „Wystawa Piękna” to nasza 

artystyczna wizytówka. 

Kolejną istotną imprezą szkolną stał się, 

powstały w 1996 r. konkurs „Igłą Malo-

wane”. Początkowo kameralny, hafciarski 

konkurs międzyklasowy przerodził się w mię-
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dzyszkolny konkurs rękodzieła artystycz-

nego. Już od lat nasza młodzież oraz 

młodzież z zaprzyjaźnionych szkół przez ca-

ły rok przygotowuje się do niego, tworząc 

ciekawe i niezapomniane prace. 

Oprócz realizowania się młodzieży na 

arenie artystycznej i zawodowej uczniowie, 

na przestrzeni lat, odnosili sukcesy w wielu 

dziedzinach sportowych. Nasi sportowcy 

zdobyli złote medale Mistrzostw Polski 

w siatkówce w Łodzi w 2005 r. i Kruszwicy 
w  2006 r. W latach 2002 i 2003 nasza 

szkoła obok PTSS „Sprawni Razem” i Urzę-

du Miasta Częstochowy była organizatorem 

Mistrzostw Polski w piłce ręcznej. Złote 

medale Mistrzostw zdobyliśmy w 2002 
i   2005 r., zaś srebrne medale w 2003 

i 2004 r. 

Z końcem roku szkolnego 2001/2002, po 

intensywnej 10-letniej pracy dyrektor Joan-

na Janikowska podjęła decyzję o przejściu 

na emeryturę. 

W XXI WIEKU 

Nowym dyrektorem szkoły została Jolan-

ta Koszek – nauczycielka Szkoły Podsta-

wowej Specjalnej nr 23 w Częstochowie. 

Wybrano nowych wicedyrektorów w oso-
bach – Doroty Markowskiej oraz Katarzyny 

Dźwigalskiej. 

W skład Zespołu Szkół w roku szkolnym 

2002/2003 wchodziły nadal cztery pla-

cówki, w stosunku do lat wcześniejszych 

zmniejszyła się natomiast liczba uczniów. 

W tym czasie ukształtował się kalendarz 

imprez szkolnych. Do najważniejszych 

zaliczamy: Dzień Patrona Szkoły, tzw. „Ma-

ryśki”, Dzień Rodziny, obchody Dnia Dziec-

ka – czyli Dzień Sportu Szkolnego. Imprezy 
te od wielu lat scalają i integrują społecz-

ność szkolną, przynoszą wiele radości oraz 

pozwalają dobrze się bawić. 

Równolegle organizowane są liczne olim-

piady sportowe oraz rozmaite konkursy: 

ekologiczne, ortograficzne, recytatorskie, mu-
zyczne, plastyczne i języka angielskiego. Or-

ganizujemy też konkurs kolęd.  

 

Powstałe z inicjatywy polonistów szkolne 

koło teatralne „Krótki teatrzyk” niejedno-
krotnie ubarwiało swoimi występami wiele 

rozmaitych uroczystości. W latach 2004– 

–2015 opiekunowie koła byli inicjatorami 

i organizatorami dużej imprezy – Przeglądu 

Małych Form Teatralnych „Terapia przez 

sztukę”. Na przestrzeni kilkunastu lat 

młodzi aktorzy – uczniowie szkół spec-

jalnych i ośrodków szkolno-wychowaw-

czych, jako twórcy kultury prezentowali 
swoje umiejętności aktorskie przed szeroką 

częstochowską publicznością. Ich dorobek 

stanowią występy na profesjonalnych 

scenach w Częstochowie oraz w Dąbrowie 

Górniczej, Zawierciu, Krakowie, Katowi-

cach. 

Szkoła w tym czasie wzięła udział w pro-

jekcie „Sokrates – Comenius”, międzynaro-

dowym programie, mającym na celu wzmoc-

nienie współpracy pomiędzy krajami Unii 

Europejskiej w dziedzinie edukacji i dosko-
nalenia zawodowego. 

W roku szkolnym 2006/2007 utworzone 

zostało 2-letnie Uzupełniające Liceum Spe-

cjalne, co dało uczniom możliwość dalszej 

edukacji, pogłębiania i utrwalania wiedzy 

z przedmiotów ogólnokształcących. Niestety 
liceum, które cieszyło się wyjątkowym zain-

teresowaniem wśród młodzieży, nie funkcjo-

nowało długo. Z uwagi na nowelizację usta-

wy o systemie oświaty uległo likwidacji 

w 2013 r. 

W roku szkolnym 2007/2008, w którym, 

obchodzono 50-lecie szkoły, nauką objętych 
było 233 uczniów. Z uwagi na zyskującą na 

popularności edukację włączającą, z bie-

giem czasu liczba uczniów w naszym spe-

cjalistycznym zespole szkół zaczęła sukce-
sywnie spadać. 

W 2007 r. decyzją Urzędu Miasta Czę-

stochowy warsztaty szkolne przekształcone 

zostały w pracownie technologiczne. 

Z końcem roku szkolnego 2014/2015 

dyrektor Jolanta Koszek przeszła na emery-
turę. 

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

1 września 2015 r. nowy rok szkolny przy-

witaliśmy z dyrektor Dorotą Markowską, 

pełniącą do tej pory funkcję wicedyrektora 
szkoły. Wkroczyliśmy w swoje siódme dzie-

sięciolecie. 

Świadomość mijających 60 lat sprawiła, 

że zaczęliśmy intensywniej myśleć o szkole 

i analizować nasze poczynania. Jubileusz 

jest dla nas okazją zarówno do wspomnień 
i refleksji, jak również do kreślenia planów 

na przyszłość. 
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 Po niełatwym dla szkolnictwa okresie, 

z  nowymi siłami kontynuujemy podjęte 

działania i przedsięwzięcia. Odnajdujemy 

się w realiach kolejnej reformy oświaty. 

Podejmujemy też nowe wyzwania. 

Wśród wyzwań, jakich podjęła się obecna 

dyrektor, było ubieganie się o otwarcie no-

wej szkoły. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i ocze-
kiwaniom rodziców, a przede wszystkim 

uczniów pozostających w normie intelek-

tualnej, z niepełnosprawnością, podjęliśmy 

starania o uruchomienie pierwszego w re-

gionie, publicznego technikum dla młodzie-
ży ze spektrum autyzmu, ze słabosłysze-

niem oraz z niepełnosprawnością ruchową. 

Mając doświadczenia w pracy z uczniem 

z zespołem Aspergera, znając jego niełatwą 
sytuację edukacyjną postanowiliśmy wyjść 

naprzeciw oczekiwaniom i stworzyć szkołę 

przyjazną, dostosowaną do potrzeb i moż-

liwości każdego dziecka, szkołę kształcącą w 

optymalnych warunkach przyszłych infor-

matyków i logistyków. Ma ona pomóc 
w osiągnięciu sukcesu na miarę uzdolnień 

i zainteresowań, ułatwić samodzielne funk-

cjonowanie w dorosłym życiu i stawianie 

czoła wyzwaniom zawodowym, osobistym 

i społecznym. 

Obecnie zespół składa się z:  

● Gimnazjum nr 26 – dla uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym oraz z niepełnospraw-

nościami sprzężonymi (będącego w fazie 

wygaszania w związku z wprowadzeniem 
nowego ustroju szkolnego), 

● Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1  
– dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym 

i znacznym oraz z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi, 

● Branżowej Szkoły I Stopnia – dla mło-
dzieży z niepełnosprawnością intelektual-

ną w stopniu lekkim oraz z niepełno-

sprawnościami sprzężonymi, kształcącej 

w zawodach: kucharz, krawiec, tapicer, 

stolarz, piekarz, cukiernik, rękodzielnik 

wyrobów włókienniczych, sprzedawca, 

a także kształcącej pracowników pomoc-

niczych obsługi hotelowej, pomocnika: 

krawca, ślusarza, stolarza i asystenta 
fryzjera, 

● Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 – dla 
młodzieży z zespołem Aspergera, autyz-

mem, słabowidzącej, słabosłyszącej, 

z niepełnosprawnością ruchową, kształ-

cącej w zawodach: krawiec, tapicer, rę-
kodzielnik wyrobów włókienniczych, 

● Technikum nr 13 – dla młodzieży z zes-
połem Aspergera, autyzmem, młodzieży 

słabosłyszącej oraz z niepełnospraw-

nością ruchową, a także z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, kształcące 

techników informatyków i logistyków, któ-

re rozpocznie swoją działalność 1 września 

2018 roku. 

 
Zespół szkół, 2018 r. 

Koncentrujemy się na codziennej pracy, 

nieustająco mając na uwadze jej udoskona-

lanie z myślą o naszych wychowankach. 
Niezmiennie, od lat na pierwszym miejscu 

stawiamy dobro i komfort ucznia. Najwięk-

szym prezentem urodzinowym jest radość 

naszych uczniów, ich zaangażowanie w szkol-

ne życie, częste wizyty absolwentów i ser-

deczna atmosfera, którą wspólnie tworzymy 
każdego dnia. 

Katarzyna Pajączek-Ciura 
Przemysław Gorzałka 

 
 






