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Szanowni Państwo, 

przekazujemy w Wasze ręce kolejny numer „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego”, 

kwartalnika Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 

skierowanego do nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą. W przejrzystej formie  

i przystępnym językiem wprowadza on czytelnika w świat edukacji. Zawiera artykuły 

metodyczne, teksty naukowo umocowane, przegląd wydarzeń branżowych oraz bogaty zasób 

przykładów dobrej praktyki.  

Autorami artykułów są nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek 

wypowiadający się w swoich dziedzinach. 

Przed współczesną oświatą stoją nieustannie nowe wyzwania wynikające ze zmian, 

które w perspektywie społecznej odczuwamy i w których uczestniczymy. Mamy nadzieję, 

że „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” jest dla Państwa źródłem służącym teoretycznym 

rozważaniom i refleksjom, a zarazem stanowi forum dzielenia się szeroko rozumianą 

praktyką zawodową.  

Serdecznie zachęcamy do współpracy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie 

Państwo na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie: www.womczest.edu.pl 

w zakładce „Zasoby edukacyjne”. 

Życzę Czytelnikom inspirującej lektury, a Autorom satysfakcji płynącej z dokony-

wanych przemyśleń i dzielenia się ich rezultatami. 

 

Elżbieta Doroszuk 

dyrektor  

RODN „WOM” w Częstochowie 
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Anna Płusa 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie  

RELACJA  Z  OBCHODÓW  

30.   ROCZNICY  POWSTANIA  

REGIONALNEGO  OŚRODKA  

DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  „WOM”   

W  CZĘSTOCHOWIE  

listopada 2020 roku odbyły się uro-

czyste obchody 30. rocznicy powsta-

nia Regionalnego Ośrodka Doskona-

lenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 
Jubileuszowa uroczystość miała miejsce 

w  auli „Forum”, w siedzibie placówki przy 

al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie. 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie jest placów-
ką doskonalenia zawodowego nauczycieli 

i kadry kierowniczej, działającą w wojewódz-

twie śląskim, a w szczególności na terenie 

miasta Częstochowy oraz powiatów: czę-

stochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego 

i myszkowskiego. Placówka zapewnia nau-
czycielom aktualizację wiedzy zawodowej, 

podnoszenie kwalifikacji oraz nabywanie 

nowych umiejętności związanych z kreowa-

niem nowoczesnej edukacji. 

W obchodach jubileuszu uczestniczyli 

zaproszeni goście: Beata Białowąs – członek 
Zarządu Województwa Śląskiego, Dorota 

Kaczmarek – przewodnicząca Sekcji Oświaty 

i Wychowania Regionu Częstochowskiego 

NSZZ „Solidarność” oraz Elżbieta Doroszuk 

– dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 

Grażyna Bochenkiewicz – wicedyrektor 

ds. doskonalenia nauczycieli RODN „WOM” 

w Częstochowie, Renata Lipniewska – wice-

dyrektor ds. bibliotek pedagogicznych RODN 

„WOM” w Częstochowie, a także nauczy-
ciele-konsultanci, nauczyciele biblioteka- 

rze oraz pracownicy administracji i obsługi 

placówki. Uroczystość otworzyła dyrektor 

Elżbieta Doroszuk.  

 
Wystąpienie p. Elżbiety Doroszuk  
– dyrektor Regionalnego Ośrodka  

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

 
Uroczystość jubileuszowa w Auli „Forum” 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. 

W swoich wystąpieniach podkreślali zna-

czenie i rolę Ośrodka w kształtowaniu re-
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gionalnej polityki oświatowej, gratulowali 

licznych osiągnieć w obszarze doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz życzyli dal-

szych sukcesów.  

 
Wystąpienie p. Beaty Białowąs  

– członka Zarządu Województwa Śląskiego 

 
Wystąpienie p. Doroty Kaczmarek  

– przewodniczącej Sekcji Oświaty i Wychowania 
Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” 

W części oficjalnej spotkania odczytano 

również listy z życzeniami jubileuszowymi 
od Danuty Maćkowskiej – dyrektor Departa-

mentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Mło-

dzieżą Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Śląskiego oraz od Urszuli Bauer – Śląs-

kiego Kuratora Oświaty. Odtworzono także 

film z życzeniami jubileuszowymi od Jadwigi 
Wiśniewskiej – poseł do Parlamentu Euro-

pejskiego z województwa śląskiego. 

 
Uroczystość jubileuszowa w Auli „Forum” 

Jubileusz 30-lecia skłonił zebranych do 

spojrzenia na wszechstronne działania pla-
cówki doskonalenia z perspektywy minione-

go czasu. Podczas uroczystości zaprezento-

wano jej historię oraz sylwetki dyrektorów.  

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie powstał 
w 1989 roku w wyniku przekształcenia ist-

niejącego uprzednio częstochowskiego od-

działu Instytutu Doskonalenia Nauczycieli. 

Od 1999 roku placówka funkcjonuje w no-

wym, przestronnym budynku. 

Dr Artur Dąbrowski, nauczyciel-konsul-
tant RODN „WOM” w Częstochowie, w oko-

licznościowej prezentacji multimedialnej 

przedstawił osiągnięcia i sukcesy pracow-

ników Ośrodka. Uzupełnieniem wystąpienia 

było odtworzenie filmów prezentujących co-
dzienną pracę placówki. 

 
Wystąpienie dr. Artura Dąbrowskiego,  

nauczyciela-konsultanta RODN „WOM” w Częstochowie 

 

Uczestnicy uroczystości jubileuszowej 

Działalność RODN „WOM” w Częstocho-

wie obejmuje: diagnozę potrzeb środowiska 

edukacyjnego w zakresie doskonalenia i do-
kształcania, prowadzenie różnorodnych form 

doskonalenia i dokształcania nauczycieli (kon-

ferencji, seminariów, warsztatów, kursów 

doskonalących i kwalifikacyjnych, kursów 

online, wideokonferencji, szkoleń, webi-
nariów, rad pedagogicznych, wspomagania 

szkół i placówek, sieci współpracy i samo-

kształcenia), konsultacje indywidualne i zes-

połowe, wspieranie nauczycieli w ich awan-



30. rocznica powstania RODN „WOM” w Częstochowie

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (119) 2021   6 

sie zawodowym, pomoc w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych w szkole, popu-

laryzację nowatorskich rozwiązań metodycz-

nych poprzez publikację przykładów dobrej 
praktyki w „Częstochowskim Biuletynie Oś-

wiatowym” i na stronie internetowej RODN 

„WOM” oraz inspirowanie przedsięwzięć 

edukacyjnych. 

W części artystycznej spotkania zapre-

zentowano film z wystąpieniem Elżbiety Ja-
tulewicz – byłego nauczyciela-konsultanta 

Ośrodka, która wykonała utwór G. Tomcza-

ka „Ja to mam szczęście”. Następnie zapre-

zentowała się Olga Arkabus, uczennica Zes-

połu Szkół Artystycznych i Akademickich 
„ALA” w Częstochowie, która wykonała ut-

wory skrzypcowe: „Humoresque” A. Dwo-

rzaka, „Tsavkisi” zespołu „Vołosi” oraz te-

mat z filmu „Jurassic Park” J. Williamsa. 

 
Część artystyczna uroczystości 

– występ Olgi Arkabus 

Na zakończenie spotkania zespół mu-

zyczny złożony z pracowników Ośrodka wy-

konał dwa własne utwory muzyczne: „30 lat 

minęło…” i „Piosenka jest dobra na wszyst-
ko”. Piosenki zostały przygotowane i wyko-

nane pod kierunkiem i przy akompania-

mencie Izabeli Witek, nauczyciela-doradcy 

metodycznego RODN „WOM” w Częstocho-

wie. 

 
Część artystyczna  

– występ pracowników Ośrodka 

W intencji pracowników i przyjaciół RODN 

„WOM” w Częstochowie w Kaplicy Matki 

Bożej na Jasnej Górze odprawiona została 

Msza Święta.  

 
Msza święta w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze 

Nabożeństwo było transmitowane na żywo 
przez TV Trwam. 

Anna Płusa 
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WYWIAD  Z... 

BOŻENĄ  HARASIMOWICZ ,   
NAUCZYCIELEM-KONSULTANTEM  

REGIONALNEGO  OŚRODKA  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  „WOM”   

W  CZĘSTOCHOWIE 

 

Do jakiej grupy nauczycieli, pracow-

ników pedagogicznych jest skierowana 

Pani praca jako nauczyciela-konsultanta 
RODN „WOM” w Częstochowie? 

Potencjalnie do wszystkich nauczycieli, 

bez względu na nauczany przedmiot, typ szko-

ły/placówki, pełnioną funkcję czy aktyw-

ność wychowawczą i opiekuńczą. Ofertę kie-

ruję do każdego nauczyciela, który czuje po-
trzebę doskonalenia swoich kompetencji ba-

dawczych w zakresie ewaluacji własnych zajęć. 

Na czym polega Pani praca na rzecz 
nauczycieli i placówek edukacyjnych oraz 

jakimi metodami posługuje się Pani w tej 

pracy? 

Jestem nauczycielem-konsultantem, czyli 

edukatorem i doradcą. Wspieram nauczycie-

li w rozwoju zawodowym. Tematyka prowa-
dzonych przeze mnie szkoleń i moja współ-

praca z zespołami i indywidualnymi nauczy-

cielami wynika z aktualnych potrzeb eduka-

cyjnych naszej profesji. W pracy stosuję me-

tody skuteczne w nauczaniu dorosłych, gdzie 
najważniejsze jest, aby zdobyta wiedza i umie-

jętności znalazły zastosowanie w pracy za-
wodowej. 

Jak odbierana jest przez nauczycieli 

Pani praca jako konsultanta? 

Wyniki ewaluacji prowadzonych przeze 

mnie szkoleń potwierdzają, że moja praca 

jest skuteczna i pożyteczna. Uczestnicy moich 
warsztatów i wideokonferencji prezentują po-

trzebę wprowadzania zmian w swojej pracy. 

Są zainteresowani poznaniem nowych, alter-

natywnych metod ewaluacji, innych niż tra-

dycyjne. Dostrzegają ich użyteczność i przy-
jazny odbiór ze strony uczniów. Dzielą się ze 

mną swoimi doświadczeniami z ewaluacji 

prowadzonej w szkole/placówce oraz kon-

sultują zmiany, które chcą wprowadzać na 

podstawie jej wyników.  

Z jakimi trudnościami spotyka się Pani 
w pracy? 

Moim zdaniem nie ma trudności, są tylko 
wyzwania. Zamiast pytać Dlaczego?, pytam 

Jak? W naszej placówce najważniejszym za-

sobem są ludzie, ich życzliwość i mądrość 

pomaga podołać każdemu wyzwaniu. 

Co w pracy nauczyciela-konsultanta 

daje Pani najwięcej satysfakcji? Jakie są 

Pani największe sukcesy i osiągnięcia? 

Docendo discimus, ucząc innych, sami się 

uczymy. Najbardziej w pracy satysfakcjonu-

je mnie to, że moja praca mnie rozwija. 

W tych kategoriach pojmuję też sukces 

zawodowy. Jest nim każdy nauczyciel, który 
rozpoczynał swoje doskonalenie zawodowe, 

współpracując ze mną i kontynuuje je. 

A znam bardzo wielu takich nauczycieli. 

Rozmawiali: Agnieszka Grudzińska, 

Grzegorz Nienartowicz 
 

Poznajmy się, 

czyli wywiad z nauczycielem-konsultantem 
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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, współ-

pracy z rodzicami, działania/przedsięwzięcia realizowanego w obszarze kształcenia lub w ra-

mach programu wychowawczo-profilaktycznego, zakończonych projektów lub innowacji pe-

dagogicznych. Może zawierać m.in.: narzędzia do diagnozy ucznia, programy zajęć poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych, scenariusze zajęć z kreatywności, scenariusze zajęć dotyczących 

planowania kariery ucznia. Bierzemy pod uwagę szczególnie istotne elementy realizacji 

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

możliwe do zastosowania w innych przedszkolach, szkołach, placówkach. 

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

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

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

się Nauczyciele. 

Zapraszamy do współpracy 

 

Elżbieta Doroszuk 
dyrektor 

RODN „WOM” w Częstochowie 

 

 

Przykłady dobrej praktyki 
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Agnieszka Leszcz-Krysiak 
Katarzyna Wąsowicz 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

ZNACZENIE  DRUGIEGO  ŚNIADANIA   

W  ODŻYWIANIU   UCZNIÓW   

dżywianie to najistotniejszy element 

zachowań zdrowotnych wpływający 
na stan zdrowia człowieka od mo-

mentu jego poczęcia do starości. Właściwe 

odżywianie warunkuje utrzymanie dobrego 

stanu zdrowia oraz jest konieczne dla pra-

widłowego rozwoju fizycznego i psychicz-

nego, dostarcza wszystkich niezbędnych 
składników do budowy tkanek i narządów, 

rekompensuje zużywaną energię i zwiększa 

odporność organizmu. 

Niezwykle ważna jest zarówno ilość, jak 

i jakość spożywanych produktów. Każde dziec-
ko powinno mieć zapewnionych 5 posiłków 

dziennie, z około trzygodzinną przerwą mię-

dzy posiłkami. Skracanie przerw zaburza bi-

lans energetyczny i w konsekwencji prowa-

dzi do otyłości, natomiast zbyt długie przer-

wy i mniejsza ilość posiłków może znacząco 
obniżyć kondycję fizyczną, intelektualną 

i emocjonalną dziecka. Uczeń głodny gorzej 

się koncentruje. Może być przygnębiony, 

rozdrażniony, co z kolei staje się przyczyną 

konfliktów z kolegami i niewłaściwego fun-
kcjonowania w społeczności szkolnej. 

Swój pierwszy posiłek uczeń powinien 

spożyć w domu, jeszcze przed wyjściem do 

szkoły. Wiemy, że niestety nie jest to normą 

w wielu rodzinach. Dlatego tak ważna jest 

rola szkoły i nauczycieli w edukowaniu ro-
dziców w tym zakresie. Każde dziecko prze-

bywające w szkole powyżej trzech godzin 

powinno też być zaopatrzone w drugie śnia-

danie. Większość szkół ma w swojej ofercie 

ciepły posiłek. Jest to dobra alternatywa dla 
kanapek, szczególnie w sytuacji, gdy rodzic 

nie zawsze pamięta o spakowaniu ich do 

szkolnego tornistra, a dla uczniów, których 

czas nauki jest dłuższy niż sześć godzin, 

jest to po prostu trzeci, obowiązkowy posi-

łek w danym dniu. 

Odpowiednie odżywianie to nie tylko roz-

wój fizyczny dziecka. Ma ono także bardzo 

duże znaczenie dla funkcjonowania mózgu. 

Wiadomo, że mózg pracuje i uczy się naj-

bardziej efektywnie, gdy ma sprzyjające 

warunki. W połowie lat sześćdziesiątych 
prof. M. Diamond1 jako jedna z pierwszych 

odkryła i  opisała neuroplastyczność mózgu, 

czyli zdolności tkanki nerwowej do two-

rzenia nowych połączeń mających na celu 

ich reorganizację, adaptację, zmienność i sa-
monaprawę oraz procesy uczenia się pamię-

ci, krótko mówiąc, zdolność do zmian. 

Na podstawie badań z udziałem szczurów, 

które trzymała w różnych środowiskach  

– wzbogaconym i ubogim, udowodniła, 

że  otoczenie zmienia anatomię, fizjologię 
i  funkcjonowanie mózgu. Struktura kory 

mózgu ulega zmianom w każdym wieku, od 

okresu prenatalnego do późnej starości, 

przy czym istotną rolę odgrywa środowisko 

(jego wzbogacenie powoduje wzrost umie-
jętności uczenia się i odwrotnie). Określiła 

pięć czynników poprawiających funkcjono-

wanie mózgu, do których należy: dieta, ak-

tywność fizyczna, wyzwania i nowości (po-

konywanie trudności i rozwiązywanie no-

wych zadań), miłość. 

Zatem odżywianie decyduje w znacznym 

stopniu o pracy mózgu a tym samym o sa-

mopoczuciu i osiąganych przez ucznia efek-

tach nauczania i uczenia się. Regularne 

i wartościowe posiłki, w tym drugie śniada-
nie w szkole, są podstawą diety, która za-

pewnia prawidłowy rozwój dziecka. 

W 2018 roku przeprowadzono badania 

w czterech częstochowskich szkołach pod-

O 
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stawowych, którymi objęto 164 uczniów 

klas 0–III w wieku od 6 do 10 lat. W bada-

niach wykorzystano wywiad zbiorowy i ar-

kusz obserwacji, według którego dane zbie-
rali wychowawcy klas2. Arkusz zawierał 

18 pozycji, dotyczących spożywanych pro-

duktów przez uczniów w ciągu kolejnych 

pięciu dni. Listę produktów ustalono na 

podstawie wcześniejszych badań i obser-

wacji pokarmów spożywanych przez dzieci 
w czasie drugiego śniadania. 

Analiza wyników badań drugiego śnia-

dania wykazała, że nie spełnia ono kry-

teriów pełnowartościowego posiłku. Podsta-

wą drugiego śniadania uczniów klas 0–III są 
kanapki, na ogół z wędliną i żółtym serem. 

Błędem w komponowaniu drugiego śniada-

nia jest znikomy udział pieczywa razowego 

i pełnoziarnistego, brak przetworów mlecz-

nych oraz mała częstotliwość spożywania 

warzyw i owoców. Niepokojący jest fakt, że 
co drugie dziecko zjada na śniadanie sło-

dycze i inne słodkie przekąski, bądź pije 

napoje gazowane3. 

Połowa badanych pije bardzo mało i w cią-

gu około 5 godzin pobytu w szkole wypija 
średnio od 300 ml do 500 ml napoju, a dru-

ga połowa badanych nic – co potwierdzają 

obserwacje nauczycieli. Woda pełni w orga-

nizmie bardzo ważną rolę, jest rozpuszczal-

nikiem i środkiem transportu wielu skład-

ników, usuwa szkodliwe produkty prze-
miany materii. Jest niezbędna do prawid-

łowego przebiegu procesów trawienia, ter-

moregulacji, pracy mózgu, zwilża błony ślu-

zowe, stawy i gałki oczne, stanowi strukturę 

i część wszystkich tkanek. Zapotrzebowanie 
organizmu na wodę zależy miedzy innymi 

od aktywności fizycznej, temperatury oto-

czenia. Dzieci w wieku od 7 do 9 lat powin-

ny spożywać 1900 ml, a starsze więcej. 

Reasumując, w okresie rozwoju należy 
dbać szczególnie o prawidłowo zbilansowa-

ną dietę i kształtowanie nawyków żywie-

niowych. Okres przedszkolny i wczesno-

szkolny to czas, w którym dochodzi do 

utrwalania przyzwyczajeń. W późniejszym 

czasie możemy je już tylko modyfikować, co 
jest bardzo trudne. Zadaniem nauczycieli 

powinno być stworzenie odpowiedniej prze-

strzeni dla popularyzacji wiedzy na temat 

regularnego spożywania śniadania i doko-

nywania dobrych wyborów żywieniowych. 
Istotne jest też rozwijanie praktycznych 

umiejętności samodzielnego przyrządzania 

śniadania. Takie działania pozwalają mło-

demu człowiekowi stać się aktywnym współ-

twórcą własnego zdrowia. 

Agnieszka Leszcz-Krysiak 
Katarzyna Wąsowicz 

 

Przypisy: 

1 M.C. Diamond, J. Hopson, The Magic Trees of 

the Mind: How To Nuture Your Child's Intel-
ligence, Creativity and Healthy Emotions from 
Birth Through Adolescenc, Publisher Plume, 
New York 1999.   
M.C. Diamond, H. Enriching, The Impact of 

the Environment on the Anatomy of the Brain, 
Publisher Free Press, New York 1988. 

2 A. Leszcz-Krysiak, Drugie śniadanie dzieci w wie-

ku wczesnoszkolnym jako element zachowań 
zdrowotnych związanych z odżywianiem, 
[w:] „Pedagogika”, t. XXVII, UJD, Częstocho-
wa 2018, s. 115–128. 

3 Tamże. 

 

 

 

 

 
 

Marta Lipska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

HOW  TO  ENHANCE  STUDENTS’   

SOCIAL  AND  PERSONAL  DEVELOPMENT  

ow to create a friendly atmosphere in class? How to help students build positive 

attitude towards other classmates and people in general? These are some of 

the questions that teachers ask themselves when we assume the duty of a class 

teacher. We want our pupils to enjoy being at school and being a part of the group. 

H 
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There are various ways of enhancing students’ social and personal development, teaching 

them empathy, tolerance or communication. A particularly interesting method that deserves 

attention is making students learn important life skills through playing games.  

This article presents a game that teaches to give and receive. One that integrates 
the class by placing importance on friendliness, helpfulness, thoughtfulness, caring, discre-

tion and trust.  

All the students in your class write their na-

mes on pieces of paper. These cards go to a box 

or a bowl and are decently mixed. Then, every 

student pulls out one sheet. If a person gets 
the card with his or her own name, they must 

draw lots again. This way, each student becomes 

a secret friend for another classmate. The task is 

to do kind and generous things, good deeds or 

give support to the person whose name is on 
the card. What’s more, the pupils have to keep it 

secret so that the target person doesn’t guess 

who their secret friend is. The name of the secret 

friend cannot be revealed until the end of the ga-

me. 

The Secret Friend Game 
Do kind things secretly for someone! 

 
The game is suitable for all age groups. It can be played both at the beginning 

and in the middle of the school year. A single game can last a week, a month or even 

a whole term. You can set the time span together with your students. This way they will 

contribute to the game rules, getting certain control over this special social activity. 

For a start, the rules should be explained. The class can discuss what sort of things 

a secret friend might do. Students ought to be aware that the game is not about giving 
expensive presents for the other person. What matters is to do something that gives 

pleasure, to leave a supportive notice before a test, offer some help in need, say something 

nice and friendly, put someone’s favourite fruit on their desk or chair. A secret friend must 

watch the target person and be thoughtful about their needs, mood, situations they’re in. 

The game lets students be creative in finding ways to make the other person happy. A secret 

friend can use other people’s help but they must keep a secret. What is more, it must be 
clear how often a secret friend must act, e.g. every two days if the game lasts for a week, 

or at least one kind gesture per week in case of a longer game span. A nice beginning of 

the game would be for everyone to write a letter to their target friend, saying what they 

appreciate or like about them. Then the teacher would collect all the letters and deliver them 

to the addressees.  

The teacher should control the game by talking to the students about the nice and 

generous things that they have already done for the other person. If students don’t know 

how to do something pleasant for their target friend, the teacher can suggest some ideas 

and inspire them. It is advisable to make a survey at the end of the game (if it’s shorter) or 

every week (if it’s longer), where students talk about their experience – how many acts of 

good will, gifts, surprises they received, whether there was something that really touched 
them, etc. 

The game can end with a class ceremony where students share their pleasant moments 

or sweet spots created by their secret friends and try to guess their identity. Then the final 

disclosure of the secret friends will take place. 

As any other game, it may become problematic sometimes. For instance, a student may 
pick a card with the name of someone that they don’t like. They will probably be reluctant to 

do something nice to that person. However, the greater their success will be if they try hard 

and overcome that aversion. That will develop their tolerance and empathy. 

Another challenge may occur if other people can see someone leaving a gift on his/her 

Friend's desk. Students must be told at the very beginning of the game to keep the secret in 

such cases. That builds trust. They should be aware that if they reveal someone's secret, 
they will ruin the pleasant surprise for the target person. 
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The Secret Friend game is not restricted to schools only. It is also played in offices to 

integrate co-workers. It might also be played in homes where family members are secret 

friends to each other. They can make coffee for the picked person, prepare something sweet 

and put it secretly on their desk, do some household chores for them, etc. 

Below is presented an example of a card with the game instruction inspired by the book 

titled “The Yellow Book of Games and Energizers” written by Jayaraja and Erwin Tielemans. 

Teachers of English can use the English version of the card both to work on students’ life 

skills and to practice language skills at the same time. They can as well translate the card 

into Polish and use it only for the pourpose of lessons with the class teacher. 

 

Let’s play a game! 

You are going to become a secret friend to someone in your class. Do kind and generous 

things to that person. But act secretly! They can’t guess that it was you. 

Because we all have different tastes, we may give our secret friends some clues about what 
makes us happy. Write down your name and 3–5 things that you like doing, eating, 

watching, reading, etc. 

Name: ……………...................………… 

I like 

1.   ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

2.   ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

3.   ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

4.   ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

5.   ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

The game presented above, without a doubt, teaches and enhances crucial life skills. 
Students learn to be friendly, helpful, mindful of other people’s needs, caring, discreet and 

trustworthy. This game proves that non-material or modest gifts are not less valued than 

expensive presents. How important it is in the consumerist lifestyle of the majority of Euro-

pean countries.  

Enjoy the game! 

Marta Lipska 

 

 

Netografia: 

Secret fiends, https://secret-friends.weebly.com/rules.html, [dostęp 25.06.2020].  

Jayaraja, E. Tielemans, The Yellow Book of Games and Energizers: Playful Group Activities for Exploring 
Identity, Community, Emotions and More! fragment książki dostępny pod adresem:  
https://books.google.pl/books?id=XGUSBQAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=secret+friend+game
&source=bl&ots=fNPB4N2_mv&sig=ACfU3U3FjKnVZRa5sPratwP0Vhi6t4SboQ&hl=pl&sa=X&ved=2
ahUKEwiRsM2Dk57qAhVOwsQBHZCKC3EQ6AEwDnoECAoQAQ#v=onepage&q=secret%20friend%
20game&f=false,[dostęp 25.06.2020]. 

Grafika: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Top_secret.png, [dostęp 26.06.2020]. 
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Ewelina Makowska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

COMPREHENSION  DU  TEXTE  ECRIT   

–  EXERCICE  POUR  PREPARER   

LE  BAC  ELARGI  

st-ce qu’il vous est déjà arrivé de se promener dans un parc et voir des perruches 

sur les arbres ? Et non, pas en Asie ou en Afrique mais en Europe, même en 
Pologne. Avez-vous lu Les Perroquets de la place d’Arezzo d’Écric-Emmanuel Schmitt 

? Avez-vous, vous aussi, pensé que l’auteur est doté d’une grande imagination pour inventer 

la place de ces oiseaux exotiques au cœur de l’Europe, à Bruxelles? Détrompez-vous. 

Ceci  n’est plus ni imaginaire, ni extrêment rare. Ceci devient notre nouvelle réalité. 

Comment cela est-il possible ? Pour le découvrir, lisez l’article de « 20 minutes » et proposez 

les exercices ci-dessous à vos élèves de niveau B2. Bonne decouverte ! 

Montpellier : D'où viennent ces perruches qui ont élu domicile dans le centre-ville ? 

 
Źródło: By J.M.Garg – Praca własna, CC BY-SA 3.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2975069, [dostęp 6.07.2020]. 

 

Exercices avant la lecture 

I. Expression orale 

1. Quels animaux de compagnie connais-tu ? énumère-les. 

2. Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir un animal domestique ? 

3. Est-ce que tu as déjà vu les perruches en liberté en Europe ? Cela t’a semblé bizarre ? 

A ton avis, d’où viennent ces oiseaux ? 

 

II. Exercices lexicaux 

Exercice II.1 : Associe les mots français à leurs équvalents en polonais. Tu peux te servir de 
ton dictionnaire. 

1. une espèce a. zacząć  

2. relâcher qqn, qqch b. populacja 

E 
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3. s’envoler c. staw 

4. une population  d. rozweselić 

5. diffus, diffuse e. odlecieć 

6. une cavité  f. osiadły 

7. entamer qqch g. wgłębienie, tu: dziupla 

8. un étang h. gatunek 

9. égayer qqch i. rozproszony 

10. sédentaire j. uwolnić, wypuścić 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 

Exercice II.2 : Relie les synonymes. 

1. un domicile a. par rapport à 

2. un volatile b. surtout 

3. principalement c. une maison 

4. en fonction de d. sûrement 

5. sans doute e. un oiseau 

 

Exercice II.3 : Complète le tableau. 

 Nom Verbe 

1.  étudier 

2. l’estimation  

3. la compréhension  

4.  compter 

5.  se comporter 

Lis l’article et fais les exercices : 

https://www.20minutes.fr/montpellier/2813483-20200703-montpellier-o-viennent-

perruches-elu-domicile-centre-ville [dostęp 6.07.2020]. 

 

III. Exercice de compréhension écrite 

Exercice III.1 : Coche la phrase qui résume le texte. 

1. L’article décrit le comportement des perruches. 

2. L’article explique l’origine des perruches à Montpellier. 

3. L’article donne des conseils pour apprivoiser les perruches. 

 

Exercice III.2 : Lis l’atricle et dis si les phrases sont vraies ou fausses. 

  Vrai Faux 

1. Il y a des perruches en liberté en France.   

2. Des scientifiques ont décidé d’étudier d’où viennent ces 

oiseaux. 

  

3. Les perruches vivent surtout dans la banlieue.   

4. Cette espèce a été importée en Europe par l’homme.   

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  
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5. Les perruches ont été vendues en Europe à partir du XXe 

siècle. 

  

6. A Montpellier, il y a plus de cinq cents perruches.   

7. Ces oiseaux aiment vivre à côté des réservoirs d’eau.   

8. L’étude sur les perruches est déjà finie.   

 

Production écrite 

Exercice III.4 : Ton ami français t’a envoyé un mél pour te dire qu’il a vu des perruches dans 

sa ville. Il est très surpris. Réponds-lui pour expliquer comment ces oiseaux ont pu 
s’installer dans sa ville. 

 

 

 

CORRIGÉ 

 

I. Expression orale 

1. Quels animaux de compagnie donnais-tu ? énumère-les. 

un chat, un chien, un hamster, un cochon d’Inde, une tortue, une perruche, un rat, une 
souris, des poissons, un chinchilla, un furet, un canari, un lapin 

2. Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir un animal domestique ? 

Avantages Inconvénients 

Ils nous tiennent compagnie. 

Leur présence diminue le niveau du stress 
chez le propriétaire.  

Ils nous apprennent à être responsable(s). 

Etc. 

Il faut s’occuper d’eux : les nourrir, aller 
chez le véterinaire... 

Il faut les promener. 

Il faut adapter nos projets de vacances 
à leurs besoins. 

Etc. 

 

3. Est-ce que tu as déjà vu les perruches en liberté en Europe ? Cela t’a semblé bizarre ? 

A ton avis, d’où viennent ces oiseaux ? 

Réponses libres. 

 

II. Exercices lexicaux 

Exercice II.1 : Associe les mots français à leurs équvalents en polonais. Tu peux te servir de 

ton dictionnaire. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

h j e b i g a c d f 

 

Exercice II.2 : Relie les synonymes. 

1. c 

2. e 

3. b 

4. a 

5. d 
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Exercice II.3 : Complète le tableau. 

 Nom Verbe 

1. l’étude/les études étudier 

2. l’estimation estimer 

3. la compréhension comprendre 

4. le comptage compter 

5. le comportement se comporter 

 

III. Exercice de compréhension écrite 

Exercice III.1 : Coche la phrase qui résume le texte. 

1. L’article décrit le comportement des perruches. 

2. L’article explique l’origine des perruches à Montpellier. 

3. L’article donne des conseils pour apprivoiser les perruches. 

 

Exercice III.2 : Lis l’atricle et dis si les phrases sont vraies ou fausses. 

  Vrai Faux 

1. Il y a des perruches en liberté en France. X  

2. Des scientifiques ont décidé d’étudier d’où viennent ces oiseaux.  X 

3. Les perruches vivent surtout dans la banlieue.  X 

4. Cette espèce a été importée en Europe par l’homme. X  

5. Les perruches ont été vendues en Europe à partir du XXe siècle.  X 

6. A Montpellier, il y a plus de cinq cents perruches. X  

7. Ces oiseaux aiment vivre à côté des réservoirs d’eau. X  

8. L’étude sur les perruches est déjà finie.  X 

Ewelina Makowska 

 

 
 
 

 
Katarzyna Wąsowicz 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

D IAGNOZUJEMY  CZY  OCENIAMY? 

ROLA  TESTÓW  SPRAWNOŚCI   MOTORYCZNEJ   

W  PROCESIE  WYCHOWANIA  F IZYCZNEGO  

prawdziany motoryczne na lekcjach 
to stały element procesu wychowania 

fizycznego. Po takie sposoby pomiaru 

sprawności ruchowej uczniów chętnie sięga-

ją wszyscy nauczyciele wychowania fizycz-

nego w Polsce i poza naszymi granicami. 
Najbardziej popularne to: ICSPFT (Między-

narodowy Test Sprawności Fizycznej), EURO-

FIT (Europejski Test Sprawności Fizycznej), 
ISF Zuchory, testy Denisiuka i Chromiń-

skiego oraz próby wytrzymałości takie jak 

test Coopera czy próba Harwardzka. 

Stosunkowo „młodym”, lecz ostatnio bar-

dzo popularnym wśród nauczycieli i trene-
rów kadr wojewódzkich narzędziem, jest 

wspomniany wcześniej ICSPFT. Dużym jego 

S 
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walorem jest różnorodność prób sprawdza-

jących predyspozycje uczniów i zawodników 

we wszystkich podstawowych zakresach 

sprawności. Wyniki testu dają trenerom 
obraz możliwości i przydatności zawodnika 

do danej dyscypliny sportu. Nauczyciel 

i uczeń z kolei dostają informację o ogólnym 

poziomie sprawności ze wskazaniem cech 

motoryki, które aktualnie odbiegają od ocze-

kiwanego poziomu i zalecanych dla wieku 
norm. Jest to więc podstawa planowania 

dalszego rozwoju fizycznego zarówno w kon-

tekście zdrowotnym, jak i sportowym. Jesz-

cze bardziej rozbudowanym narzędziem jest 

EUROFIT. W praktyce jednak nie stosuje się 
go często ze względu na trudności tech-

niczne w przeprowadzeniu niektórych prób. 

Mamy też wiele „starszych”, lecz ciągle po-

pularnych testów. Do takich należy Indeks 

Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory. 

Za ISF przemawia łatwość jego wykonania. 
Nie ma on dużych wymagań sprzętowych, 

a wszystkie zadania można przeprowadzić 

w zasadzie w dowolnym miejscu. Do testu 

przypisane są tabele, dzięki którym ocenimy 

poszczególne sprawności w zależności od 
płci. Po zsumowaniu uzyskanych punktów 

i   przeniesieniu ich do tabeli końcowej 

otrzymamy informację o ogólnym poziomie 

swojej sprawności z uwzględnieniem prze-

działu wiekowego. Na uznanie zasługuje 

prorodzinny, wielopokoleniowy aspekt ISF. 
Normy punktowe adresowane są zarówno 

do sześcioletnich dzieci, jak i dojrzałych 

osób 70+. 

Niezwykle istotną cechą, ze względu na 

jej silne powiązanie ze zdrowiem, jest wy-
trzymałość. Dlatego nauczyciele często mie-

rzą poziom tej właśnie sprawności. Najpo-

pularniejszy jest test Coopera, który za-

kłada pokonanie jak najdłuższego dystansu 

w określonym czasie. Czas ten, wspólny dla 

wszystkich, to 12 minut. Przed wykonaniem 
sprawdzianu niezwykle ważne jest dobre 

przygotowanie uczniów. Nauczyciel powi-

nien nie tylko poinformować ich o przebiegu 

próby, ale też dużo wcześniej rozpocząć 

przygotowania kondycyjne tak, aby orga-
nizm każdego ucznia był w stanie podjąć 

i utrzymać długotrwałą i ciągłą aktywność 

ruchową. Uczniowie słabsi fizycznie i dzieci 

młodsze muszą wiedzieć, że w miarę po-

trzeby mogą zmienić sposób pokonywania 

dystansu i przejść z biegu do truchtu, 
a  nawet marszu. Alternatywą dla testu 

Coopera jest próba Harwardzka. Polega ona 

na wchodzeniu na stopień o określonej wy-

sokości (46 cm dla dziewcząt i 51 cm dla 

chłopców), który oczywiście w uzasadnio-

nych przypadkach powinno się obniżyć. 

Bardzo ważnym elementem jest tutaj po-
miar tętna. Pomiaru dokonujemy trzykrot-

nie w odcinkach 30 sekundowych: po mi-

nucie, dwóch i trzech od ustania wysiłku. 

Dla sprawnego przebiegu testu przeprowa-

dzanego w klasie, wskazane byłoby perfek-

cyjne opanowanie umiejętności samodziel-
nego pomiaru tętna przez uczniów. Wów-

czas taką próbę można wykonać podczas 

wyznaczonego fragmentu lekcji. Jeżeli na-

tomiast pomiaru tętna uczniów będzie do-

konywał nauczyciel, próba znacznie się wy-
dłuży i obejmie kolejne jednostki lekcyjne. 

Wśród nauczycieli nie ma większych 

wątpliwości co do zasadności przeprowa-

dzania na lekcjach testów sprawnościo-

wych. W ten sposób kształtują oni i dosko-

nalą u uczniów umiejętności rozpoznawania 
i oceny własnego rozwoju. Jest to jeden 

z podstawowych celów edukacyjnych zapi-

sanych w podstawie programowej wycho-

wania fizycznego. W wymaganiach szczegó-

łowych przedmiotu wymienia się umiejęt-
ności wykonywania prób diagnozujących 

poziom poszczególnych cech motorycznych, 

umiejętność interpretacji uzyskanych wy-

ników oraz samooceny swojej sprawności 

na tle indywidualnych potrzeb i norm zdro-

wotnych. Kontrowersyjna jest natomiast 
kwestia oceny ucznia w obszarze tej diag-
nozy. Czy można ocenić ucznia za uzyskany 
przez niego wynik sprawdzianu? Odpowie-

dzi należy szukać w przepisach prawa 
oświatowego. Zgodnie z zapisami ustawy 
o  systemie oświaty, ocenianie polega na 

„rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
i postępów w opanowaniu przez ucznia wia-

domości i umiejętności w stosunku do wy-

magań określonych w podstawie progra-
mowej”1. Podstawa programowa jest więc 

punktem wyjścia do określenia treści 

sprawdzianów i wymagań, również z przed-
miotu wychowanie fizyczne. Analiza obszaru 

„rozwój fizyczny i sprawność fizyczna” daje 

nam jasną i czytelną informację o tym, 

czego możemy oczekiwać od ucznia po za-

kończeniu kolejnych etapów edukacji. Wia-

domo więc, że uczeń w szkole podstawowej 
powinien w prawidłowy sposób wykonać 

wybrane próby sprawdzające jego poziom 

sprawności, a następnie zinterpretować uzys-

kane wyniki. Ten sam uczeń po ukończeniu 

szkoły ponadpodstawowej powinien już 
rozpoznawać sprawnościowe możliwości swo-
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jego organizmu, wyjaśniać, jaki jest związek 

między sprawnością fizyczną a zdrowiem 

i dobrym samopoczuciem, a także zaplano-

wać działania związane z rozwojem osobis-
tym w zakresie sprawności adekwatnie do 

zainteresowań i ewentualnej pracy zawo-

dowej. Nauczyciel powinien najpierw umoż-

liwić swoim uczniom zdobycie właśnie takiej 

wiedzy i opanowanie takich umiejętności, 

a potem ocenić ich osiągnięcia w tym ob-
szarze. Niektórzy nauczyciele stawiają jed-

nak znak równości między zdiagnozowanym 

poziomem sprawności a oceną ucznia z przed-

miotu wychowanie fizyczne. Jest to sprzecz-

ne z zapisami podstawy programowej, gdzie 
w rozdziale dotyczącym warunków i spo-

sobów realizacji zwraca się uwagę na roz-

różnienie pojęć „diagnozowanie” i „ocenia-

nie”. Pomiar sprawności fizycznej „nie po-

winien być przedmiotem (kryterium) oceny 

z wychowania fizycznego. Powinien służyć 
do wskazania mocnych i słabych przejawów 

sprawności ucznia w celu planowania ich 

zmian w kontekście całożyciowej aktywności 

fizycznej”2. Wielu nauczycieli wychowania 

fizycznego docenia u swoich uczniów nie 
sam wynik, ale progres, jaki dokonuje się 

w ich sprawności w określonym wcześniej 

przedziale czasowym. Oceniają oni postęp 

wyników w powtórzonym teście motorycz-

nym. Czy jest to słuszne podejście do te-

matu oceny ucznia z wychowania fizycz-
nego? Tu warto zacytować zapis rozporzą-

dzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szko-

łach publicznych: 

§9.1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fi-
zycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 
przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie 
się z obowiązków wynikających ze specy-
fiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 
fizycznego – także systematyczność udziału 
ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 
w działaniach podejmowanych przez szkołę 

na rzecz kultury fizycznej3. 

Jeżeli nauczyciel ma pewność, że postęp 

motoryczny ucznia jest wynikiem jego za-

angażowania i sumiennego wykonywania 

zadań w ramach realizacji podstawy prog-
ramowej i przyjętego w szkole programu, 

wówczas pozytywna ocena rozwoju spraw-

ności jest w pełni uzasadniona. Uczeń po-

przez ocenę otrzymuje informację zwrotną, 

że „wysilanie się”, systematyczna aktywność 
i adekwatny do potrzeb dobór ćwiczeń, to 

dobry kierunek w budowaniu prozdrowot-

nego zaplecza na dalsze życie. Jeżeli jednak 

takiej pewności nie ma, to ocenianie postę-

pu lub regresu sprawności też nie znajduje 
logicznego uzasadnienia. 

Nie ulega wątpliwości, że diagnoza spraw-

ności to niezbędny element szkolnego wy-

chowania fizycznego. Kontrowersyjna pozos-

taje ocena ucznia w omawianym obszarze. 

Pewne jest, że powinno się unikać oceny 
wyników uzyskiwanych podczas sprawdzia-

nów motorycznych. Nieco łagodniej spoglą-

damy na progres w uzyskiwanych przez 

uczniów wynikach. Doszukujemy się wów-

czas zależności postępu od zaangażowania 
i   wysiłku ucznia. Pamiętamy jednak, że 

diagnoza sprawności powinna służyć przede 

wszystkim samoocenie i motywować na-

szych podopiecznych do systematycznego 

uczestnictwa w kulturze fizycznej. W całym 

tym procesie nieoceniony jest zdrowy roz-
sądek i wrażliwość nauczyciela, który bu-

duje z uczniem szczególną więź, daje mu 

poczucie bezpieczeństwa i kształtuje posta-

wę całożyciowej dbałości o zdrowie. 

Katarzyna Wąsowicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przypisy: 
1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypos-

politej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sys-
temie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481). 

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabia-
jącej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356). 

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słu-
chaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 
poz. 373). 
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Barbara Buczkowska-Staniec 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

EDUKACJA  DALTOŃSKA  MIARĄ  SUKCESU  

W  WYCHOWANIU  PRZEDSZKOLNYM  

ostatnim czasie motywacja stała się 

ważnym zagadnieniem, nad któ-

rym coraz częściej pochylają się 

teoretycy i praktycy wielu dziedzin gospo-
darczych i społecznych, w tym również edu-

kacji. Temat motywowania pojawia się już 

na etapie wychowania przedszkolnego w kon-

tekście sposobów inspirowania nauczycieli, 

działań wychowawczo-dydaktycznych obej-

mujących dzieci oraz zaangażowania rodzi-
ców w życie przedszkola, a przede wszyst-

kim włączenie się w proces wychowawczy.  

Jak skutecznie motywować? Co zacieka-

wi dzieci? Co zachęci nauczycieli? W jaki 

sposób pozyskać partnerów do współpracy? 
To ważne pytania, które stawia sobie niemal 

co dzień dyrektor, który zarządza zasobami 

ludzkimi i stara się uskuteczniać pracę na 

wszystkich płaszczyznach.  

Odpowiedź na wyżej postawione pytania 

stanowi koncepcja pedagogiczna niegdyś za-
pomniana, dziś odkurzona i nieco zmodyfi-

kowana przez holenderskich i polskich kon-

tynuatorów myśli Helen Parkhurst, a mia-

nowicie koncepcja daltońska. 

Myśl przewodnią tego podejścia stanowi 
stwierdzenie, że „jeżeli szanujemy dziecko 

i  podążamy za jego możliwościami, to może 

ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy”, 

doskonale korespondujące z teorią najbliż-

szego rozwoju L. Wygotskiego. 

W koncepcji wyrosłej na gruncie powsta-
jącej wówczas pedagogiki humanistycznej, 

w której akcentowano podmiotowość dziec-

ka w procesie wychowawczo-edukacyjnym, 

przeniesiono uwagę z nauczyciela na dziec-

ko. Nastąpiła ogromna zmiana w myśleniu 
o uczeniu się dziecka i jego motywacji. 

Współcześnie plan daltoński przeżywa 

odrodzenie jako coraz bardziej popularny 

i  adekwatny do potrzeb nowoczesnej edu-

kacji. Jako wieloletni praktyk mogę z całą 

stanowczością stwierdzić, że to rozwiązanie 

pedagogiczne samo w sobie stanowi najlep-
szą motywację do działania dla wszystkich 

podmiotów uczestniczących w procesie opie-

ki, wychowania i edukacji dzieci już od przed-

szkola. 

Obecnie edukacja opiera się na czterech 

głównych filarach: 

● uczeniu się samodzielności, 

● uczeniu się odpowiedzialności, 

● uczeniu się współpracy, 

● uczeniu się refleksji. 

Choć brzmi to bardzo poważnie i ma po-
ważne konsekwencje, w rzeczywistości jest 

wspaniałą nauką przez zabawę, w której 

dziecko odkrywa, doświadcza, jest aktywne 

i  uczy się zgodnie z własnymi możliwościa-

mi, zainteresowaniami i uzdolnieniami. Dzię-

ki systematycznie wprowadzanym narzę-
dziom i wizualizacjom dzieci czują się bez-

piecznie w znanym, powtarzalnym świecie, 

pełnym konkretów, jasnych i zrozumiałych 

instrukcji oraz wspierających dorosłych, 

którzy nie wyręczają i nie dają gotowych 
rozwiązań. Inicjatywa przekazana jest dzie-

ciom, a to je bardzo motywuje do działania.  

Dzięki koncepcji daltońskiej możliwa jest 

realizacja wszystkich wymagań, jakie stawia 

przed nauczycielami współczesna edukacja. 

Plan daltoński zawiera się w podstawie prog-
ramowej wychowania przedszkolnego, zale-

ceniach dotyczących rozwijania kompetencji 

kluczowych, niemal wszystkich rozporzą-

dzeniach, które uszczegóławiają sposób pra-

cy z małym dzieckiem i innych ważnych do-
kumentach regulujących funkcjonowanie 

przedszkoli. 

W 

Forum nauczycieli-doradców metodycznych 
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Plan daltoński, po wielu latach nieobec-

ności, zawitał do Częstochowy.  

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła 
się międzynarodowa konferencja z udziałem 

prezydenta oraz konsultanta holenderskiego 

Stowarzyszenia Dalton International, którzy 

patronują od początku rozwojowi planu dal-

tońskiego w Polsce i dzięki którym koncep-

cja ta jest popularyzowana na całym świe-
cie. 

W minionej dekadzie Częstochowa moc-

nym śladem zapisała się w historii planu 

daltońskiego w naszym kraju. Sześć lat te-

mu trzy częstochowskie przedszkola otrzy-
mały certyfikaty placówek daltońskich, 

w tym jedno z najprężniejszych – Miejskie 

Przedszkole nr 7 w Częstochowie. Przed-

szkola rokrocznie otwierają swoje drzwi 

podczas dni otwartych, by podzielić się 

z  innymi swoją praktyką. W ślad za nimi 
poszły inne placówki spoza terenu miasta. 

Obecnie w naszym regionie znajdują się trzy 

przedszkola, które po ponownym audycie 

utrzymały status przedszkoli daltońskich, 

oraz jedno w Dąbrowie Zielonej i dwa przed-
szkola, które w ubiegłym roku otrzymały 

pierwsze certyfikaty. Ponadto jedno przed-

szkole miejskie ubiega się o certyfikat przed-

szkola daltońskiego.  

Co motywuje nauczycieli do stawania się 

nauczycielami daltońskimi? 

Czy to prestiż? Samorealizacja? A może 

możliwość ciągłego rozwoju własnej osoby 

jako nauczyciela, rodzica, zwykłego lub nie-

zwykłego człowieka? Odpowiedź na to pyta-

nie poddaję refleksji. 

W ostatnim czasie Miejskie Przedszkole 

nr 7 w Częstochowie odegrało znaczącą rolę 

w upowszechnianiu idei edukacji daltoń-

skiej na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, 

a nawet międzynarodowym. Od kilku lat 

nauczyciele rokrocznie uczestniczą w Mię-
dzynarodowych Konferencjach Daltońskich 

w naszym kraju, promują swoje działania 

poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, 

są współorganizatorami szkoleń, jak choćby 

cyklu szkoleń „Daltoński nauczyciel” czy wi-
zyty studyjnej w ramach Międzynarodowej 

Konferencji Daltońskiej  „Motywacja ucznia 

miarą efektywności planu daltońskiego”, 

w której uczestniczyły delegacje nauczycieli 

daltońskich z całego świata.  

Edukacja daltońska zyskała ogromną po-

pularność, ponieważ dostarcza odpowiedzi 

na pytania stawiane przez współczesną pe-

dagogikę małego dziecka. 

Barbara Buczkowska-Staniec 
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Agnieszka Frejlich 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

Iwona Kiełczykowska 
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Częstochowie 

JAK  PRZYGOTOWAĆ  SIĘ   DO  REALIZACJI 

DZIAŁAŃ  INNOWACYJNYCH  W  SZKOLE 

hyba nie ma w naszym kraju nauczyciela, nie ma w naszym kraju człowieka, który 

zajmując się edukacją w jakiejkolwiek formie, nie miałby stuprocentowej pewności, 

że polska szkoła potrzebuje szeroko pojętych innowacji. Taką potrzebę wymuszają 
czasy, w których żyjemy, zmiany na rynku pracy, do którego przygotowujemy uczniów, 

nieustający rozwój technologiczny, zmiany w postrzeganiu świata przez kolejne pokolenia 

i wiele innych czynników. Potrzebujemy innowacji organizacyjnych, ale też metodycznych, 

które realizujemy, poszukując nowych rozwiązań w codziennej pracy z uczniami, choć nie 

zawsze tak je nazywamy. Czasem dlatego, że wydaje nam się, iż wprowadzane przez nas adap-
tacje w sposobie nauczania są na tyle niewielkie, że nie zasługują na wyróżnienie, a czasami 

pewnie także z obawy przed koniecznością spełnienia wysokich wymagań formalnych 

w sytuacji oficjalnej realizacji innowacji pedagogicznej, a już z całą pewnością eksperymentu 

pedagogicznego. I choć rzeczywiście realizacja, zwłaszcza tego ostatniego, wymaga sporego 

wysiłku organizacyjnego, zachęcamy do spojrzenia na prowadzenie działalności eksperymen-

talnej i innowacyjnej jak na szansę na rozwój szkoły, kompetencji i umiejętności własnych 
i wreszcie uczniów, co jest tu bezsprzecznie najważniejsze. Oczywiście przygotowując się do 

działalności innowacyjnej, eksperymentalnej, musimy działać przede wszystkim zgodnie z li-

terą prawa, która taką działalność reguluje. Ale nie należy się tego bać. Wymagania są 

czytelne i dodatkowo pozwalają nam naprawdę przemyśleć plany jeszcze przed ich realizacją 

w taki sposób, że nie będziemy później tracili czasu na działania, które z założenia nie mogą 

być efektywne albo których skuteczność będzie nam trudno ocenić i właściwie po ich reali-
zacji będziemy w punkcie wyjścia, jeśli chodzi o naszą wiedzę na temat sensowności podję-

tych starań. 

Jako nauczycielki, które od lat stosują w swojej pracy rozmaite działania innowacyjne, 

chcemy podzielić się swoim pomysłem na ich zaplanowanie. I choć nie będziemy kryły, że są 

to działania czasochłonne, pracochłonne i wymagające dużego wysiłku intelektualnego,  
to jednocześnie mamy pewność, że mogą przynieść ogromne korzyści i jeszcze więcej satys-

fakcji. Oczywiście pracę trzeba rozpocząć od analizy aktualnego stanu prawnego opisującego 

prowadzenie przez szkoły działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, bez znajomości 

którego nie można nawet rozpoczynać myślenia o ich realizacji. Regulacje prawne dotyczące 

działalności innowacyjnej szkoły przeniesiono na poziom ustawy, tj. ustawy Prawo oświa-

towe (Dz.U. 2020 r., poz. 910), która wskazuje, że działalność innowacyjna jest integralnym 
elementem działalności szkoły.  

Poniżej prezentujemy autorski przykład sposobu na zaplanowanie połączenia dwóch 

dopuszczalnych form działalności innowacyjnej szkoły – innowacji o charakterze eksperymen-

talnym na przykładzie działań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 11 im. M. Dąbrow-

skiej oraz w Szkole Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie. 

 

CZY WSPÓŁCZESNA SZKOŁA MOŻE WYCHOWAĆ CZYTELNIKÓW?  

PROJEKT ANIMUJĄCY CZYTELNICTWO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Oczekiwane efekty wdrożenia innowacji o charakterze eksperymentalnym: 

a) pomiar założonych zmiennych w klasach eksperymentalnych i kontrolnych, 

b) ukazanie skuteczności weryfikowanych form oddziaływań lub też braku ich efektywności, 

c) wnioski i rekomendacje, 

d) rozwój kompetencji czytelniczych uczniów,  

C 
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e) przyrost kompetencji metodycznych nauczycieli, m.in. w zakresie planowania procesu 

dydaktycznego, sposobów aktywizowania czytelniczego uczniów, motywowania do lektury, 

wykorzystywania metod i form pracy pozwalających na żywy kontakt ucznia z tekstem, 

f) rozwój umiejętności współpracy między nauczycielami tej samej i różnych szkół. 

 

CEL, ZAŁOŻENIA, CZAS TRWANIA I SPOSÓB REALIZACJI INNOWACJI 

Cel: Skonstruowanie modelu pracy z uczniami szkoły podstawowej służącego kształ-

towaniu postaw proczytelniczych oraz wdrożenie badań weryfikacyjnych w praktyce 

szkolnej.  

Do przeprowadzenia eksperymentu zainspirowały nas wyniki przeprowadzonego w roku 
2013 przez Instytut Badań Edukacyjnych badania czytelnictwa dzieci i młodzieży1, wyniki 

prowadzonych przez Bibliotekę Narodową sondaży czytelnictwa2 oraz nasze ponaddwu-

dziestoletnie obserwacje poziomu czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych. Po-

wyższe badania ukazały m.in. różnicę w społecznym zasięgu książki między uczniami 

kończącymi szkołę podstawową i gimnazjum polegającą na spadku aktywności czytelniczej, 
zarówno w czasie wolnym, jak i w ramach obowiązku szkolnego. Za szczególnie niepokojący 

uznano spadek czytania książek dla przyjemności, poza obowiązkami szkolnymi. Badania 

dotyczące motywacji czytelniczych i zaangażowania w czytanie dowiodły, że wraz z wiekiem 

uczniów spada intensywność odczuwania motywacji czytelniczych zarówno wewnętrznych 

jak i zewnętrznych, nie rośnie też zaciekawienie czytanym tekstem, będące powodem 

podjęcia lektury. Według nas wskazywać to może na potrzebę głębszego zastanowienia się 
nad skutecznością podejmowanych przez nauczycieli działań służących kształtowaniu 

postaw proczytelniczych. Takie wnioski nasuwają się również w związku z analizą badań 

nad czytelnictwem z roku 20153, które pokazują m.in., że w porównaniu do roku 2000 

czytelnictwo zmalało najwyraźniej wśród mężczyzn i osób młodych oraz że w wielu krajach 

poziom czytelnictwa jest wyższy niż w Polsce (choć tam również zaznaczają się trendy 
spadkowe).  

Nauczyciele od zawsze podejmują liczne starania służące promowaniu praktyk czytel-

niczych, jednak w świetle badań nie przynoszą one satysfakcjonujących rezultatów. Również 

jako nauczyciele, doradcy metodyczni, obserwujemy to zjawisko. Dlatego chciałyśmy 

zweryfikować zależność między zmiennymi niezależnymi (planowane działania) i zależnymi 

(następstwa działań – poziom czytelnictwa wśród uczniów). Czytelnictwo jest zjawiskiem 
wielowymiarowym. W badaniu interesowały nas głównie aktywność czytelnicza oraz postawy 

czytelnicze uczniów rozumiane jako pozytywny stosunek do czytania, czytanie dla przyjem-

ności, regularne czytanie różnego typu tekstów. Tematem badawczym było czytanie 

tradycyjnych książek oraz e-booków i audiobooków (rozumianych jako teksty mające co 

najmniej kilkanaście stron), w tym bajek, krótkich książeczek, baśni, legend, literatury dla 
dzieci w młodszym wieku szkolnym, komiksów, literatury dla młodzieży, literatury faktu, 

publikacji związanych z zainteresowaniami uczniów itd.). 

Założyłyśmy, że skoordynowane, systematyczne i stałe (nie akcyjne!) działania nauczycieli 

mogą wpłynąć na ukształtowanie postaw przyszłych czytelników, nawet w grupach uczniów 

z przewagą dzieci nieczytających, które nie wyniosły nawyku czytania z domu rodzinnego. 

Nasze przekonanie znajduje pewne odzwierciedlenie w doświadczeniach anglosaskich 
również obejmujących eksperyment pedagogiczny4. Zrealizowane działania miały na celu 

rozwijanie czytania dla przyjemności wśród uczniów. Projekt skupiał się na nowych 

strategiach pedagogicznych prowadzących uczniów do satysfakcji z czytania, które nauczy-

ciele biorący w nim udział ocenili jako efektywne zwłaszcza wśród uczniów, którzy wcześniej 

nie byli chętni do czytania i rozmawiania na temat przeczytanych książek. Znalazły się 
wśród nich m.in.: głośne czytanie w klasie dla przyjemności, tworzenie społeczności czytel-

niczych, rozmowy o książkach, polecanie sobie książek, tworzenie sytuacji sprzyjających 

czytaniu dla przyjemności oraz swobodnemu wyborowi tekstów. Do refleksji skłoniło nas 

również zapoznanie się z 3-letnim (2012–2015) projektem zachęcającym fińskich uczniów do 

czytania (jako odpowiedź na dramatyczne informacje o spadku czytelnictwa w Finlandii 
odnotowanym w grupie dzieci i młodzieży)5. Radość czytania to program fińskiego Minis-

terstwa Edukacji i Kultury, który zakłada wykorzystanie innowacyjnych metod motywacyj-



 

Forum nauczycieli-doradców metodycznych

  

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (119) 2021 23 

nych w pracach szkół i bibliotek oraz ścisłą współpracę obu instytucji. Realizacja programu 

spowodowała m.in. wzrost liczby wizyt w bibliotekach oraz liczby wypożyczanych przez 

uczniów książek, przede wszystkim wśród uczniów, którzy nie czytali dużo. Powyższe 

doświadczenia umocniły nas w przekonaniu, że warto podejmować interesującą nas proble-
matykę także w polskich szkołach. 

W środowiskach, w których funkcjonują nasze szkoły, sytuacja związana z czytelnictwem 

jest podobna. Nauczyciele podejmują liczne starania związane z kształtowaniem postaw pro-

czytelniczych i oczekują, że w każdym oddziale szkolnym będzie duża grupa aktywnych 

czytelników. Jednak tego nie obserwują. Dlatego za zasadne uznałyśmy sprawdzenie, czy 

opracowany przez nas model zakładający wykorzystanie innych niż dotychczas nowatorskich 
w edukacji metod, form, środków (m.in. marketinowych) może przyczynić się do zmiany 

sytuacji. 

Korzystając z podstaw wiedzy o marketingu (rozumianym jako zbiór praktycznych działań 

polegających na stosowaniu odpowiednich metod i technik, ale także jako koncepcja 

działania), uznałyśmy, że warto spróbować wykorzystać go w planowaniu działań promu-
jących ideę czytelnictwa wśród naszych uczniów. Wśród wielu definicji marketingu znajdują 

się takie, które za najważniejszą cechę działalności marketingowej uznają chęć zyskownego 

zaspokojenia potrzeb klienta6. Wyszłyśmy więc z założenia, że podstawą sukcesu naszych 

zachowań może być satysfakcja uczniów/klientów wynikająca z czytania. 

Świadomość, że osiągnięcie sukcesu wymaga zarówno myślenia strategicznego, jak i wdra-

żania planu na poziomie taktycznym spowodowała natomiast, że postanowiłyśmy stworzyć 
plan marketingowy, którego głównym celem było wdrożenie w ciągu jednego roku szkolnego 

działań innowacyjnych na podstawie opracowanego modelu pracy z uczniami szkoły 

podstawowej służącego kształtowaniu postaw proczytelniczych oraz ocena jego skuteczności. 

Planowanie działań rozpoczęłyśmy od przeprowadzenia analizy sytuacji dotyczącej szkół, 

w których pracujemy. Posłużyłyśmy się w tym celu analizą SWOT polegającą  
na identyfikacji oraz analizie silnych i słabych stron naszych placówek oraz określeniu szans  

i zagrożeń dla wdrożenia nowego modelu pracy i jego efektywności.  

Analiza SWOT 

SILNE STRONY 

● dobry wizerunek – szkoły dbające o wy-
soką jakość działań 

● wykwalifikowana kadra 

● podejmowanie działań innowacyjnych 

przez nauczycieli 

● dobrze rozwinięta umiejętność współpracy 

między nauczycielami 

● dostępność biblioteki szkolnej oraz stałe 

wzbogacanie jej zasobów 

● dostęp do nowoczesnych technologii in-

formacyjno-komunikacyjnych 

● aktywność uczniów na lekcjach związana 
z omawianiem lektur 

● zaangażowanie uczniów w działania, które 

są dla nich interesujące 

● współpraca z biblioteką miejską i peda-

gogiczną 

● bieżące monitorowanie poziomu czytel-
nictwa uczniów przez nauczycieli bib-

liotekarzy 

SŁABE STRONY 

● brak spójnej strategii służącej kształto-
waniu postaw proczytelniczych 

● akcyjność działań nauczycieli  

● niski poziom techniki czytania oraz umie-

jętności czytania ze zrozumieniem doty-

czące niektórych uczniów i wywołujące 

niechęć do czytania 

● duża liczba uczniów, którzy nie czytają 

w czasie wolnym i/lub nie czytają lektur 

● stała grupa uczniów wypożyczających 

z biblioteki szkolnej wyłącznie lektury 

● sporadyczne podejmowanie działań służą-
cych diagnozie zainteresowań uczniów na 

etapie wyboru lektur 

● schematyczne sposoby omawiania lektur 

szkolnych (od wprowadzenia do podsumo-

wania) 
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SZANSE 

● bliskość biblioteki osiedlowej 

● bogata oferta edukacyjna biblioteki pub-

licznej oraz biblioteki pedagogicznej 

● kierunki polityki oświatowej państwa 

uwzględniające upowszechnianie czytel-

nictwa, rozwijanie kompetencji czytelni-

czych wśród dzieci i młodzieży 

● możliwość skorzystania ze wsparcia ośrod-

ków doskonalenia nauczycieli i innych 

instytucji wspierających pracę szkół 

● Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

dotyczący wspierania w latach 2016–2020 
organów prowadzących szkoły oraz bib-

lioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję 

i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzie-

ży, w tym zakup nowości wydawniczych 

ZAGROŻENIA 

● brak stałych środków finansowych na 

bieżący zakup nowości wydawniczych 

w  liczbie egzemplarzy umożliwiających pra-

cę z książką jako lekturą szkolną 

● postawy rodziców uczniów niesprzyjające 

kształtowaniu motywacji dzieci do czyta-

nia 

● współczesny model rodziny ograniczający 
czas spędzany przez rodziców z dziećmi 

i ich oddziaływania wychowawcze 

● bogata i niewymagająca wysiłku intelek-

tualnego oferta mediów promujących al-

ternatywne formy spędzania czasu wolne-

go przez uczniów (Internet, telewizja, gry 

komputerowe itd.)  

W dalszej kolejności dokonałyśmy próby zaplanowania działań mających na celu wyko-
rzystanie silnych stron, przezwyciężanie słabości, wykorzystanie szans oraz obronę przed 

zagrożeniami. Korzystając zarówno z wyników przywołanych badań czytelnictwa oraz wyni-

kających z nich wniosków i zaleceń do pracy dydaktycznej, jak i przeprowadzonej przez nas 
analizy sytuacji postanowiłyśmy zaplanować działania dotyczące czterech komponentów 

motywacji czytelniczych7: kompetencji i samooceny umiejętności czytelniczych, motywacji wew-

nętrznych, motywacji zewnętrznych, społecznych aspektów czytania. Zamierzałyśmy zreali-

zować strategię dotyczącą różnych obszarów pracy z książką: od jej wyboru, poprzez przygo-

towanie do odbioru, aktywne czytanie, kontakt dziecka z tekstem, jego przeżywanie i rozu-
mienie do działań typowo promocyjnych dotyczących wybranych książek oraz upowszechnia-

nia idei czytelnictwa. Wszystko po to, by książka była atrakcyjna dla dzieci – kiedyś dorosłych. 

Przyjęta przez nas strategia zakładała pracę w kilku obszarach: 

1. Niwelowanie przyczyn niechęci uczniów do czytania książek, np.: 

a) doskonalenie techniki czytania, w tym praca metodą duolog reading, metodą NUR,  

b) rozwijanie płynności słownej uczniów, w tym zastosowanie technik twórczego myślenia 

służących abstrahowaniu, dokonywaniu skojarzeń, rozumowaniu dedukcyjnemu, 

rozumowaniu indukcyjnemu, myśleniu metaforycznemu, dokonywaniu transformacji, 

c) zgodny z zainteresowaniami i potrzebami uczniów dobór lektur poprzedzony diagnozą. 

2. Przygotowanie do odbioru tekstu, np.: 

a) lekcje wprowadzające do przeczytania lektury, w tym słowa klucze, stymulacja obra-

zem, dźwiękiem, 

b) strategie aktywnego czytania, w tym działania przed lekturą, w trakcie lektury, po lekturze, 

c) budowanie motywacji do aktywnego czytania, w tym ślady twojego myślenia. 

3. Praca z tekstem, np.: 

a) metoda dialogowa, 

b) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. platfor-

my Kahoot.it, LearningApps), 

c) gamifikacja w pracy z lekturą, 

d) wykorzystanie metod aktywizujących i interaktywnych (np. portfolio, lapbook, teatrzyk 
kamishibai). 

4. Działania o charakterze marketingowym, np.: 

a) promocja konkretnych tytułów, w tym: tworzenie przez uczniów programów promocji, 

ich realizacja i ocena, prezentacja książek w formie przygotowywanych przez uczniów 
trailerów ich adaptacji filmowych, dni tematyczne w bibliotekach szkolnych, np. Dzień 
Kundelka – czytanie książki „Sposób na Elfa” M. Pałasza, a następnie tworzenie przez 

uczniów reklam i ich upowszechnianie (na stronie internetowej szkoły, w gazetce 
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szkolnej, na gazetkach ściennych, w formie ulotek), Edukacyjny Klub Dyskusyjny na 

temat przeczytanych książek, zamieszczanie na stronie szkoły fragmentów i recenzji 

książek czytanych przez dzieci (pisanych w ich języku), prezentacja nowości wydaw-

niczych, nowości w bibliotece – wózek z książkami, tworzenie TOPLISTY, 

b) promocja idei czytelnictwa, w tym: Selfie z ulubioną książką lub Uchwyceni na czytaniu 

– konkurs fotograficzny, Czytanie – męska rzecz – ojcowie/bracia/dziadkowie czytają 

dzieciom, Czytaj z gwiazdami – wysyłanie listów do znanych osób z prośbą o wska-

zanie ulubionej książki z dzieciństwa, Elita czyta – złote myśli, cytaty, plakaty, inne 

prace plastyczne, bookcrossing, prowadzenie przez dzieci ankiet/sondaży na temat 

czytelnictwa, opracowywanie i publikowanie wyników. 

5. Socjalizacja czytelnicza, np.: 

a) motywowanie rodziców uczniów do czytania dzieciom, wypożyczania, kupowania ksią-

żek, zachęcania do samodzielnej lektury, dawania przykładu własnego itd. w celu bu-

dowania sprzyjającego czytaniu środowiska społecznego, 

b) organizowanie imprez środowiskowych promujących czytelnictwo, 

c) włączanie rodziców w działania promocyjne na terenie szkoły. 

Powyższe działania stanowią przykłady zaplanowanych przez nas czynności, które miały 

charakter systemowy i zostały ujęte w harmonogramie (planie operacyjnym). Zgodnie z istotą 

marketingu zakładał on użycie różnych środków promocji (edukacja uczniów i rodziców  
– przekaz ustny, reklama, zasada dowodu społecznego, public relations itd.). W realizacji 

działań uczestniczyli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotowcy, 

wychowawcy (pracujący z uczniami klas objętych innowacją) oraz wychowawcy świetlic 

szkolnych i nauczyciele bibliotekarze. Wartością dodaną takiego toku postępowania była 

weryfikacja narzędzi pedagogicznych w celu usprawnienia i unowocześnienia procesu 

dydaktyczno-wychowawczego służącego zmianie postaw osób badanych za pomocą zakła-
danych zmiennych niezależnych w formie działań innowacyjnych. Planowane działania zgod-

nie z naszymi zamierzeniami realizowaliśmy w warunkach naturalnych, z uwzględnieniem 

przebiegu procesu nauczania, włączając je w realizację przyjętych przez nauczycieli prog-

ramów nauczania oraz realizowanych w szkołach programów wychowawczo-profilaktycz-

nych. W ramach przygotowań do realizacji innowacji zaplanowane zostały szkolenia meto-
dyczne oraz warsztatowe dla nauczycieli (dotyczące m.in. wykorzystywania różnych metod 

pracy z tekstem literackim na lekcjach oraz w działaniach ogólnoszkolnych, wymiany doś-

wiadczeń, wspólnego planowania i przygotowywania konkretnych działań, w tym wykorzys-

tania różnych instrumentów promocji związanych z czytelnictwem).  

Zakładany czas trwania innowacji to jeden rok szkolny. 

Liczyłyśmy na to, że przeprowadzone przez nas badania eksperymentalne pozwolą rzetel-

nie sprawdzić przydatność stosowania proponowanych metod i form oddziaływań na dzieci. 

Dlatego opracowałyśmy bardzo rzetelnie metodologię badań, zgodną z zasadami ekspery-
mentu pedagogicznego. 

 

METODOLOGIA BADAŃ 

Główny problem badawczy 

Czy zmiana sposobów działań nauczycieli, ich powszechności oraz wykorzystanie technik 

marketingowych ujętych w działania systemowe mogą wpłynąć na podniesienie poziomu 
czytelnictwa wśród uczniów szkoły podstawowej? 

Hipoteza badawcza 

Jeżeli nauczyciele wzbogacą dotychczas wykorzystywane działania pedagogiczne wspie-

rające motywacje czytelnicze uczniów o innowacyjne sposoby oddziaływań, uczynią je bar-

dziej powszechnymi, wykorzystają techniki marketingowe i pracować będą systemowo, przy-

czynią się do podniesienia poziomu czytelnictwa wśród uczniów.  

Szczegółowe pytania badawcze: 

1. Jaki jest stosunek uczniów do czytania książek? 

2. Jaki jest poziom czytelnictwa wśród uczniów? 

3. W jakim stopniu poziom czytelnictwa wśród uczniów koreluje z działaniami podejmowanymi 

w szkole w celu kształtowania postaw proczytelniczych uczniów i promocji czytelnictwa? 
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Zmienne: 

1. ZN – wiek uczniów, płeć uczniów, poziom techniki czytania uczniów, środowiskowe 

uwarunkowania czytania (wykształcenie rodziców, sytuacja materialna rodziny, stosunek 

rodziców do czytania, sposoby zachęcania dzieci do samodzielnego czytania wykorzys-

tywane przez rodziców, czytelnictwo rodziców, zasoby księgozbiorów rodzinnych, wpływ 
starszego rodzeństwa), szkolne uwarunkowania czytania (możliwość korzystania z bib-

lioteki, zasoby biblioteki szkolnej, lekcyjne i pozalekcyjne działania nauczycieli). 
ZZ – stosunek uczniów do czytania książek. 

2. ZN – wiek uczniów, płeć uczniów, kompetencje czytelnicze uczniów, stosunek uczniów do 

czytania książek, środowiskowe uwarunkowania czytania (wykształcenie rodziców, sy-

tuacja materialna rodziny, stosunek rodziców do czytania, sposoby zachęcania dzieci do 
samodzielnego czytania wykorzystywane przez rodziców, czytelnictwo rodziców, zasoby 

księgozbiorów rodzinnych, wpływ starszego rodzeństwa), szkolne uwarunkowania czy-

tania (możliwość korzystania z biblioteki, zasoby biblioteki, lekcyjne i pozalekcyjne dzia-

łania nauczycieli), stosunek uczniów do czytania książek. 
ZZ – poziom czytelnictwa wśród uczniów. 

3. ZN – model pracy z uczniami służący kształtowaniu postaw proczytelniczych i promocji 

czytelnictwa. 
ZZ – stosunek uczniów do czytania, poziom czytelnictwa wśród uczniów. 

Wskaźniki8: 

● liczba dziecięcych czytelników szkolnych, 

● liczba dziecięcych czytelników spontanicznych, 

● liczba dziecięcych czytelników aktywnych, 

● liczba dziecięcych nie-czytelników, 

● wymiar czasu, jaki uczniowie średnio poświęcają na czytanie książek, 

● częstotliwość korzystania z biblioteki szkolnej przez uczniów, 

● liczba pożyczonych przez uczniów książek do przeczytania (od rówieśników, rodziny, z in-
nych bibliotek i z innych źródeł), 

● różnorodność źródeł książek czytanych w czasie wolnym przez uczniów oraz źródeł po-

zyskiwania lektur, 

● liczba uczniów uważających czytanie za wartościową czynność dostarczającą przyjem-

ności i wiedzy, odczuwających pozytywny stosunek do czytania, 

● poglądy uczniów na temat czytania książek jako formy spędzania czasu wolnego, 

● wypowiedzi nauczycieli na temat podejmowanych przez nich działań mających na celu 

upowszechnianie czytelnictwa oraz ich skuteczności, 

● opinie uczniów i rodziców na temat powszechności, atrakcyjności, skuteczności działań 

podejmowanych w szkole w celu promocji czytelnictwa. 

Metody i techniki badania 

Badania eksperymentalne zamierzałyśmy przeprowadzić z wykorzystaniem techniki czte-

rech grup w celu sprawdzenia powtarzalności wyniku. Wzięły w nim udział dwie pary grup, 
z których każda składała się z grupy eksperymentalnej (SP nr 11 i SP nr 12 w Częstochowie) 

i grupy kontrolnej (SP nr 35 i SP nr 14 w Częstochowie). Próbę badawczą stanowili 

uczniowie klas trzecich i szóstych reprezentujący populację uczniów kończących I etap edu-

kacyjny oraz kontynuujących naukę na II etapie (kryterium doboru celowego).  

Zaplanowałyśmy wykorzystanie schematu eksperymentalnego z pretestem. W związku 
z  tym wszystkie grupy poddane zostały badaniom wstępnym (diagnoza poziomu czytel-

nictwa, poznanie opinii uczniów i rodziców, poznanie działań nauczycieli podejmowanych 

w ramach promocji czytelnictwa) i końcowym (sprawdzenie efektów działań). Wykorzystane 

zostały metody: ilościowa – techniką ankiety audytoryjnej i jakościowa – wywiad swobodny 

przy użyciu arkusza zawierającego dyspozycje do wywiadu, przeszukiwanie źródeł wtórnych 

(plan pracy biblioteki, karty biblioteczne, zasoby biblioteczne, plan pracy świetlicy, plany 
pracy zespołów przedmiotowych). Zastosowana została zasada triangulacji metod, a także 

źródeł – uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Prowadzony był również monitoring bieżący 
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eksperymentu w formie otwartej księgi młodego czytelnika służącej do rejestracji różnych 

działań w ramach kontaktu dziecka z wybranymi przez nie tekstami literackimi, kroniki 

klasowej zawierającej wpisy na temat wydarzeń związanych z promocją czytelnictwa, ze-

szytów czytelnika, w których uczniowie zliczali liczbę przeczytanych stron, zapisywali 
pierwsze zdania każdej przeczytanej przez siebie książki. Gromadziłyśmy także dokumen-

tację z realizowanych działań, m.in. w formie zdjęć, prac pisemnych i plastycznych uczniów, 

prezentacji uczniowskich i nauczycielskich, scenariuszy zajęć, harmonogramu działań, bazy 

danych pochodzących z biblioteki szkolnej. Dobór dokumentacji posłużył monitorowaniu 

zmian w zakresie aktywności czytelniczej uczniów.  

Dobór próby 

W badaniu wzięli udział uczniowie poddani eksperymentowi oraz uczniowie klas trzecich  

i szóstych szkół kontrolnych. 

Narzędzia badawcze 

Ankieta dla uczniów klas III 

Droga Uczennico, Drogi Uczniu! 

Uprzejmie prosimy Cię o wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie ankiety odnoszącej się 
do czytania książek wśród uczniów biorących udział w projekcie „Czy tu, czy tam, czytam” 
realizowanym na terenie naszej szkoły. Jego wyniki pozwolą nam poprawić działania, podej-
mowane przez nauczycieli, których celem jest zachęcenie uczniów do czytania. 

Badanie to ma charakter anonimowy i poufny. Oznacza to, że wypełnione ankiety będą 
analizowane tylko przez osoby, które odpowiadają za realizację projektu. 

Uzupełniając ankietę, prosimy zakreślić kółkiem wybraną, zgodną z osobistymi 

poglądami odpowiedź lub wstawić znak „X” w odpowiednią rubrykę. Po wypełnieniu 

kwestionariusza zwróć go nauczycielowi, który poprosił Cię o wypełnienie ankiety.  

Prosimy Cię o udzielenie odpowiedzi na każde pytanie. Pisz to, co myślisz, a nie to, co na-
leżałoby napisać, by komukolwiek się „spodobać”. Tylko takie szczere odpowiedzi będą miały 
wartość.  

Dziękujemy.  

Na początek prosimy o podanie kilku informacji o sobie: 

1M. Płeć:  

1.1M. dziewczyna 

1.2M. chłopiec  

2M. Wpisz swój rok urodzenia: ………………  

3M. Jak oceniasz sytuację materialną (sytuację finansową) Twojej rodziny w porównaniu 

z rodzinami Twoich kolegów?  

3.1 M. dobrze  

3.2 M.  raczej dobrze  

3.3 M.  raczej źle  

3.4 M.  źle 

3.5 M.  trudno powiedzieć 

Teraz prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące czytania: 

1. Jakie czynności wykonujesz najchętniej w czasie wolnym od nauki?  

Wybierz 3 czynności, które robisz najczęściej w ciągu tygodnia. 

1.1  oglądam telewizję 

1.2  słucham muzyki 

1.3  korzystam z Internetu 

1.4  gram  

1.5  oglądam filmy 

1.6  czytam książki papierowe/e-booki/słucham audiobooków 

1.7  uprawiam sport 
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1.8  bawię się z koleżankami, z kolegami 

1.9  spędzam czas z rodziną (np. na wspólnych zabawach, zakupach) 

1.10  mam inne hobby 

2. Czy lubisz czytać książki? 

2.1  tak 

2.2  nie  

2.3  trudno powiedzieć 

3. Z kim lubisz czytać książki? Możesz zaznaczyć 3 odpowiedzi. 

3.1  sam/sama 

3.2  z rodzicami 

3.3  z dziadkiem, babcią 

3.4  z innymi osobami z rodziny 

3.5  z kolegami, koleżankami 

3.6  w szkole z nauczycielami  

3.7  nie czytam książek 

4. Ile lektur szkolnych przeczytałeś/-aś w całości? 

4.1  3 

4.2  2 

4.3  1 

4.4  nie czytałem/-am lektur w całości lub w ogóle 

5. Jeśli przeczytałeś/-aś książkę/książki w czasie wolnym od nauki, to skąd ją/je miałeś/-aś? 

Możesz wybrać kilka odpowiedzi. 

5.1  miałem/am w domu 

5.2  kupiłem/-am sam/-a lub kupił mi ktoś z rodziny (np. rodzice, ciocia itd.) 

5.3  dostałem/-am w prezencie z jakiejś okazji np. urodzin, imienin, pod choinkę 

5.4  pożyczyłem/-am np. od kogoś z rodziny lub od koleżanki/kolegi 

5.5  wypożyczyłem/-am z biblioteki szkolnej 

5.6  wypożyczyłem/-am z biblioteki innej niż szkolna 

5.7  z innego źródła. jakiego? ..................................................................................... 

5.8  nie czytałem/-am książek w czasie wolnym 

6. Kto zachęca cię do czytania książek? Możesz wybrać kilka odpowiedzi. 

6.1  sam/-a chętnie czytam książki 

6.2  moja rodzina, np. mama, tata, babcia, dziadek lub ciocia 

6.3  moja pani nauczycielka 

6.4  inni nauczyciele w szkole, np. od języka angielskiego, religii, ze świetlicy, z biblioteki 

6.5  koleżanki/koledzy 

6.6  nikt mnie nie zachęca 

7. Czy lubisz lekcje, podczas których czytacie książki? 

7.1  tak 

7.2  nie 

7.3  nie wiem 

8. Czy uważasz, że Twoi nauczyciele w szkole zachęcają innych uczniów do czytania książek? 

8.1  tak 

8.2  nie 

8.3  nie wiem 

9. Napisz w jaki sposób nauczyciele w szkole zachęcają Cię do czytania książek? 

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

………………………………………………………………….……………………………………………… 
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10. Czy masz w domu własne książki (inne niż podręczniki)? Weź pod uwagę książki papie-

rowe, e-booki i audiobooki. 

10.1  tak 

10.2  nie  

11. Jeśli masz w domu własne książki zaznacz, ile masz książek w swoim księgozbiorze (in-

nych niż podręczniki)? Weź pod uwagę książki papierowe, e-booki i audiobooki. 

11.1  1–10 

11.2  11–50 

11.3  51–100 

11.4  więcej niż 100 

11.5  nie mam w domu własnych książek 

12. Czy w Twoim domu są inne książki, np. Twoich rodziców, rodzeństwa (inne niż pod-

ręczniki) weź pod uwagę książki papierowe, e-booki i audiobooki. 

12.1  tak 

12.2  nie 

13. Jeśli w Twoim domu są inne książki (inne niż podręczniki), należące do np. Twoich ro-

dziców, rodzeństwa zaznacz, ile to jest książek? 

13.1  1–10 

13.2  11–50 

13.3  51–100 

13.4  więcej niż 100 

13.5  w moim domu nie ma książek należących do np. moich rodziców, rodzeństwa 

14. Zaznacz wypowiedzi, z którymi się zgadzasz? Możesz wybrać kilka odpowiedzi. 

14.1  czytanie jest nudne 

14.2  czytanie uczy 

14.3  czytanie bawi 

14.4  czytanie jest przyjemne 

14.5  czytanie to strata czasu 

14.6  czytanie to przykry obowiązek 

14.7  czytanie to dobry sposób na zabicie nudy 

14.8  czytanie sprawia dużo wysiłku 

14.9  czytanie to dobry sposób na spędzanie wolnego czasu 

14.10  czytanie nie jest do niczego potrzebne 

14.11  czytanie pozwala otrzymać dobre oceny w szkole 

Uprzejmie dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

Ankieta dla uczniów klas VI 

Droga Uczennico, Drogi Uczniu! 

Uprzejmie prosimy Cię o wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie ankiety odnoszącej się 
do poziomu czytelnictwa wśród uczniów biorących udział w projekcie „Czy tu, czy tam, czy-

tam” realizowanym na terenie naszej szkoły. Jego wyniki pozwolą nam poprawić działania, 
podejmowane przez nauczycieli, których celem jest zachęcenie uczniów do czytania. 

Badanie to ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki analizowane będą w zbiorczych 
zestawieniach statystycznych z zachowaniem pełnej poufności. Oznacza to, że wypełnione 
ankiety będą analizowane tylko przez osoby, które odpowiadają za realizację projektu. 

Uzupełniając ankietę, prosimy zakreślić kółkiem wybraną, zgodną z osobistymi 
poglądami odpowiedź lub wstawić znak „X” w odpowiednią rubrykę. Po wypełnieniu 

kwestionariusza zwróć go nauczycielowi, który poprosił Cię o jego wypełnienie.  

Prosimy Cię o udzielenie odpowiedzi na każde pytanie. Pisz to, co myślisz, a nie to, co nale-
żałoby napisać, by komukolwiek się „spodobać”. Tylko takie szczere odpowiedzi będą miały 
wartość.  

Dziękujemy.  
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Na początek prosimy o podanie kilku informacji o sobie: 

1M. Płeć:  

1.1M. dziewczyna 

1.2M. chłopiec  

2M. Wpisz swój rok urodzenia: ………………  

3M. Jak oceniasz sytuację materialną (sytuację finansową) Twojej rodziny w porównaniu 

z rodzinami Twoich kolegów?  

3.1 M. dobrze  

3.2 M.  raczej dobrze  

3.3 M.  raczej źle  

3.4 M.  źle 

3.5 M.  trudno powiedzieć 

Teraz prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące czytelnictwa: 

1. Zastanów się, jak często wykonujesz wymienione czynności w czasie wolnym od nauki 

i wstaw krzyżyk we właściwym miejscu: 

Lp. Czynność Codziennie 

Kilka 

razy  
w ty-

godniu 

Co 

najmniej 
raz na 

tydzień 

Raz lub 

dwa razy 
w mie-

siącu 

Kilka 

razy  
w roku 

lub raz 

w roku 

Nigdy 

1.1 oglądanie telewizji       

1.2 słuchanie muzyki        

1.3 
korzystanie  

z Internetu 
      

1.4 granie        

1.5 

czytanie książek 
papierowych  

/e-booków/ 

słuchanie 

audiobooków 

      

1.6 uprawianie sportu       

1.7 

spędzanie czasu  

z przyjaciółmi, 

znajomymi 

      

1.8 
spędzanie czasu  

z rodziną 
      

1.9 inne hobby       

2. Czy lubisz czytać książki? 

2.1 tak 

2.2 nie 

2.3 trudno powiedzieć 

3. Czy masz w domu własne książki (inne niż podręczniki)? Weź pod uwagę książki pa-

pierowe, e-booki i audiobooki. 

3.1 tak 

3.2 nie – jeśli „nie” przejdź do pytania nr 5 
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4. Jeśli masz w domu własne książki (inne niż podręczniki), zaznacz ile książek masz 

w swoim księgozbiorze? 

4.1 1–10 

4.2 11–50 

4.3 51–100 

4.4 więcej niż 100 

5. Czy w Twoim domu są inne książki, należące do np. Twoich rodziców, rodzeństwa (inne 

niż podręczniki). Weź pod uwagę książki papierowe, e-booki i audiobooki. 

5.1 tak 

5.2 nie – jeśli „nie” przejdź do pytania nr 7 

6. Jeśli w Twoim domu są inne książki (inne niż podręczniki), należące do np. Twoich 

rodziców, rodzeństwa zaznacz, ile to jest książek? 

6.1 1–10 

6.2 11–50 

6.3 51–100 

6.4 więcej niż 100 

7. Czy ktoś w Twoim domu czyta książki dla przyjemności? 

7.1 tak 

7.2 nie – jeśli „nie” przejdź do pytania nr 9 

7.3 nie wiem – jeśli „nie wiem” przejdź do pytania nr 9 

8. Jeśli ktoś w Twoim domu czyta książki dla przyjemności napisz poniżej, kto to jest: 

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

9. Skąd czerpiesz informacje o książkach, które warto przeczytać (możesz wybrać kilka 

odpowiedzi). 

9.1 nie czytam w ogóle książek 

9.2 od koleżanek/kolegów 

9.3 od członków rodziny 

9.4 od nauczyciela języka polskiego 

9.5 od nauczyciela bibliotekarza 

9.6 od innego nauczyciela 

9.7 z Internetu, telewizji 

9.8 od sprzedawców w księgarni 

9.9 z innych książek (np. z informacji na okładkach) 

9.10 z innych źródeł (jakich?) ................................................................................. 

10. Czy uważasz, że nauczyciele w Twojej szkole zachęcają do czytania książek? 

10.1 tak 

10.2 nie – jeśli „nie”, przejdź do pytania nr 12 

10.3 trudno powiedzieć – jeśli „trudno powiedzieć”, przejdź do pytania nr 12 

11. Napisz w jaki sposób nauczyciele w szkole zachęcają do czytania książek? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Ile lektur szkolnych przeczytałeś/-aś w całości? 

12.1 4 

12.2 3 

12.3 2 

12.4 1 

12.5 żadnej nie przeczytałem/-am w całości lub w ogóle – jeśli „żadnej nie prze-

czytałem/-am w całości lub w ogóle” napisz w kilku słowach, dlaczego? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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13. Skąd pozyskiwałeś lektury? (możesz wybrać kilka odpowiedzi) 

13.1 nie przeczytałem/-am żadnej lektur/-y szkolnej 

13.2 z biblioteki szkolnej 

13.3 z innej biblioteki  

13.4 miałem/-am je w swoim domowym księgozbiorze 

13.5 kupowałem/-am je w księgarni (bądź ktoś mi kupował, np. rodzice) 

13.6 pożyczałem/-am od kolegi, koleżanki bądź kogoś z rodziny 

13.7 w inny sposób (jaki?) ........................................................................................... 

14. Czy uważasz, że lekcje, na których omawiane są lektury szkolne, są ciekawe? 

14.1 zdecydowanie tak 

14.2 raczej tak 

14.3 raczej nie 

14.4 zdecydowanie nie 

14.5 trudno powiedzieć 

15. Czy w czasie wolnym przeczytałeś/-aś w całości książkę z własnego wyboru (nie lekturę 

szkolną)? 

15.1 tak  

15.2 nie – jeśli „nie” przejdź do pytania nr 18 

16. Ile książek z własnego wyboru przeczytałeś/-aś w całości? 

16.1 powyżej 7 

16.2 6–7  

16.3 4–5 

16.4 2–3 

16.5 1 

17. Skąd miałeś/-aś książki, które przeczytałeś/-aś w czasie wolnym? (możesz wybrać kilka odpowiedzi) 

17.1 miałem je w domowym księgozbiorze 

17.2 sam/-a kupiłem/-am  

17.3 kupił mi ktoś z rodziny 

17.4 dostałem/-am w prezencie z jakiejś okazji, np. urodzin, imienin, pod choinkę 

17.5 pożyczyłem/-am , np. od kogoś z rodziny lub koleżanki, kolegi 

17.6 wypożyczyłem/-am w bibliotece szkolnej 

17.7 wypożyczyłem/-am w innej bibliotece 

17.8 z innego źródła (jakiego?) .................................................................................... 

18. Zastanów się nad podanymi stwierdzeniami i wstaw krzyżyk we właściwym miejscu. 

Lp. Stwierdzenie 

Zgadzam się  

z tym 

stwierdzeniem 

Nie zgadzam 

się z tym 

stwierdzeniem 

Trudno 

powiedzieć 

18.1 Czytanie jest przyjemne.    

18.2 
Czytanie jest dobrym sposobem  

na zabicie nudy. 

  
 

18.3 Czytanie to strata czasu.    

18.4 Czytanie sprawia dużo wysiłku. 
   

18.5 

Czytanie jest wartościowe, po-

nieważ, ludzie, którzy czytają, 

mogą się dowiedzieć wielu cie-

kawych rzeczy, zrozumieć świat, 

innych ludzi itd. 
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18.6 
Czytanie jest dobrym sposobem  

na spędzanie wolnego czasu. 

   

18.7 Czytanie to przykry obowiązek. 
   

18.8 
Czytanie sprzyja osiąganiu róż-

nych celów, np. dobrych ocen. 

   

18.9 
Czytanie nie jest do niczego po-

trzebne. 

   

18.10 
Czytanie rozwija wyobraźnię, 

wzbogaca język. 

   

19. Dlaczego czytasz? Wybierz te odpowiedzi, które najbardziej dotyczą Ciebie (może być 

więcej niż jedna). 

Czytam, ponieważ… 

19.1 nie czytam – jeśli „nie czytasz”, zakończ wypełnianie ankiety 

19.2 nie mam trudności z czytaniem i zwykle rozumiem to, co czytam 

19.3 lubię przenosić się do świata fantazji – czytając, wyobrażam sobie świat przedsta-

wiony przez autora książki i przygody bohaterów oraz wczuwam się w ich emocje 

19.4 jestem zainteresowany/-a określoną tematyką, np. związaną z moim hobby 

19.5 chcę dostać dobre oceny z języka polskiego  

19.6 chcę uniknąć złych ocen z języka polskiego 

19.7 każą mi to robić rodzice 

19.8 chcę przeczytać więcej książek od swoich kolegów i koleżanek 

19.9 ponieważ lubię rozmawiać z innymi o przeczytanych książkach (np. z rodzicami, 

koleżankami, kolegami, rodzeństwem) 

19.10 zachęca mnie do tego nauczyciel 

19.11 z innego powodu (jakiego?) ........………………………………………………………........ 

Uprzejmie dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

Powyższy sposób zaplanowania działalności innowacyjnej na terenie szkoły jest rozbu-

dowany, zakłada bardzo dużą szczegółowość planów powstających jeszcze w fazie prac 

koncepcyjnych. Nie każda innowacja musi być w taki sposób planowana i opisywana,  

ale jesteśmy przekonane, że poświęcenie czasu właśnie na ten etap pracy opłaci się później  

w dwójnasób. Wyczytać z niego można na pewno podstawowe kroki, które należy wykonać 
według własnego pomysłu, żeby dobrze zaprojektować swoje działania. A są to według nas: 

1. Analiza zapisów prawa. 

2. Analiza sytuacji szkolnej wymagającej podjęcia działań innowacyjnych. 

3. Wskazanie przewidywanych efektów wprowadzenia innowacji. 

4. Określenie celu, założeń, czasu trwania i sposobu realizacji. 

5. Zaplanowanie ewaluacji działań innowacyjnych. 

Agnieszka Frejlich 
Iwona Kiełczykowska 

 

Przypisy: 
1 Instytut Badań Edukacyjnych przygotował raport z badania na temat różnych aspektów czytel-

nictwa wśród 12- i 15-latków. Ogólnym celem badania była „ocena społecznego zasięgu książki 
wśród uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum”. W sondażu wzięło udział 1721 ucz-
niów szóstych klas szkoły podstawowej oraz 1816 uczniów trzecich klas gimnazjum. 

2 Badania na próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej prowadzone były co 
dwa lata od 1992 r., a od 2014 r. – corocznie. 

3 Badanie Biblioteki Narodowej przeprowadzono na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 3049 res-
pondentów w wieku co najmniej 15 lat. 
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4 Building Communities of Engaged Readers: Reading for Pleasure. Mottram Teresa Marilyn, Collins 
Fiona, Powell Sacha, Safford Kimberley. London: Routledge 2014, 178 pages [online]. [dostęp 24 lu-
tego 2017]. Dostępny w Internecie: http://www.irscl.com/review_building_communities.html. 

5 The Joy of Reading Handbook and the Joy of Reading idea bank [online]. [dostęp 14 lutego 2017]. 
Dostępny w Internecie: http://www.lukuinto.fi/media/materiaalit/joy-of-reading-handbook.pdf. 

6 A. Nowacka, R. Nowacki, Podstawy marketingu, [w:] Marketing jako narzędzie przedsiębiorcy, Difin, 
Warszawa 2004, s. 13–14. 

7 Zgodnie z modelem zaproponowanym przez Johna Guthrie i Allana Wigfielda (1997), [w:] Relations  
of children's Motivation for Reading to the Amount and Breadth of Their Reading [online]. [dostęp 1 marca 2017]. 
Dostępny w Internecie: http://www.cori.umd.edu/research-publications/1997-wigfield-guthrie.pdf. 

8 W opracowaniu wskaźników skorzystano z typologii stworzonej na użytek badania czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych i zawartej w raporcie opraco-
wanym przez dr Z. Zasacką, wg której: dziecięcy czytelnicy szkolni to uczniowie, którzy przeczytali 
co najmniej jedną lekturę szkolną polecaną przez nauczyciela w ciągu roku szkolnego, a nie czytali 
w czasie wolnym żadnej książki; dziecięcy czytelnicy spontaniczni to grupa uczniów czytająca w czasie 
wolnym, ale unikająca lektur szkolnych; dziecięcy czytelnicy aktywni to uczniowie czytający lektury 

szkolne oraz książki z własnego wyboru; dziecięcy nie-czytelnicy to uczniowie, którzy funkcjonują 

poza czytaniem książek – nie czytają lektur i nie czytają książek w czasie wolnym. 

 

Bibliografia: 

Nowacka A., Nowacki R., Podstawy marketingu, [w:] Marketing jako narzędzie przedsiębiorcy, Difin, 

Warszawa 2004. 

 

 

Beata Gendek-Barhoumi 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

SCENA  WCIĄGA   –   ASPEKTY  TWORZENIA 

SPEKTAKLU  TEATRALNEGO ,   

CZYLI  ZANIM  WYKORZYSTASZ  

NA  LEKCJI  DRAMĘ 

edno z najtrudniejszych pytań, jakie 

można zadać osobie związanej ze sztu-

ką sceniczną brzmi: czym jest teatr? 
Teoretycy tej dziedziny twórczości szukają 

odpowiedzi od setek, a może i tysięcy lat, 

jeśli odwołamy się do Arystotelesowskiej 
Poetyki. Jest przecież teatr jedną z naj-

starszych dziedzin sztuki związaną niegdyś 

z aspektem religijnym kultu boga Dionizosa, 
ale pełniącą różnorodne funkcje społeczne, 

ludyczne czy terapeutyczne, dostarczającą 

społecznościom zbiorowych przeżyć. Istotą 

siły teatru jest zjednoczenie we wspólnym 

przeżywaniu, podobnym temu, które dają 
wielkie widowiska sportowe. Teatr może wy-

woływać katharsis, czyli swoistą siłę psy-

chiczną zarówno w widzach, jak i w twór-

cach, oczyszczenie, które ma prowadzić dro-

gą ku dobru. Teatr kształtuje też opinie 

i  poglądy (wystarczy przypomnieć choćby 

polski dramat romantyczny czy genialne 
Wesele, a ze współczesnych spektakle duetu 

M. Strzępka, P. Demirski), wreszcie scena 
wpływać może na nastroje zarówno po-

szczególnych widzów, jak i całych zbioro-

wości. Teatr przenika się zatem z rzeczy-

wistością, ale rzeczywistością nie jest, choć 

w dzisiejszym teatrze postdramatycznym ta 

kwestia pozostaje kontrowersyjna. Nie wcho-
dząc jednak w szczegóły, warto przy teo-

retycznych rozważaniach odwołać się do kla-

sycznej definicji podawanej przez badacza 
tej dziedziny sztuki, A. Hausbrandta: Teatr 
jest takim szczególnym rodzajem sztuki wi-
dowiskowej, która tworzy przed publicznoś-
cią (na zasadzie obustronnie akceptowanej 
przez widzów i aktorów konwencji) umowną 
rzeczywistość, opartą przede wszystkim na 
działaniu aktorów wcielających się w prze-
widziane scenariuszem – co jest szerszym 

J 
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niż „tekst dramatyczny” pojęciem – role (nie 
zawsze są to postacie, czasami symbole, 
pojęcia itp.)1. 

Podczas spektaklu teatralnego zachodzi 

typowy akt komunikacji z nadawcą, odbior-
cą i komunikatem. Warto przyjrzeć się po-

szczególnym aspektom tej komunikacyjnej 

sytuacji, rozpoczynając oczywiście od na-

dawcy, czyli twórców spektaklu teatralnego. 

Ten aspekt będzie najistotniejszy w dalszej 

części pracy. 

A. Marzec i S. Rzęsikowski w swoim 

opracowaniu2 wśród twórców spektaklu wy-

mieniają inscenizatora, reżysera, scenogra-

fa, choreografa, kompozytora, inspicjenta, 

reżysera świateł i dźwięku oraz oczywiście 
aktorów, a także wielu innych twórców wi-

dowiska artystycznego, wśród których z pew-

nością należy wymienić rekwizytora. Do 

wszystkich tych funkcji autorka tego opra-

cowania postara się odwołać w dalszej 

części pracy, ukazując je w kontekście fun-
kcjonowania szkolnego koła teatralnego. 

Nadawcy do stworzenia dzieła teatralnego 

wykorzystują różnorodne elementy: oczywiś-

cie słowo i aktora, ale też przestrzeń, czas, 

ruch sceniczny, dźwięki niebędące słowem. 

W spektaklu teatralnym ważny jest rów-

nież aspekt odbiorcy. Jak w każdym akcie 

komunikacji międzyludzkiej odbiorca także 

przekazuje twórcom spektaklu określoną 

informację. Cytowany już S. Rzęsikowski 

wymienia następujące odczucia i oceny 
przedstawienia: momenty skupionej ciszy na 
widowni, szmer i poruszenie, odgłosy deza-
probaty, aplauz po zakończeniu odsłony 
przedstawienia itp.3. Autorka niniejszego 

opracowania jako taki element wskazałaby 

ciszę i skupienie widowni tuż po zakoń-
czeniu przedstawienia, które wskazują na 

silne przeżycie artystyczne. 

Warto jeszcze kilka słów poświęcić ele-

mentom wyrazu artystycznego w sztuce tea-

tralnej. Zgodnie z Wagnerowską koncepcją, 

czy odwołując się do słynnego cytatu S. Wys-
piańskiego Teatr mój widzę ogromny, należy 

potraktować przedstawienie teatralne jako 

syntezę sztuk, a więc i elementów tych bę-

dzie niezwykle wiele. Na potrzeby tego opra-

cowania autorka skupi się na kilku naj-

ważniejszych, stosując typologię zapropono-
waną w cytowanej pozycji4. 

PRZESTRZEŃ 

Przestrzeń sceniczna odróżniana jest 

przez badaczy od przestrzeni teatralnej. 

Ta pierwsza traktowana jest jako miejsce 

gry aktorskiej, a przestrzeń teatralna jest 

kreowana w wyobraźni widzów. Buduje ją 

nie tylko scenograf, reżyser i aktor, ale i po-
datność widzów na dostrzeganie czegoś in-

nego poza dotykalnymi – ciałem aktora i ma-
kietą dekoracji. T. Nyczek w Alfabecie teat-
ru5 przekonuje, że przestrzeni jest nieskoń-

czenie wiele, gdyż każdy na nowo wysta-
wiony spektakl trochę albo bardzo inaczej 
kształtuje ją na własny użytek6. 

W historii sama przestrzeń sceniczna 

zmieniała się od otwartej przestrzeni kla-

sycznego teatru greckiego, przez średnio-

wieczne sceny mansjonowe, po fantastycz-

nie rozszerzoną przestrzeń w teatrze roman-

tycznym czy teatrze po Wielkiej Reformie, 
nie wspominając o współczesnym. Ciekawe 

rozważania na ten temat podejmuje prof. 
I. Sławińska w znakomitej książce Teatr 
w myśli współczesnej7 twierdząc, że ta do-

minacja przestrzeni nad czasem, synchronii 

nad diachronią jest znakiem powrotu czło-
wieka do sztuk wizualnych i dotykowych 

i związku sztuki współczesnej z prehisto-

ryczną, które według cytowanego przez 

I. Sławińską, S. Grediona8 łączy abstrakcjo-

nizm, symbolizm, rezygnacja z wertykaliz-

mu i horyzontalizmu na rzecz przestrzeni 
kosmicznej i elementy wywodzące się z dzieł 

takich współczesnych malarzy jak Kandin-

sky czy Klee. Także współczesną tendencją 

teatru jest wykorzystanie w przedstawieniu 

całej przestrzeni budynku teatralnego, za-
tarcie granic między sceną a widownią 

i odchodzenie od koncepcji tradycyjnej sce-

ny pudełkowej ukształtowanej w epoce ba-

roku. Teatry awangardowe w ogóle zrywają 

z konwencjonalną przestrzenią sceniczną, 

przykładem są chociażby teatry uliczne. 
W dzisiejszej przestrzeni scenicznej wystę-

puje zarówno posługiwanie się makietą de-

koracji, jak i symbolem, a czasem tworzenie 

tejże za pomocą światła, np. oświetlenia 

punktowego. Oświetlenie może pełnić funk-
cję dramatyczną, ponieważ przestrzeń sce-

niczna nie tylko tworzy, ale też informuje 

o upływie czasu i wprowadza nastrój, czę-

ściowe lub całkowite zaciemnienie może łą-

czyć poszczególne części przedstawienia czy 

też wyraźnie je oddzielać i służyć np. zmia-
nie dekoracji. 

Elementem, który również tworzy prze-

strzeń sceniczną jest muzyka. Może ona 

pełnić różne funkcje, np. dramatyczną, czyli 

akcentować określone wydarzenia akcji, być 

ilustracją jako tło dźwiękowe, a czasem 
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nawet zastępować słowo. Muzyka może być 

również elementem charakteryzującym, np. 

towarzyszyć wejściu na scenę konkretnego 

bohatera lub sygnalizować określony epi-
zod. Muzyka towarzysząca przedstawieniu 

teatralnemu określana jest przez cytowa-

nego przez I. Sławińską P. Angerera, m.in. 

kompozytora muzyki do przedstawień tea-
tralnych, jako kostium, światło, rekwizyt 
i kulisy9. Oprócz muzyki przestrzeń scenicz-

ną tworzą też efekty dźwiękowe, jak odgłosy 
przyrody, pracy mechanizmów, gwaru mias-

ta, dzwonka telefonu itp. Warto zwrócić 

uwagę na fakt, że dźwięki te mogą zastę-

pować np. drastyczne sceny, mogą również 

pełnić funkcję tła czy wprowadzać elementy 
komediowe. 

Przestrzeń sceniczną tworzy też deko-

racja i rekwizyty. Dekoracja dotyczy przede 

wszystkim sfery plastycznej, choć może być 

zarówno realistyczna i monumentalna (teatr 

barokowy czy młodopolski), jak i symbolicz-
na, zupełnie abstrakcyjna czy ograniczona 

do zmian konstruktywistycznych na scenie. 

Elementy dekoracji mogą tworzyć także 

aktorzy, budując elementy scenografii ze 

swoich ciał. 

Teatr współczesny bardziej kieruje się 

w stronę symbolu, choć zdarzają się spek-

takle wykorzystujące imponującą dekorację 

(np. przedstawienia muzyczne choćby w Te-

atrze Roma czy wystawianie oper w plene-

rach włoskich miast, np. przedstawienie 
Rigoletta w Mantui w roku 2010 z udziałem 

Placido Domingo). Dobry scenograf może 

czasem nadać styl i charakter całemu 

spektaklowi. 

Na zakończenie krótkich rozważań po-

święconych przestrzeni scenicznej warto po-
nownie odwołać się do pozycji I. Sławiń-

skiej, która cytując amerykańskiego myśli-

ciela E.T. Halla i jego książkę o istocie 

przestrzeni w funkcjonowaniu człowieka pt. 
Ukryty wymiar10, przytacza jej fragment: 

Zmysł przestrzenny u ludzi stanowi syntezę 
wielu różnych wejść sensorycznych, wrażeń 
wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych, 
zapachowych i cieplnych, zatem wszystkie 

one stanowią o budowaniu przestrzeni tea-

tralnej w wyobraźni widza. 

CZAS 

Oczywiście nie ma tu mowy o realnym 

czasie przedstawienia, ale o czasie scenicz-

nym, który w zależności od spektaklu 

przedstawia wydarzenia, które w rzeczywis-

tości musiałyby trwać znacznie dłużej. 

Można powtórzyć tu określenie S. Rzęsikow-

skiego11, że czas w przedstawieniu teatral-
nym jest zgęszczony, nabrzmiały histo-
rycznością. Takie zjawisko zachodzi choćby 

w teatrze szekspirowskim czy w przed-

stawieniach teatru dziewiętnastowiecznego. 

Wcześniej dramat klasyczny i średniowiecz-

ny starał się prezentować przedstawienia 

w  czasie rzeczywistym, przez dwadzieścia 

cztery godziny czy przez kilka dni (np. przy 
odgrywaniu misterium Męki Pańskiej), dziś 

twórcy dramatu poszukują jeszcze innych 

rozwiązań, eksperymentują z pojęciem cza-

su, przedstawiają wydarzenia równoległe 

lub wycinek czasu, który staje się wiecz-
nością czy metaforą ludzkiej egzystencji, do-

chodzi też do mieszania płaszczyzn czaso-

wych, mieszania przeszłości z teraźniejszoś-

cią czy nawet przyszłością. 

RUCH SCENICZNY, GEST, MIMIKA 

Niektórzy znawcy i badacze teatru odróż-
niają pojęcia ruchu scenicznego oraz aktor-

skiego gestu, gdzie ruch sceniczny trakto-

wany jest jako specjalnie przygotowany uk-

ład, nieomal na granicy choreografii. W dzie-

jach teatru istniały rodzaje przedstawień 
bazujące właśnie na różnorodności ruchu, 

np. aktorzy commedii dell’arte improwizo-

wali sceny na zadany temat, odwołując się 

do utartych schematów ruchowych (teatr 

egzotyczny, np. japoński teatr nõ), na ruchu 

scenicznym oparte są też spektakle panto-
mimy. W teatrze wystawiano spektakle, 

w których ruch ograniczony był do mini-

mum, np. przedstawienia według dramatów 

A. Czechowa czy M. Maeterlincka; w dzisiej-

szym teatrze intensyfikuje się raczej ruch 
sceniczny, poszukując w ten sposób dodat-

kowych środków ekspresji. Podstawowa za-

sada ruchu teatralnego polega na tym, że 

na scenie nie ma ruchu przypadkowego. 

Każdy sposób poruszania się aktora coś 

oznacza i jest przez widza dekodowany. 
Istnieją podstawowe reguły obowiązujące 

w  ruchu scenicznym, chociaż dzisiejszy 

teatr dąży do całkowitej swobody, niemniej 

ruch teatralny nie jest ruchem prywatnym. 

Występują w nim zwolnienia, aktorzy sto-
sują kontrapunkt, czyli zasadę odwrotności 

czy też antyekonomiczność, to znaczy wy-

bieranie drogi dłuższej zamiast krótszej. 

Niedopracowany ruch sceniczny jest pierw-

szym z grzechów teatru amatorskiego czy 

szkolnego. Często najgorzej wypadają sceny 
zbiorowe, gdy część aktorów nie wie jak 



 

Forum nauczycieli-doradców metodycznych

  

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (119) 2021 37 

ustawić się na scenie, a całość „kompozycji” 

nie tworzy ładnego plastycznie obrazka. 

Poważnym błędem jest też pozostawienie 

w kwestii improwizacji scen zbiorowych właś-
nie. Skutkuje to często „przepychankami” 

scenicznymi, które potęgują wrażenie chao-

su. Opracowanie ruchu scenicznego jest 

najtrudniejszą i najbardziej mozolną częścią 

tworzenia przedstawienia, gdyż istotą teatral-

nego gestu jest nie tyle bierne naśladowanie 
życia, co maksymalna wyrazistość zacho-

wania. 

Podobne uwagi dotyczą też mimiki, która 

jest przetworzeniem prostych ruchów bę-

dących naśladowaniem na symboliczne zna-
ki. Rolę mimiki doceniał już ojciec teatru 

polskiego, W. Bogusławski, który w swoim pod-
ręczniku dla aktorów pt. Dramaturgia, czyli 
nauka gry scenicznej12, jeden bogato ilustro-

wany rozdział poświęcił właśnie temu za-

gadnieniu, do legendy przeszła natomiast nie-

ma rola L. Solskiego, który w spektaklu na 
podstawie tekstu Warszawianki S. Wyspiań-

skiego oddał wszystkie emocje tylko mimiką. 

 CHARAKTERYZACJA, KOSTIUM, REKWIZYT 

Uzupełnieniem spektaklu teatralnego 

jest także charakteryzacja, którą stanowi 

nie tylko sceniczny makijaż, ale także pe-
ruka czy kostium. Charakteryzacja może 

być wykonywana zarówno przez zawodo-

wego charakteryzatora, jak i przez samego 

aktora, który czas spędzony przed lustrem 

w garderobie często traktuje jako psychicz-
ne przygotowanie się do roli. W historii pol-

skiego teatru było wielu aktorów, którzy 

przywiązywali szczególną wagę do charak-

teryzacji (J. Świderski czy Z. Zapasiewicz), 

ale dzisiejszy teatr (poza bajkami dla dzieci) 

od mocnej charakteryzacji zdecydowanie od-
chodzi. 

Do wejścia w rolę aktorowi służy także 

kostium, którego użycie pomaga dookreślić 

kondycję granej przez aktora postaci (status 

społeczny, zawód, wiek, pleć, epokę, a także 
cechy świata przedstawionego: porę roku, 

dnia czy strefę klimatyczną). Każdy strój 

aktora czy też jego nagość stają się kostiu-

mem w momencie wejścia na scenę. 

Specyficznym elementem kostiumu, a tak-

że/lub dekoracji jest rekwizyt, czyli przed-
miot, który w przedstawieniu zyskuje nowe 

znaczenie. Niekiedy jest ono bardzo dalekie 

od jego pierwotnej funkcji. Rekwizyt może 

nie tylko pełnić funkcję ilustracyjną czy 

charakteryzować bohatera, ale także stać 

się elementem porządkującym cały spek-

takl. Rekwizyty, podobnie jak kostium, 

przestają być neutralne w chwili pojawienia 

się na scenie. Niekiedy rekwizyty muszą być 
przygotowane z myślą o konkretnym przed-

stawieniu, a ich wykonanie wymaga dużej 

wiedzy fachowej, aby uniknąć błędu ana-

chronizmu. Rekwizyt często wykonywany 

jest z materiałów omyłkowych, naśladują-

cych naturalne. 

AKTOR 

Ostatnim z wymienionych, ale najważ-

niejszym elementem jest postać aktora, któ-

ry kreuje rolę słowem, milczeniem oraz 

ekspresją ciała, a przede wszystkim swoją 
osobowością i psychologiczną głębią. Aktor 

przygotowując się do roli, ulega transfor-

macji zarówno wewnętrznej, jak i fizycznej 

(spiłowany ząb M. Dorocińskiego czy waha-

nia wagi R. Zellweger podczas pracy nad 

rolą zakompleksionej Bridget Jones). Od wie-
lu wieków trwa dyskusja teoretyków teatru 

na temat kwestii, czy aktor powinien się 

utożsamiać ze swoją rolą. Taki pogląd wy-

rażał już w XVIII wieku G. Lessing, który 

opowiadał się za grą dążącą do prawdy 
psychologicznej. Idee te powtórzył później 

wielki K. Stanisławski, który sugerował 

aktorowi „stawanie się” graną przez niego 

postacią. Po drugiej stronie barykady znaj-

dują się zwolennicy teorii D. Diderota, który 

sugerował grę wystudiowaną, intelektualną, 
chłodną, z dużym dystansem do kreowanej 

postaci. Na zakończenie tych rozważań 

warto zacytować ponownie S. Rzęsikow-

skiego, który podsumowuje ten spór takim 

akapitem: 

Współczesne aktorstwo jest próbą kompro-
misu między tymi dwoma skrajnymi mode-
lami. Jak wynika z wypowiedzi wielu zna-
komitości sceny (…) aktor powinien grać 
w  sposób intelektualny, kontrolując siebie 
przez cały czas, ale nie może to być gra 
chłodna. Aby stworzyć wielką kreację ak-

torską, trzeba także momentów natchnienia, 
niezwykłego stanu ducha, wyzwalającego 
z aktora dodatkową silę ekspresji. (…) Nie 
ma prawdziwego aktorstwa bez zaanga-
żowania emocjonalnego i kreowania roli 
w  gorączce natchnienia, które czasem na-
wiedza artystę13. 

Beata Gendek-Barhoumi 
 

Przypisy: 
1 A. Hausbrandt, Elementy wiedzy o teatrze, 

Warszawa 1982, s. 30. 
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2 A. Marzec, S. Rzęsikowski, Edukacja teatral-

na, filmowa i radiowa na lekcjach języka pol-
skiego, Kielce 1994, s. 8. 

3 Ibidem, s. 9. 
4 Ibibem, s. 16. 
5 T. Nyczek, Alfabet teatru dla analfabetów i za-

awansowanych, Warszawa 2005, s. 148. 
6 Ibidem. 
7 I. Sławińska, Teatr w myśli współczesnej, War-

szawa 1990, s. 308–310. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, s. 326. 
10 Ibidem, s. 312. 
11 A. Marzec, S. Rzęsikowski, op. cit., s. 18. 

12 T. Nyczek, op. cit., s. 111. 
13 A. Marzec, S. Rzęsikowski, op. cit. s. 22. 
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Izabela Śledziona 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

TESTY  Z  CHEMII  I  BIOLOGII 

W  NAUCZANIU  STACJONARNYM  ORAZ  ZDALNYM 

WPROWADZENIE 

Z wieloletniej praktyki pedagogicznej 

wiemy, że sprawdzanie i ocenianie osiągnięć 
uczniów jest sprawą bardzo ważną, a za-

razem należy do jednej z najtrudniejszych 

umiejętności pedagogicznych nauczyciela. 

Według W. Okonia „sprawdzanie osiągnięć 

szkolnych – mimo niewątpliwej doniosłości  
– jest utrapieniem dla uczniów, źródłem 

stresów i nerwic, ciągłą zmorą dla nau-

czycieli…”. Jednak pomiar dydaktyczny 

w  procesie nauczania jest konieczny i nie-

unikniony. Dokonujemy pomiaru osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, aby sprawdzić, w ja-
kim stopniu opanowali oni wskazany ma-

teriał nauczania, aby porównać wyniki po-

szczególnych uczniów, rozpoznać mocne i sła-

be strony wiedzy i umiejętności ucznia oraz 

wyciągnąć wnioski i rekomendacje do dal-

szej pracy.  

TYPY TESTÓW DYDAKTYCZNYCH I MOŻLIWOŚCI 

ICH ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE SZKOLNEJ 

Testy dydaktyczne są jedną z metod 

diagnozowania poziomu wiedzy uczniów. 

Według klasycznej definicji test jest to zbiór 

zadań przeznaczony do rozwiązania w toku 

nauczania jednego przedmiotu i dostosowa-
ny do określonej treści nauczania w taki 

sposób, aby z jego wyników można było 

ustalić, w jakim stopniu ta treść jest opa-

nowana przez badanego. 

Mamy różne rodzaje testów. Test diag-
nostyczny (etapowy lub cząstkowy) – obej-

muje zazwyczaj niewielki zakres treści. 

Służy sprawdzeniu opanowania przez ucz-

niów wybranych problemów i umiejętności. 

Przeprowadza się go w trakcie procesu dy-

daktycznego, w celu zdiagnozowania ewen-
tualnych braków w opanowanych przez 

uczniów wiadomościach i umiejętnościach. 

Natomiast test sumujący (podsumowujący 

semestralny czy roczny) – składa się z więk-

szej liczby zadań. Sprawdzając większy za-

kres treści, test daje możliwość w miarę 
obiektywnej oceny osiągnięć uczniów oraz 

informuje o efektach pracy w ciągu bada-

nego okresu. Należy pamiętać, że test zaw-

sze weryfikuje określony wcześniej zakres 

wiedzy – np. na sprawdzianie dla uczniów 
szkoły podstawowej kontroluje się, w jakim 
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stopniu uczeń spełnia wymagania z danego 

zakresu (matematyki, języka polskiego) ok-

reślone w podstawie programowej kształ-

cenia ogólnego. Zadania testowe dzieli się 
na zamknięte i otwarte. Zadania otwarte 

mogą być różnego typu: rozszerzonej od-

powiedzi (RO), krótkiej odpowiedzi (KO) lub 

zadania z luką (L). W zadaniach uczeń sa-

modzielnie formułuje i zapisuje odpowiedź. 

Jednak ocenianie i punktowanie zadań ot-
wartych jest bardzo trudne i (mimo stoso-

wania przez oceniających tych samych kry-

teriów oceniania) ocena nie zawsze jest 

w pełni obiektywna. Dużo łatwiejsze jest 

oczywiście punktowanie zadań zamknię-
tych. Ich ocena jest obiektywna, a przy-

znana liczba punktów nie zależy od punk-

tującego. Uczeń wskazuje odpowiedź spo-

śród proponowanych. Wśród zadań zamk-

niętych wyróżniamy zadania: wyboru wie-

lokrotnego (WW), gdzie uczeń wybiera pra-
widłową lub najlepszą odpowiedź spośród 

kilku podanych propozycji, zadania typu 

prawda – fałsz (PF) – uczeń ocenia praw-

dziwość podanych zdań oraz zadania na 

dobieranie (D) – uczeń tworzy, według po-
danych kryteriów, pary elementów, które 

wybiera z dwóch zbiorów. Nauczyciel pla-

nując utworzenie testu musi mieć jego 

koncepcję (czego dotyczy, do kogo jest skie-

rowany, czas pisania), odpowiednio dobrać 

liczbę i rodzaj zadań testowych, przeana-
lizować treści nauczania i ustalić, jakie 

szczegółowe cele kształcenia będą mierzone 

zadaniami testu. Należy przeznaczyć odpo-

wiednią ilość czasu na rozwiązanie poszcze-

gólnych zadań przez ucznia. Przyjmuje się 
następujący limit czasu na rozwiązanie 

określonego rodzaju zadań: RO – 20 minut, 

KO – 3 minuty, L – 40 sekund, WW – 90 se-

kund, D – 60 sekund, PF – 30 sekund. 

Pamiętajmy, aby zadania testowe dotyczyły 

głównie umiejętności i zmuszały ucznia do 
myślenia. Powinny być adekwatne w sto-

sunku do czynności, która ma być przed-

miotem badania, czyli sprawdzać dokładnie 

to, co wynika z celu operacyjnego. Zadania 

muszą być formułowane tak, by wszyscy 
uczniowie zrozumieli je zgodnie z naszym 

zamiarem, mogli odpowiedzieć na nie w wy-

znaczonym czasie oraz aby znali kryteria 

oceniania. Podczas wyboru form i typów 

zadań powinniśmy pamiętać o konstruowa-

niu wersji równoległych testu. Do naszych 
powinności należy analiza zadań i całego 

testu z uwzględnieniem zgodności z planem 

testu (dla przeciętnego testu: z poziomu 

podstawowego powinno być około 50%, z po-

ziomu rozszerzającego około 30%, a z do-

pełniającego około 20% zadań). Ważne jest 

również ustalenie kolejności zadań, napi-
sanie instrukcji dla ucznia oraz opracowa-

nie schematu punktowania i karty odpo-

wiedzi.  

Nauczyciel chemii powinien w szczegól-

ności zwrócić uwagę na prawidłową kon-

strukcję testu. Przede wszystkim test musi 
trafnie określić osiągnięcia ucznia w zakre-

sie, np. znajomości faktów, terminologii, 

pojęć, praw, zasad i reguł chemicznych, 

nomenklatury pierwiastków i związków, re-

guł klasyfikacyjnych oraz wykonywania 
w pamięci prostych obliczeń chemicznych. 

Oprócz stosowania wiadomości w sytu-

acjach typowych, test powinien sprawdzać 

umiejętność zapisu i odczytania równań 

reakcji chemicznych, przewidywania wyniku 

reakcji, projektowania eksperymentów oraz 
oceny ich wyników. Ponadto test powinien 

kształcić zdolności rozumowania, porówny-

wania zjawisk i sformułowania wniosków. 

Nauczyciel biologii stosuje testy osiągnięć 

szkolnych jako środek dydaktyczny i narzę-
dzie pomiaru dydaktycznego. Testy uspraw-

niają uczenie się biologii i samokontrolę. 

Test biologiczny zawsze składa się z szeregu 

zadań połączonych w logiczną, strukturalną 

całość, adekwatną do zakresu materiału 

z  danego działu z podstawy programowej. 
Testy pozwalają na szybkie określenie stop-

nia opanowania materiału przez ucznia. 

Poszczególne zadania testowe wymagają wy-

konania określonych operacji myślowych 

i czynności analitycznych. Od testów 
oczekuje się trafności i symptomatyczności, 

tzn., aby można było mierzyć za ich pomocą 

określony zasób wiadomości, umiejętności, 

stopień zrozumienia materiału zgodnie z ce-

lem i planem kontroli. Testy osiągnięć szkol-

nych z zakresu biologii powinny prowadzić 
do ustalenia poziomu wiedzy uczniów, po-

ziomu ich umiejętności, ale także wskazać 

luki i braki w zrealizowanym materiale 

z podstawy programowej. 

W obu przypadkach test powinien rów-
nież, oprócz prostego zapamiętywania wia-

domości, wdrażać do ich zrozumienia i sprzy-

jać zastosowaniu wiedzy teoretycznej w sy-

tuacjach nietypowych i problemowych.  

Jak widzimy, czynności podczas kon-

struowania testu jest bardzo dużo, dlatego 
nauczyciele chętnie korzystają z gotowych 

testów oferowanych przez wydawnictwa. 
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Często istnieje możliwość dostosowania ta-

kich testów do potrzeb poszczególnych ucz-

niów czy całych klas. Wiele wydawnictw 

oferuje generatory testów, gdzie nauczyciel 
sam decyduje, jakie zadania znajdą się 

w  teście. Jednak nawet korzystając z bazy 

zadań, musimy pamiętać o podstawowych 

zasadach konstruowania testu. 

TESTOWANIE ONLINE  

W CZASIE NAUKI ZDALNEJ 

Współczesną alternatywą testów trady-

cyjnych są niewątpliwie testy przeprowa-

dzane przy pomocy aplikacji do tworzenia 

wirtualnych testów. Okazały się one szcze-

gólnie przydatne w czasie nauki zdalnej. 

Istnieje wiele narzędzi wspierających in-

terakcje podczas prowadzenia lekcji spraw-

dzającej stopień opanowania materiału. 

Kahoot, Quizizz, Testportal… to tylko kilka 

najpopularniejszych, które przedstawimy 

w  artykule. Każde z tych narzędzi oferuje 
trochę inne funkcje i doświadczenie użyt-

kownikom. Często jedno narzędzie pasuje 

lepiej określonej grupie wiekowej lub do 

różnych metod edukacyjnych. Jeśli pierwszy 

raz będziemy korzystać z takich aplikacji, 
należy zacząć od jednej, poznać dobrze jej 

funkcje i sprawdzić pod kątem tego, jak 

pracujemy i uczymy. Po opanowaniu jed-

nego narzędzia do testowania łatwiej będzie 

korzystać z kolejnych i zmieniać je zależnie 

od potrzeb.  

APLIKACJA KAHOOT I JEJ ZASTOSOWANIE 

Kahoot to prawdopodobnie najbardziej 

znana i popularna aplikacja do zadań i qui-

zów w szkole. Twórcy aplikacji chwalą się, 

że w USA korzysta z niej już połowa ucz-
niów. Kahoot to strona, ale także aplikacja 

do pobrania na tablety i smartfony obu naj-

popularniejszych systemów (Android i iOS). 

Pozwala na tworzenie prostych quizów lub 

ankiet (ale tylko do 4 odpowiedzi), do któ-

rych można dodawać zdjęcia (własne lub 
z przygotowanej biblioteki), filmy i muzykę. 

Konto oraz nasz test czy ankietę, tworzy- 

my na stronie https://create.kahoot.it/,  

a odpowiedzi udziela się na stronie 

https://kahoot.it/. Pytania trzeba prezento-
wać na rzutniku lub osobnym ekranie, na-

tomiast odpowiedzi udziela się, klikając na 

odpowiedni symbol odpowiedzi na smart-

fonie (po wpisaniu kodu w aplikacji lub na 

stronie mobilnej). Po zakończeniu quizu 

możemy pobrać i analizować odpowiedzi, 

w przypadku odpowiadania po zalogowaniu 

do aplikacji możemy też śledzić własne 

postępy. Kahoot jest zdecydowanie najbar-

dziej kolorową i dynamiczną aplikacją przy-
gotowaną z myślą o użyciu w szkole lub 

podczas zabawy. 

PLATFORMA QUIZIZZ I JEJ MOŻLIWOŚCI  

Quizizz jest platformą internetową dającą 

możliwość tworzenia własnych quizów oraz 

korzystania z już istniejących. Quizy można 
przeprowadzić podczas lekcji, aby spraw-

dzić, w jakim stopniu uczeń przyswoił 

określone treści. Można także zadawać test 

uczniom w ramach samodzielnego przygoto-

wywania ich do zajęć. Aby przeprowadzić 
quiz, wystarczy udostępnić uczniom link. 

Dużą zaletą Quizizz jest to, że może on być 

rozwiązany równocześnie przez każdego ucz-

nia indywidualnie, na każdym urządzeniu 

elektronicznym mającym dostęp do Interne-

tu. Quizy mogą być narzędziem do wprowa-
dzania nowych tematów bądź też sposobem 

na sprawdzenie wiedzy już zdobytej przez 

uczniów. 

Zalety platformy Quizizz są następujące: 

● daje możliwość tworzenia własnych qui-

zów dopasowanych do potrzeb, 

● umożliwia korzystanie z zasobów goto-
wych quizów udostępnianych przez in-

nych użytkowników, 

● uatrakcyjnia lekcję, 

● obiektywnie mierzy wiedzę uczniów bądź 

wprowadza w nowy temat, 

● daje możliwość losowej kolejności pytań 
dla każdego uczestnika, 

● umożliwia określenia czasu na udzielenie 

odpowiedzi, który jest zależny od naszych 
preferencji i możliwości uczniów danej 

klasy, 

● uczestnik gry widzi na ekranie swoje wy-

niki (liczba poprawnych i błędnych odpo-
wiedzi), 

● czas odmierzany jest przez zabawny awa-

tar, 

● po każdej odpowiedzi mogą być genero-

wane śmieszne memy. 

JAK PRACOWAĆ Z NARZĘDZIEM QUIZIZZ? 

Aby stworzyć własny quiz online, naj-
pierw należy wejść na stronę główną plat-

formy https://quizizz.com. Strona ta jest 

w języku angielskim. Jednak po zalogowa-

niu się i wypełnieniu podstawowych da-
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nych, język na stronie automatycznie zmie-

nia się na język polski. 

W celu rozpoczęcia pracy należy najpierw 

zarejestrować się, wybieramy GET STAR-
TED, a następnie wypełniamy kolejno pola: 

e-mail, imię, nazwisko, kraj, kod pocztowy 

oraz szkołę, w której pracujemy. 

Po wejściu do aplikacji można skorzystać 

z wyszukiwarki quizów na dany temat i wy-

korzystać gotowe zasoby udostępnione przez 
innych użytkowników. Można również two-

rzyć własne pytania do quizu a stworzone 

testy dodawać do naszych kolekcji, organi-

zując je np. ze względu na tematykę. 

Jeśli chcemy stworzyć swój autorski quiz 
naciskamy przycisk CREATE. Tworząc quiz, 

możemy sami decydować o typie pytań, jak 

również o tym, ile czasu na odpowiedź mają 

użytkownicy. Do pytania możemy dodawać 

podpowiedź, którą może być np. zdjęcie (na-

leży pamiętać o wykorzystaniu zdjęć zgodnie 
z prawem autorskim – można wykorzys-

tywać platformy ze zdjęciami oferującymi 

pliki z tzw. wolnych zasobów). W gotowy 

quiz można zagrać grupowo czy też indy-

widualnie lub zadać jako zadanie domowe 
każdemu z uczniów. Po rozwiązaniu quizu, 

nauczyciel – autor testu – ma dostęp do 

indywidualnych wyników każdego ucznia 

(w  zakładce RAPORTY). Dane te można 

pobrać w formie tabelki zapisanej w prog-

ramie Excel. Informacje, jakie będą dla nas 
widoczne, to: ile osób brało udział w quizie, 

jaka była poprawność odpowiedzi, które 

zadania uczeń rozwiązał dobrze, a które źle. 

Na podstawie tych wyników można wysta-

wić uczniowi ocenę zgodnie z kryteriami 
obowiązującymi na danym przedmiocie. 

SERWIS TESTPORTAL.PL  

I JEGO WYKORZYSTANIE PODCZAS  

DIAGNOZY POZIOMU OPANOWANIA MATERIAŁU 

Testportal to aplikacja sieciowa do two-

rzenia testów. W zależności od potrzeb, 
tworzone testy mogą być wykorzystywane 

na rożne sposoby, między innymi jedną 

z możliwości jest zastosowanie w nauczaniu 

chemii i biologii. Stworzone w serwisie testy 

online można wykorzystać na wiele spo-
sobów: jako formę kartkówki, pracy domo-

wej, sprawdzianu, czy np. podczas kon-

kursów szkolnych. Możemy również stwo-

rzyć ankietę, którą online wypełnią rodzice 

czy uczniowie, dodatkowo wyniki zostaną 

automatycznie zliczone. Obsługa programu 
jest intuicyjna, a jego interfejs prosty i czy-

telny. Tworząc test, mamy wpływ na kilka 

czynników poprzez odpowiednie, adekwatne 

do potrzeb ustawienia parametrów testu. 

Aplikacja gwarantuje rzetelność wyników 
poprzez ograniczenie czasowe, możliwość 

losowego wybierania pytań z puli dostęp-

nych, czy zastosowanie technologii „uczciwy 

rozwiązujący”, która czuwa nad samodziel-

nością pracy z testem. Technologia „uczciwy 

rozwiązujący” zwiększa wiarygodność wyni-
ków testu, dzięki możliwości blokowania 

testu w przypadku wykrycia próby oszus-

twa. Mechanizm polega na kontroli karty 

w przeglądarce, w której rozwiązywany jest 

test. Funkcjonalność ta pozwala wykryć, 
m.in. próbę otwarcia nowego okna lub no-

wej karty w przeglądarce, przełączania kart, 

otwarcia programu zainstalowanego lokal-

nie na komputerze, skorzystania z komuni-

katora lub zrobienia zrzutu ekranu. Jeśli 

quiz ma nam posłużyć za test wiedzy, przy-
datna jest także możliwość losowego doboru 

pytań. Wówczas kolejność wyświetlanych 

pytań u każdego uczestnika jest inna, 

a szansa współpracy maleje. Ponieważ apli-

kacja dostępna jest online, możemy z nią 
pracować wszędzie – wystarczy zalogować 

się do swojego konta. Testy zapisywane są 

w chmurze, więc nie ma znaczenia, z jakie-

go komputera się logujemy.  

PRACA W APLIKACJI TESTPORTAL 

Po zalogowaniu się na konto, mamy dos-
tępne cztery opcje: „Moje testy”, „Lista zda-

jących”, „Baza wyników” i „Zarządzaj kon-

tem”. Należy nadmienić, że niezbędne są 

adresy mailowe uczniów, aby stworzyć listę 

zdających. Można stosować tzw. konta ćwi-
czebne (zakładać konta na potrzeby lekcji, 

np. tyle, ile jest stanowisk komputerowych 

w pracowni), które wykorzystywane są w róż-

nych sytuacjach. W klasach starszych moż-

na oczywiście wykorzystać prywatne konta 

uczniów. Wyniki testów gromadzone są 
w  bazie wyników, gdzie w każdej chwili moż-

na je odczytać i na ich podstawie wystawić 

oceny. 

Podczas tworzenia testów posługujemy 

się menu, które krok po kroku prowadzi 
nas przez kolejne etapy pracy. Musimy 

wprowadzić podstawowe dane: nazwę testu, 

kategorię, wybrać język, można też dodać 

krótki opis testu. Następnie przystępujemy 

do dodawania pytań do testu. Menedżer 

pytań daje możliwość wyboru kilku typów 
pytań, a w zasadzie typów odpowiedzi: py-

tania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego 
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wyboru, opisowe, typu prawda/fałsz, krót-

kiej odpowiedzi oraz pytania ankietowe. 

Opcje oceniania i podsumowanie to kolejne 

elementy formularza tworzonego testu. Tu-
taj możemy ustalić, m.in. treść informacji, 

która wyświetli się uczniom po zakończo-

nym teście oraz próg zaliczenia wyrażony 

w procentach lub punktach. Kolejny krok to 

ustalanie rodzaju dostępu do testu, który 

decyduje o zapisie wyników, ogranicza licz-
bę rozwiązujących, a także ilość prób przy-

stąpienia do testu. Mamy do wyboru: link, 

indywidualny kod dostępu, hasło grupowe 

i  link (trening/quiz). Aplikacja daje nam 

również możliwość umieszczenia testu na 
stronie internetowej poprzez wygenerowanie 

kodu HTML. Chcąc zagwarantować samo-

dzielność pracy uczniów, możemy wykorzys-

tać mechanizm „Uczciwy rozwiązujący”, opi-

sany wyżej. Zapewne ostrzeżenia i blokady 

dla osób, które nie są skupione na teście, są 
skuteczną formą przeciwdziałania nieuczci-

wym praktykom. 

TESTY W TRYBIE ZDALNYM  

– PROBLEM Z WIARYGODNOŚCIĄ WYNIKÓW 

Zawsze, a szczególnie w trudnym czasie 
nauki zdalnej, nauczyciel chce uzyskać wia-

rygodną ocenę przy sprawdzaniu wiedzy 

i umiejętności uczniów. Nie jest to prostą 

sprawą, ponieważ testowanie w sieci, które 

odbywa się bez użycia kamerek (część ucz-

niów ich nie posiada, a inni celowo stosują 
różne wymówki) i w obecności rodziców, 

którzy mogą „wspierać” swoje pociechy 

w czasie testu, zmniejsza obiektywizm wy-

ników. Można zatem stwierdzić, że ocena 

wystawiona z testu w trybie zdalnym nigdy 
nie będzie wiarygodna w 100%. Informując 

ucznia, że odbędzie się test online, trzeba 

mu uświadomić, że konieczna jest urucho-

miona kamerka, aby zminimalizować chęć 

podejrzenia odpowiedzi w dostępnych dla 

ucznia źródłach. Ponadto uczeń powinien 
pisać samodzielnie i nie prosić innych o po-

moc. Należy uzmysłowić mu, że nauczyciel 

zna jego możliwości i porówna ocenę z trybu 

zdalnego z ocenami uzyskanymi przez niego 

podczas nauki w szkole w trybie stacjonar-
nym. Przy wątpliwościach nauczyciela lub 

ewidentnym niesamodzielnie wypełnionym 

teście online, nauczyciel ma możliwość we-

ryfikacji oceny w formie odpowiedzi ustnej. 

Uczeń wiedząc o takiej możliwości, zapewne 

zmieni swoje nastawienie. Taka forma we-
ryfikacji działa i została przez nas spraw-

dzona w ostatnim czasie. Podczas odpowie-

dzi ustnej problemem dla ucznia jest rów-

noczesne prowadzenie dyskusji z nauczy-

cielem i szukanie odpowiedzi w źródłach. 

PODSUMOWANIE 

Zapewne każdy nauczyciel dostrzega nie-

zaprzeczalne zalety testów interaktywnych 

w porównaniu z klasycznymi metodami nau-

czania i sprawdzania wiadomości, szcze-

gólnie, jeśli wymusza to tryb nauki zdalnej. 

Należą do nich niewątpliwie: możliwość rów-
noczesnego sprawdzenia wiedzy wszystkich 

uczniów z tego samego zakresu materiału, 

wyeliminowanie subiektywizmu w ocenie 

odpowiedzi, szybkie powiadomienie ucznia 

o wyniku sprawdzianu, możliwość wielo-
krotnego powtarzania testu i uczenia się na 

własnych błędach. Dla nauczyciela spraw-

dzanie wiedzy uczniów za pomocą testów 

komputerowych jest dużym odciążeniem od 

czynności rutynowych i przesunięciem zao-

szczędzonego czasu na nauczanie czynne. 
Test komputerowy stanowi uatrakcyjnienie 

zajęć oraz element zachęcający do pracy za-

równo z podręcznikiem, jak i za stołem la-

boratoryjnym czy w terenie. Oczywiście tes-

ty mają również ograniczenia i wady, do 
których należą między innymi: encyklope-

dyczny charakter sprawdzanej wiedzy, ut-

rudnienie syntetyzowania nabytych wiado-

mości, w przypadku testów z chemii przy 

stosowaniu niektórych aplikacji – niemoż-

liwość sprawdzenia umiejętności zapisywa-
nia reakcji chemicznych.  

Wady te można zminimalizować przez od-

powiednią konstrukcję materiału zawartego 

w teście. 

Optymalnym rozwiązaniem dla edukacji 
(w szczególności prowadzonej w sposób 

zdalny) byłoby opracowanie jednej platformy 

edukacyjnej dla wszystkich szkół, z odpo-

wiednim zabezpieczeniem i możliwością tes-

towania opanowanej wiedzy przez uczniów 

w warunkach najbardziej obiektywnych. 

Olga Pląskowska-Grondys 

Izabela Śledziona 
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ESCAPE  ROOM  

–   JAK  ZAKODOWAĆ   LEKCJE  

JĘZYKA  NIEMIECKIEGO? 

rzyglądając się bliżej zagadnieniom związanym z programowaniem, łatwo dostrzec, 

że nie jest to ani trudne, ani skomplikowane. By włączyć podstawowe elementy kodo-

wania do toku zajęć, wystarczy odrobina wyobraźni, chęci i pomysłu. Kompetencje 
rozwijane podczas tego procesu są niezbędne w dorosłym życiu naszych uczniów, ponieważ 

kształtują umiejętność porządkowania, selekcjonowania, szeregowania informacji, wypraco-

wania własnej drogi rozwiązywania mniej lub bardziej złożonego problemu. Warto dołączyć 

do tego zachowania społeczne, pracę w grupie, poczucie odpowiedzialności za wspólne 

działanie i szukanie kompromisów. Jak rozwijać te umiejętności i czy jest w ogóle możliwe 

kodowanie treści na zajęciach języka niemieckiego? 

Tworzenie zakodowanych zadań musimy poprzedzić wymyśleniem fabuły, która będzie 

związana z realizacją celów lekcji. Ważne jest, aby każda zakodowana informacja doprowa-

dziła uczestników zabawy do odkrycia hasła końcowego. Uczniowie świetnie bawią się przy 

tego rodzaju wyzwaniach, jednocześnie ucząc się i utrwalając zdobytą wiedzę. Każde zako-

dowane zadanie może być inne lub być częścią tego samego tematu i zawsze wymaga od 
uczestników zabawy kreatywnego podejścia do sposobu rozwiązania.  

ZASZYFROWANA WIADOMOŚĆ 

Jednym z prostszych sposobów na wykorzystanie kodowania jest zabawa szyframi. Pewną 

istotną informację można zakodować szyfrem literowym, gdzie każda litera alfabetu jest 

zastąpiona liczbą, a także w znanym harcerskim szyfrze GA-DE-RY-PO-LU-KI. Jest to prosty 

monoalfabetyczny szyfr podstawieniowy, w którym szyfrowanie oparte jest na krótkim, 
łatwym do zapamiętania kluczu. Zamieniamy tylko litery z kodu, pozostałe są bez zmian. 

Szyfr harcerski: GA-DE-RY-PO-LU-KI (np. Tomek -> Tpmdi) 

Kod liczbowy: (np. Deutschland -> 3,12,23,18,24,17,21,6,19,26,3)-= 

A-19, B-15,C-17, D-3, E- 12, F-25, G-4, H-21, I-13, J-20, K-1, L-6, M-8, N-26, 0-9, P-22, 

Q-2, R-5, S-24, T-18, U-23, V-16, W-14, X-11, Y-7, Z-10 Ű-30, Ö-28, Ä-29, β-27 

Jeśli mamy obawy, że nasze umiejętności są niewystarczajace, by podjąć się szyfrowania, 
to również YouTube oferuje wiele filmów instruktażowych. W sieci istnieje kilka stron poma-

gających w kodowaniu wiadomości dla uczniów. Polega to przede wszystkim na wpisaniu 

w odpowiednie miejsce zdania, które chcemy zaszyfrować, a generator szyfru automatycznie 

zamieni tekst w ciąg znaków, obrazków lub symboli. Następnie zakodowaną treść należy 

skopiować na kartę pracy, opisać, wydrukować i rozdać uczniom lub drużynie. 

P 
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PRZYDATNE STRONY DO ZAKODOWANIA INFORMACJI 

 www.festisite.com/rebus 

Na tej stronie możemy przygotować zagadkę w formie rebusu. Wyświetla nam się miejsce, 
w które wpisujemy słowo lub zdanie, które chcemy zaszyfrować, a generator sam układa 

szereg obrazków. Rebus możemy wykonać w wersji trudniejszej bez podpowiedzi i z pod-
powiedzią dla młodszych uczniów.  

Tutaj podaję przykład zakodowanego słowa na stronie www.festiside.com. 

Informacja wprowadzająca: Das Wort ist in jedem Lebensmittelgeschäft zu sehen. 

Tak wygląda rebus z podpowiedziami: 

bock-ck+n+ bock-ck+ ny=s 

Tak wygląda rebus bez podpowiedzi: 

-ck+n+ -ck+ y=s 

Dla uczniów starszych dobrze jest do każdej zagadki przygotować tekst przewodni, aby 

uczestnicy zabawy jak najwięcej zapamiętali. Tekst ten powinien zawierać opis osoby, 
miejsca, sytuacji wraz z ciekawostkami, które zmotywują do rozszyfrowania zagadki, np.:  

Informacja wprowadzająca: Obiekt ten jest symbolem niemieckiej turystyki i jednocześnie 
jednym z najbardziej malowniczo położonych w całej Europie. XIX-wieczna budowla 
wznosi się na nierównym wzgórzu i otoczona jest imponującymi szczytami Alp Bawar-
skich. Dziś miejsce to jest jedną z najczęściej odwiedzanych niemieckich atrakcji. Każdego 

roku przybywa zobaczyć go ponad milion turystów. Patrząc na ten obiekt, przypomina nam 
się czołówka z bajki Disneya.  

Zagadka: Jak nazywa się ten obiekt i gdzie leży? 

Odszyfrowane zdanie brzmi: Schloss Neuschwanstein liegt in Deutschland, in Bayern. 

 

 http://mal-den-code.de 

Jest to strona niemiecka, idealna dla nauczycieli języka niemieckiego. Po wpisaniu w od-
powiednie miejsce słowa lub zdania generuje się automatycznie kod QR i podaje nam 

informacje, które cyfry lub litery należy zamalować. Przy tej aktywności uczniowie muszą 

wykazać się także nutą aktywności artystycznej. 

Przykład wygenerowanego kodu do zamalowania: 

 

Auszumalen sind: 1,5,4,7,9                                            NICHT auszumalen sind: 2,3,6,8 
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 https://morsecode.scphillips.com/translator.html 

Kod Morse’a został wymyślony w 1838 r. przez Samuela Morse’a i Alfreda Vaila. Dzięki 
specjalnym znakom: kreska i kropka, za pomocą dźwięków, błysków światła, impulsów 

elektrycznych, które przedstawiają dane litery i cyfry możemy przekazywać wiadomości. 
Naszą zagadkę możemy zaszyfrować w tym kodzie.  

Poszukiwana informacja: -..  .-  ... / ..  ...  - / .-  -.  --.  .  .-..  .- / --  .  .-.  -.-  .  .-.. 

Alfabet Morse’a 

 

 

 http://crypto.interactive-maths.com/pigpencipher.html 

Kolejna zagadka może zostać zakodowana w szyfrze masońskim. Jest to szyfr podsta-
wieniowy, gdzie symbole wymienia się na litery umieszczone w odpowiednich figurach 

geometrycznych. 

Tak wygląda zakodowane słowo: 

 

 

Nie ma znaczenia w jakiej kolejności rozkoduje się zadania. Jednak nie można zakończyć 
zabawy, dopóki nie odkoduje się wszystkich zagadek. Przydatne są również karty pracy 

wypełniane podczas i po zabawie. 

Karta pracy nr 1 zawiera miejsce na wpisywanie rozwiązań kolejnych zagadek. Karta 

pracy nr 2 służy w końcowym etapie do wpisania przez ucznia lub drużynę najważ-

niejszych informacji, których dowiedzieli się z każdej rozwiązanej zagadki. Uczniowie 

mogą wykorzystywać wskazówki podane w informacjach wprowadzających. Tę część 
można pominąć, jeśli zgadywane słowo jest celem samym w sobie i nie zawiera meryto-

rycznych informacji. 

Tak przygotowane zagadki mogą również tworzyć uczniowie indywidualnie lub w grupach, 

nie zapominając przy tym o informacji wprowadzającej do zaszyfrowanego słowa/zdania. 

Młodsi uczniowie mogą po rozszyfrowaniu zagadki odkryty przedmiot namalować, opisać, 
ułożyć opowiadanie, dopisać słowa o podobnym znaczeniu… wyobraźnia każdego nauczy-

ciela dopisze najlepsze zakończenie tej przygody.  

Katarzyna Pochwat 
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Renata Pruska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

Jolanta Skubala 
Marta Opalska 
Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu 

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA  

„LEKCJA   U   PRZEDSIĘBIORCY  

Z  PRZEDSIĘBIORCĄ”  

espół Szkół Zawodowych w Lublińcu 

to placówka, która opiera swoje 

funkcjonowanie na stałej współpracy 

z lokalnymi przedsiębiorcami i analizie ich 

potrzeb. Efektem działań jest oferta eduka-
cyjna szkół wchodzących w skład ZSZ 

w Lublińcu adekwatna do potrzeb lokalnego 

rynku pracy, a w konsekwencji dobrze wy-

kształcony absolwent szkoły branżowej lub 

technikum, przygotowany do wykonywania 

zawodu oraz elastycznie reagujący na zmie-
niające się potrzeby rynku pracy. Szkoła 

powinna być kreatywna, innowacyjna i ot-

warta na współpracę ze środowiskiem lo-

kalnym, którego przedstawiciele są poten-

cjalnymi, późniejszymi pracodawcami i kli-
entami. W związku z tym uczniowie ZSZ 

w Lublińcu realizują kształcenie zawodowe 

praktyczne u lokalnych przedsiębiorców. Na 

szczególną uwagę zasługują przedsiębior-

stwa w branży elektryczno-energetycznej 

znajdujące się na terenie utworzonej w Lub-
lińcu w 1996 roku Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej. W ostatnich latach 

obserwuje się duży rozwój zakładów pracy 

i  budowę nowych. Dzięki temu Lubliniec 

staje się miastem atrakcyjnym ekonomicz-
nie, w którym wzrasta zapotrzebowanie na 

nowych pracowników. 

ZSZ w Lublińcu wychodząc naprzeciw ocze-

kiwaniom ucznia, rodzica i przedsiębiorcy 

wprowadził w roku szkolnym 2018/2019 

innowację pedagogiczną „Lekcja u przed-
siębiorcy z przedsiębiorcą”. 

Akcję zainicjowała Jolanta Kardas, dy-

rektor szkoły wraz z Markiem Żyłką, nau-

czycielem przedmiotów elektrycznych. Szko-

ła wybrała do współpracy przedsiębiorstwo 
Elhand Transformatory zlokalizowane w KSSE. 

Kolejnym krokiem było podpisanie porozu-

mienia pomiędzy ZSZ w Lublińcu a firmą 

Elhand. Porozumienie dotyczyło cyklicznego 

kształcenia zawodowego uczniów technikum 

elektrycznego w rzeczywistych warunkach 

pracy z wykorzystaniem najnowszych tech-

nologii obecnych w firmie Elhand. 

 
Źródło: 

https://www.onlinewebfonts.com/icon/454261, 
[dostęp 6.08.2020] 

Realizacja innowacji to połączenie kształ-

cenia teoretycznego z kształceniem prak-

tycznym w celu zastosowania i pogłębienia 

zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych 
w rzeczywistych warunkach pracy. Warto 

w  tym miejscu podkreślić, że efektywna 

współpraca szkoły z firmą Elhand jest źród-

łem korzyści zarówno dla pracodawcy, ucz-

niów, jak i szkoły. Pracodawca ma możli-
wość przekazania przyszłym pracownikom 

potrzebnych umiejętności zawodowych, a tak-

że kompetencji personalnych i społecznych 

do podjęcia pracy. Uczniowie, pod opieką 

nauczyciela przedmiotu w zakładzie pracy, 

uczestnicząc w procesie produkcyjnym, mo-
gą poznać nowatorskie rozwiązania techno-

logiczne, zdobyć praktyczne umiejętności ob-

sługi nowoczesnych maszyn i urządzeń, ma-

ją również szansę na kształtowanie umie-

jętności miękkich, takich jak: praca zespo-
łowa, umiejętność radzenia sobie ze stre-

sem, praca pod presją czasu Dzięki inno-

Z 
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wacji pedagogicznej, która odbywała się w rze-

czywistych warunkach pracy, uczeń reali-

zował wybrane zagadnienia wykraczające 

poza program nauczania dla zawodu tech-
nik elektryk. 

W ramach innowacji w firmie Elhand 

przygotowano także przestrzeń wymiany do-

świadczeń i rozwiązań pomiędzy nauczycie-

lami kształcenia zawodowego a kadrą tech-

niczną firmy. Wymiana doświadczeń została 
wykorzystana do projektowania zajęć i roz-

wijania pasji zawodowych uczniów. Stoso-

wano takie metody pracy z uczniem, w któ-

rych proces uczenia się dominował nad 

procesem nauczania. Największe znaczenie 
miało kształtowanie umiejętności praktycz-

nych i intelektualnych. Uczeń zdobywał kom-

petencje zawodowe niezbędne do wykony-

wania określonych zadań. Uczniowie prze-

bywając w środowisku pracowniczym (hala 

produkcyjna z zatrudnionymi pracownikami 
przestrzegającymi zasad BHP na terenie 

przedsiębiorstwa), poznawali warunki, w ja-

kich ono funkcjonuje, umiejętności pracow-

ników, oczekiwania klientów. Tym samym 

nabywali doświadczenie zawodowe oraz umie-
jętności, dzięki którym staną się bardziej 

atrakcyjni na rynku pracy. Zajęcia w firmie 

pozwoliły również na wykorzystanie wiedzy 

teoretycznej w praktyce.  

Klasa lekcyjna nie jest naturalnym śro-

dowiskiem zawodowym, uczeń ma możli-
wość poznania jedynie pewnych aspektów, 

ale dopiero praca w firmie da mu pełny 

obraz tego, czego oczekuje pracodawca. 

Działając praktycznie, w hali produkcyjnej 

uczeń ma okazję w pełni zweryfikować 
swoją wiedzę, sprawdzić, co już umie, a cze-

go jeszcze musi się nauczyć. Pomaga mu to 

w ustaleniu własnych mocnych i słabych 

stron, ale także wskazaniu szans, jakie daje 

kształcenie w zawodzie i odnalezienie się 

w dorosłym życiu. Obserwacja pracy w fir-
mie pozwala uczniom na wielowarstwowe 

poznanie funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Składa się na to: park maszynowy stero-

wany przez zespół ludzi, praca w grupie, 

schemat organizacyjny: godziny pracy, przer-
wy, ubranie robocze, hierarchia, BHP, ja-

kość usług, ubezpieczenia społeczne, proce-

dury, regulaminy, szkolenia pracownicze 

itp. Dzięki zajęciom w firmie Elhand ucz-

niowie poznają obsługę nowoczesnych ma-

szyn i  urządzeń, dowiadują się jak bez-
piecznie przebywać w hali produkcyjnej, 

a także obserwują, w jaki sposób odbywają 

się szkolenia pracownicze. Dzięki temu 

wzrasta ich świadomość w dziedzinie postępu 

technicznego i potrzeba uczenia się przez 

całe życie. Obecnie pracownik musi szybko 
reagować na dynamikę rynku pracy, postęp 

techniczno-technologiczny, zmiany geopoli-

tyczne. Przebywając na terenie firmy i pra-

cując razem z wykwalifikowaną kadrą, 

uczeń utwierdza się w przekonaniu, iż jego 

edukacja nie kończy się w szkole, a będzie 
trwać przez całe życie. Poza tym uczeń może 

zweryfikować własną wiedzę na temat za-

trudnienia w danym zawodzie i poznać 

wszystkie jego aspekty. W następstwie może 

albo kontynuować i rozwijać umiejętności, 
albo zmienić całkowicie swoją ścieżkę kariery. 

Jeśli dokona zmiany, może zdobyć nowe 

uprawnienia i wykształcić umiejętności, na 

co obecnie pozwala mu Zintegrowany Sys-

tem Kwalifikacji. 

Projekt „Lekcja z przedsiębiorcą u przed-
siębiorcy” jest realizowany przez ZSZ w Lub-

lińcu cyklicznie. Dyrektor szkoły po raz ko-

lejny zawarł porozumienie dotyczące współ-

pracy, tym razem z firmą EthosEnergy 

Poland SA, w której uczniowie będą mieli 
okazję poznać procesy dotyczące remontów, 

modernizacji, produkcji i serwisów genera-

torów oraz elementów turbin i kotłów. Mó-

wiąc o współczesnym pracowniku, nie moż-

na zapomnieć o tym, iż powinien on być 

mobilny zawodowo. W dzisiejszym zgloba-
lizowanym świecie normą jest swobodny 

przepływ towarów, kapitału, usług i ludzi. 

Dlatego też człowiek powinien być przygo-

towany na migrację zawodową. Elhand 

i EthosEnergy współpracują z firmami z ca-
łego świata. Dzięki temu uczeń uczestni-

czący w procesie rozwoju firmy ma moż-

liwość przebywania w międzynarodowym 

środowisku, rozwija przez to swoje umiejęt-

ności interpersonalne, próbuje posługiwać 

się językiem angielskim wszechobecnym we 
współczesnym świecie, poznaje międzynaro-

dowy rynek pracy i oczekiwania innych pra-

codawców. 

Innowacja realizowana w ZSZ w Lublińcu 

pozwala na lepsze przygotowanie absolwen-
ta do wejścia w dorosłość. Dzięki projektowi 

poznaje on oczekiwania rynku pracy, pra-

codawców i społeczności lokalnej. 

Renata Pruska 

Jolanta Skubala 

Marta Opalska
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INNOWACJA  PEDAGOGICZNA  

Z  ZAKRESU  EDUKACJI  PROZDROWOTNEJ  

 „WARZYWA  I   OWOCE  

–   KLUCZEM  DO  ZDROWIA”   

WSTĘP 

Edukacja zdrowotna to bardzo ważny 

element nauczania i wychowania. W ostat-

nich latach szczególny nacisk kładzie się na 

promowanie zdrowego odżywiania. W myśl 
powiedzenia „czym skorupka za młodu na-

siąknie…” nawyki żywieniowe powinny być 

kształtowane od najmłodszych lat życia dziec-

ka. Z badań przeprowadzonych przez WHO 

wynika, że jednym z najczęściej występują-

cych problemów zdrowotnych wieku dzie-
cięcego jest otyłość i nadwaga. Spośród głów-

nych przyczyn nadwagi i otyłości u dzieci na 

pierwszy plan wysuwa się utrwalony nie-

prawidłowy sposób żywienia: przekarmia-

nie, spożywanie posiłków o nieregularnych 
porach i podjadanie między nimi. Dzieci są 

bacznymi obserwatorami. Widząc rodzeń-

stwo i rodziców odżywiających się jedzeniem 

typu „fast food”, będą chciały jeść to samo, 

zaś z własnej woli nie sięgną po owoce i wa-

rzywa.  

Program dla szkół polegający na dystry-

bucji warzyw i owoców przez firmę SEBEX 

zainspirował nauczyciela biologii do opraco-

wania innowacji prozdrowotnej, aby wykształ-

cić u uczniów nawyk spożywania 5 x dzien-
nie warzyw i owoców oraz nabycie zdrowych 

nawyków żywieniowych. Innowacja jest reali-

zowana pod patronatem firmy SEBEX z War-

szawy. 

ZAŁOŻENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

W naszej szkole promujemy zdrowy tryb 
życia, uczniom wpajamy podstawy prawid-

łowego odżywiania oraz dbania o własne cia-

ło. Mamy świadomość, iż o zdrowiu dziecka 

i jego prawidłowym rozwoju decyduje wiele 

czynników, dlatego też w naszej placówce 
główny nacisk kładziemy na: 

● zdrowe i smaczne odżywianie w stołówce 

szkolnej i w szkolnym sklepiku,  

● organizowanie zajęć i zabaw ruchowych 

w hali sportowej, jak i na świeżym po-

wietrzu, 

● systematyczne dbanie o higienę osobistą. 

Innowacja pedagogiczna jest wdrażana 

od 15.10.2019 r. w cyklu dwuletnim. Doty-

czy przede wszystkim zdrowego odżywiania 

z nastawieniem na warzywa i owoce w co-

dziennej diecie, które uczniowie otrzymują 
w ramach programu dla szkół. Jest to dla 

nas priorytet, gdyż w okresie szkolnym uczeń 

wyrabia sobie smak i nawyki żywieniowe. 

Zajęcia w ramach innowacji są prowa-

dzone w dwóch grupach w wymiarze 1 godz. 
tygodniowo (naprzemiennie 0,5 godz. z każ-

dą z grup) w ramach zajęć koła zaintere-

sowań. 

CELE OGÓLNE  

● kształtowanie nawyków zdrowego odży-

wiania się, 

● rozwijanie umiejętności samodzielnego przy-

gotowywania posiłków w oparciu o zasa-

dy zdrowego żywienia, 

● zastosowanie zdobytej wiedzy o zdrowym 

odżywianiu w codziennym życiu, 

● kształtowanie umiejętności wykonywania 

doświadczeń laboratoryjnych dotyczących 

chemicznych składników żywności, 

● dostarczenie pomysłów do sporządzania 

posiłków w oparciu o warzywa, owoce 

i produkty nabiałowe, które otrzymują ucz-
niowie codziennie w ramach programu 

dla szkół. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Uczeń: 

● zna zasady zdrowego odżywiania,  

● odkrywa swoje indywidualne zdolności ku-

linarno-dietetyczne, 
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● potrafi świadomie korzystać z przekazów 

medialnych i różnych źródeł informacji, 

aby dowiedzieć się o zdrowych produk-

tach spożywczych, 

● uczestniczy w zajęciach innowacji z uży-

ciem narzędzi ICT oraz korzysta z moż-

liwości konsultacji online z nauczycielem 

biologii, 

● analizuje skład surowcowy produktów spo-

żywczych na podstawie informacji zawar-

tych na opakowaniu, 

● korzysta z aplikacji informujących o pro-

duktach spożywczych i ich składzie bio-

chemicznym, 

● efektywnie ćwiczy umiejętność pracy 

i współdziałania w zespole, 

● kształci swoje umiejętności techniczne 
poprzez częsty dostęp do nowoczesnych 

technologii, 

● doskonali umiejętności kulinarne, 

● potrafi zaplanować własną pracę i prze-

widzieć efekt końcowy, 

● zna i respektuje zasady higieny w czasie 
przygotowywania posiłków. 

 
Zajęcia laboratoryjne, Szkole Podstawowej nr 3  

im. Jana Pawła II w Kłobucku 

METODY, FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

Innowacja będzie realizowana zgodnie 

z przyjętym ramowym planem w trakcie za-

jęć pozalekcyjnych prowadzonych społecz-

nie, a także poprzez korzystanie z informacji 
zamieszczonych na stronie internetowej in-

nowacji oraz konsultacje online z nauczy-

cielem biologii. W trakcie zajęć edukacyj-

nych dominować będzie metoda: 

● pracy indywidualnej i grupowej, 

● korzystania z zasobów edukacyjnych za-

mieszczanych na stronie internetowej, 

● aktywnego szukania informacji pocho-

dzących z różnych źródeł, ich selekcjo-
nowania i przetwarzania oraz wykorzys-

tania w praktyce kulinarnej, 

● udziału w zajęciach w szkołach ponad-

gimnazjalnych ZS nr 1 i ZS nr 2 w Kło-

bucku kształcących w zawodzie technik 

żywienia.  

Innowacja ma charakter metodyczny. 

W związku z tym powszechne będzie za-

stosowanie Internetu, w tym strony inter-

netowej stworzonej na potrzeby innowacji, 

programów multimedialnych, projektora mul-
timedialnego i tablicy interaktywnej. Ucz-

niowie będą mieli także dostęp do środków 

tradycyjnych, np. książek i czasopism ku-

linarnych. Część materiałów dla uczniów 

będzie przesyłana im poprzez stronę inter-

netową stworzoną na potrzeby innowacji 
lub na ich adres mailowy.  

Istotnym czynnikiem, wspomagającym 

efektywne wdrożenie innowacji, jest spraw-

ny obieg informacji oraz działania promo-

cyjne.  

Uczniowie otrzymywać będą informacje 

zwrotne (tzw. feedback) w trakcie zajęć 

w  szkole. O przebiegu innowacji oraz jej 

efektach poinformowani zostaną rodzice 

uczniów. Spostrzeżenia z monitoringu inno-

wacji przekazywane będą w ramach zespołu 
przedmiotowego. Informacje o przebiegu i efek-

tach innowacji będą widoczne na szkolnej 

stronie internetowej. 

ZAKRES TREŚCI W RAMACH INNOWACJI 

1. Pierwiastki i związki chemiczne zawarte 

w produktach spożywczych. 

2. Wykrywanie białek, cukrów i tłuszczów 
w produktach żywnościowych. 

3. Oddziaływania napojów gazowanych z ko-

feiną i kawy naturalnej na tętno i ciś-

nienie tętnicze człowieka. 

4. Woda jako substancja regulująca i oczysz-

czająca nasz organizm. 

5. Witaminy i ich rola w organizmie. 

6. Sole mineralne – co to takiego? 

7. Produkty nabiałowe w naszej diecie. 

8. Cukry – zło czy dobro? 

9. Chlorofil a napój chlorofilowy – zajęcia 
w Vita Centrum Promocji Zdrowia. 
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10. Kucharz i jego królestwo – zajęcia w lo-

kalu gastronomicznym Eldorado w Kło-

bucku. 

 

 
Zajęcia „Warzywa i owoce – kluczem do zdrowia” 
prowadzone w restauracji Eldorado w Kłobucku 

11. Warzywa i owoce krajowe i egzotyczne. 

12. Rośliny lecznicze i ich oddziaływanie na 
zdrowie człowieka.  

13. Roślinne antybiotyki wokół nas. 

14. Super food, co to takiego? 

15. Podsumowanie wiedzy zdobytej o zdro-

wym żywieniu w ramach wdrażanej in-

nowacji. 

SPOSOBY REALIZACJI INNOWACJI 

VI.1. Warunki realizacji innowacji. 

Autor innowacji: Izabela Śledziona, nauczy-
ciel biologii w Szkole Podstawowej nr 3 

im. Jana Pawła II w Kłobucku. 

Ukończone kursy wykorzystane w innowacji:  

1. Program Intela „Nauczanie ku przyszłości”. 

2. Narzędzia informatyczne w nadzorze pe-

dagogicznym. 

3. E-nauczyciel, czyli kształcenie kompe-

tencji kluczowych w zakresie e-learningu 

i cyfrowych narzędzi edukacyjnych. 

4. Nowatorskie sposoby planowania i reali-

zacji procesu dydaktycznego. 

Czas realizacji innowacji: od 15 paździer-
nika 2019 r. do 31 maja 2021 r. 

Miejsce innowacji: Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Jana Pawła II w Kłobucku. 

Adresat innowacji: uczniowie klas 5 w roku 

szkolnym 2019/2020 i uczniowie klas 6 
w roku szkolnym 2020/2021.  

VI.2. Rodzaj innowacji: metodyczna. 

VI.3. Założenia organizacyjne:  

1. Podstawowym warunkiem niezbędnym 

do efektywnego wdrażania innowacji jest 

stały dostęp uczestników innowacji do 
sieci komputerowej z aktywnym złączem 

internetowym w szkole oraz w domu, aby 

podglądać programy kulinarne i zdoby-

wać wiedzę o zdrowej żywności.  

2. Innowacja obejmuje uczniów z kl. 5 i 6, 
którzy w jej ramach będą uczestniczyli 

w zajęciach w technikum gastronomicz-

nym oraz w restauracjach funkcjonu-

jących w Kłobucku. 

3. W ramach innowacji uczniowie uczest-

niczą w następujących formach zajęć: 

● szkolnych (prowadzonych społecznie) 

w wymiarze 0,5 godz./tyg. dla każdej 

z dwóch grup, 

● pozaszkolnych w technikum gastrono-

micznym, 

● indywidualnych konsultacjach online 

oraz poprzez korzystanie z zasobów 

autorskiej strony internetowej, 

● programach kulinarnych dostępnych 

w Internecie. 

4. Zajęcia w ramach innowacji prowadzone 
w szkole odbywać się będą z wykorzys-

taniem tablicy interaktywnej i kompu-

terów w sali informatycznej. 

5. Komunikowanie uczestnika innowacji 

z nauczycielem odbywać się będzie przez 
stronę internetową stworzoną na po-

trzeby innowacji i poprzez pocztę elek-

troniczną.  
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VI.4. Etapy realizacji: 

Rok szkolny 2019/2020 – zajęcia z dwoma 
grupami klas 5, realizowane naprzemiennie. 

Rok szkolny 2020/2021 – zajęcia z dwoma 

grupami klas 6. 

Etap wdrażania innowacji – planowane są 

następujące zadania: 

● przekazanie dokładnej informacji dla ucz-
niów klas 5 o zasadach innowacji,  

● poinformowanie rodziców o założeniach in-

nowacji, 

● wykorzystanie strony internetowej „Mo-

dułowa biologia” jako nadrzędnego ko-

munikatora innowacji i cykliczne za-

mieszczanie wiadomości dot. zdrowego 
odżywiania, 

● utworzenie bazy adresów mailowych ucz-

niów w celu kontaktu z uczniami, 

● rozwijanie umiejętności uczniów w zakre-

sie praktycznego zastosowania kompu-

tera, użycia tablicy interaktywnej. 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

I ICH DIAGNOZOWANIE 

Wdrożenie innowacji prozdrowotnej: 

● wyposaży uczniów w wiedzę z zakresu 

zdrowego odżywiania przy użyciu narzę-
dzi multimedialnych, 

● zaznajomi uczniów ze sposobami poszu-

kiwania wiadomości w sieci i selekcjo-

nowania ich przy udziale nauczyciela, 

● udoskonali umiejętności uczniów w za-

kresie ICT poprzez elementy e-learningu 

oraz wykorzystanie programów kulinar-

nych online, 

● poszerzy umiejętność realizacji zadań 

i prezentowania osiągnięć.  

Do diagnozowania osiągnięć uczniów zo-
staną wykorzystane następujące narzędzia: 

● wynik uzyskany przez uczniów na krót-

kim teście wiedzy prozdrowotnej,  

● poprawność układania jadłospisu dla swo-

jej grupy wiekowej, 

● wyniki krótkich testów online diagnozu-
jących poziom zdobytej wiedzy i umie-

jętności.  

EWALUACJA INNOWACJI 

Innowacja będzie na bieżąco monitoro-

wana przez jej autora pod kątem zgodności 

realizowanego programu z założeniami in-

nowacji oraz uzyskiwanych efektów.  

Do głównych źródeł, narzędzi i procedur, 

służących zbieraniu informacji i badaniu ja-
kości należą:  

● obserwacja aktywności uczniów w czasie 

zajęć, 

● wyniki krótkich testów o tematyce pro-

zdrowotnej. 

Zarówno badanie osiąganej jakości, jak 

i analizę i weryfikację zgromadzonych infor-
macji przeprowadzi autor innowacji. Re-

zultaty przedstawione zostaną corocznie na 

posiedzeniu rady pedagogicznej (tzw. ewa-

luacja cząstkowa). Na zakończenie zostanie 

opracowana ewaluacja całościowa wraz z od-

powiednimi wnioskami końcowymi, ujęta 
w raporcie z ewaluacji wewnętrznej. 

Ewaluacji będzie podlegać: 

● atrakcyjność tematyki innowacji i jej przy-

datność w życiu codziennym innowa-
cyjnych metod dla ucznia, 

● praktyczność i użyteczność – stopień wy-

posażenia uczniów w wiadomości i umie-
jętności, które mogą zastosować w życiu 

codziennym,  

● strategia – czy stosowane metody pracy 

na zajęciach i typ konsultacji online są 
skuteczne. 

Formami ewaluacji programu będą: 

● ankieta skierowana do uczniów uczest-

niczących w innowacji, 

● ankieta dla rodziców uczniów uczestni-

czących w programie innowacyjnym,  

● testy online i zadania kierowane do ucz-

niów, wymagające wiedzy o żywieniu.  

Ewaluacja innowacji będzie przeprowa-

dzona wśród wszystkich realizujących ją 

uczniów po pierwszym i drugim roku wdra-
żania, aby ocenić efekt końcowy działań 

innowacyjnych. Cykl dwuletni wdrażania 

innowacji pozwoli na obiektywną ocenę jej 

skuteczności, ponieważ na podstawie wy-

niku jednego rocznika uczniów nie ma punk-

tu odniesienia.  

W związku z pandemią zajęcia innowacji 

od marca do czerwca 2020 r. były prowa-

dzone zdalnie na platformie Cisco Webex Me-

etings, a w czasie jesiennego nauczania zdal-

nego odbywają się przez aplikację Teams.  

Izabela Śledziona 
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Izabela Witek 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

W   ZAKLĘTYM ,   BAŁTYCKIM  MIEŚCIE ...   

–   MUZYCZNA  OPOWIEŚĆ  

FELIKSA  NOWOWIEJSKIEGO  

to lat temu, 10 lutego 1920 r. w Pucku generał Józef Haller dokonał symbolicznych 
zaślubin Polski z morzem, wrzucając do Bałtyku platynowy pierścień. By upamiętnić 

to wydarzenie, rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Rokiem Za-

ślubin Polski z Morzem. Proponuję uczcić to wydarzenie także na lekcjach muzyki, realizując 

zajęcia w oparciu o dzieło operowe „Legenda Bałtyku” F. Nowowiejskiego. Baśniowość i barw-

ność historii urzeka dzieci, a realizacja tematu pozwala sięgnąć do rzadko przywoływanej 
mitologii słowiańskiej. 

Autorka scenariusza za realizację lekcji w klasie 3 otrzymała wyróżnienie oraz główną 

nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Klasyka w klasie, czyli najlepsza lekcja o operze pol-

skiej” dla nauczycieli muzyki organizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. 

TEMAT LEKCJI 

W zaklętym, bałtyckim mieście.... – muzyczna opowieść Feliksa Nowowiejskiego  

KRÓTKI OPIS LEKCJI 

Na początku lekcji uczniowie przypomną sobie piosenkę żeglarską „Hej, me Bałtyckie 

Morze” (EKT Gdynia) poznaną na poprzednich zajęciach, wysłuchają uwertury do opery 

„Legenda Bałtyku” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. K. Szyma-

nowskiego. W trakcie słuchania i oglądania uczniowie uczestniczą w mini-performance 
„Morze” (6 osób faluje długimi, niebieskimi materiałami). Na zajęciach uczniowie przypomną 

sobie, czym jest uwertura i jakie inne elementy tworzą przedstawienie operowe – rozwiązując 

przy okazji rebusy operowe. Uczniowie poznają także kilka faktów z życia F. Nowowiejskiego 

– samodzielnie odczytując wylosowane hasła i umiejscawiając je chronologicznie na tablicy. 

Nauczyciel uzupełnia informacje i przypomina uczniom, że F. Nowowiejski był kompozytorem 

„Roty” (** można zaśpiewać 1 zwrotkę tej pieśni). Uczniowie wysłuchają także historii opisa-
nej w „Legendzie Bałtyku”, potem samodzielnie przygotowują teatr kamishibai przedsta-

wiający treść opery. Pracę wykonują w parach lub trójkach w trakcie słuchania fragmentów 

opery. **Przedstawienie można pokazać młodszej klasie, już po zakończeniu lekcji.  

Na koniec lekcji „zanurzeni w morzu” powtarzamy poznane informacje.  

CELE OGÓLNE 

● Nauka słuchania i dostrzegania inspirującej roli muzyki. 

● Pobudzanie dziecięcej wyobraźni i twórczości. 

● Zachęcenie uczniów do poznawania i udziału w spektaklach operowych. 

● Ukazanie historii naszej kultury – wierzeń słowiańskich. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

● Pobudzenie wyobraźni dziecięcej poprzez aktywizujące formy pracy: zabawę sceniczną 

(mini-performance „Morze”) oraz tworzenie własnego teatru. 

● Zapoznanie z utworem F. Nowowiejskiego „Legenda Bałtyku”.  

● Ukazanie uczniom, czym jest forma opery i z jakich elementów się składa. 

● Wprowadzenie do historii życia kompozytora. 

● Ukazanie legendy nawiązującej do wierzeń słowiańskich jako elementu historii naszej 

kultury. 

S 
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METODY 

Mini-performance, pogadanka, wysłuchanie muzyki, praca plastyczna (wykonanie kart 
teatru kamishibai), krótkie przedstawienie, śpiew. 

FORMY 

Zbiorowa (wspólny śpiew, słuchanie muzyki, słuchanie historii, chronologiczna układanka, 

dyskusja), zespołowa (odgadywanie rebusów, mini-performance oraz praca plastyczna). 

POMOCE DYDAKTYCZNE 

Instrument klawiszowy lub gitara, nagranie „Legendy Bałtyku” F. Nowowiejskiego, wydru-

kowane: rebusy, teksty piosenki i treść opery (załączniki), kartki A4, kredki pastele, teatr 

kamishibai (drewniany lub zrobiony samodzielnie z kartonu), ew. zeszyty uczniowskie.  

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Treść zajęć Czas 
Pomoce, 

uwagi 

1.  Powitanie uczniów, sprawdzenie czy wszyscy posiadają kredki 

pastele. 
1 min  

2.  Wprowadzenie: N. informuje, że dziś zaprasza uczniów do pod-

wodnego świata – miasta na dnie Bałtyku, którego władczynią 
jest Jurata. Stworzymy także własny teatr, który niebawem za-

prezentujemy młodszej klasie. To wszystko za sprawą „Legendy 

Bałtyku” – opery skomponowanej przez F. Nowowiejskiego.  

2 min  

3.  Chcąc wprowadzić uczniów w morski klimat, N. zaprasza do 
zaśpiewania znanej uczniom żeglarskiej piosenki „Hej, me Bał-

tyckie Morze” (EKT Gdynia). 

2 min 

słowa 

piosenki  

– do 
wklejenia 

w zeszycie  

(zał. 1), 

instrument 

4.  N. proponuje uczniom wysłuchanie i obejrzenie fragmentu 

nagrania uwertury do opery „Legenda Bałtyku” w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. K. Szymanowskiego. 

W trakcie pierwszego wysłuchania uczniownie wsłuchują się 

w dynamikę i tempo utworu i zastanawiają się, jak można by je 

odwzorować ruchem. Za drugim razem sześciu chętnych ucz-

niów staje przed ekranem z długimi niebieskimi materia-

łami/szarfami i ilustruje ruchem słyszaną muzykę (nie zasła-
niając ekranu) – tworząc mini-performance falującego morza. 

 

8 min 

rzutnik lub 
monitor, 

dostęp do 

Internetu, 

niebieskie 

materiały 
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5.  N. wraz z uczniami porządkuje informacje na temat elementów 

dzieła operowego. Posłużą do tego rebusy przygotowane i wy-

drukowane przez N. (uwertura, libretto, aria, recytatyw, sceny 
baletowe, sceny chóralne). Uczniowie w małych grupach rozszy-

frowują hasła, potem wspólnie z N. wyjaśniają ich znaczenie.  

  

  

 

  

 

7 min 

wydruko-
wane 

rebusy  

(zał. 2) 

 

6.  N. uzupełnia informacje o F. Nowowiejskim: jakiej był naro-

dowości, kiedy żył, na jakich instrumentach uczył się grać, 

jakie utwory komponował, jak wyglądał, jakie nagrody uzyskał 
etc. Uczniowie samodzielnie odczytują informacje przygotowane 

wcześniej przez N. i zawieszają je chronologicznie na tablicy. 

5 min 

plansze 

z informa-

cjami 
o Feliksie 

Nowowiejskim 

7.  N. przypomina uczniom, że F. Nowowiejski jest kompozytorem 
„Roty” do sł. M. Konopnickiej (** dla przypomnienia można od-

śpiewać 1 zwrotkę tej pieśni). 

** 
2 min 

instrument 
do akom-

paniamentu 

8.  Wprowadzeniem do wysłuchania fragmentów opery oraz wyko-
nania pracy plastycznej jest poznanie treści „Legendy Bałtyku”. 

Uczniowie siadają lub kładą się na dywanie i słuchają czytanej 

przez N. historii. [**można na podłodze rozłożyć używane 

wcześniej matariały, tak by dzieci siedziały „wśród fal”]. 

4 min 
treść opery 

(zał. 3) 

9.  Uczniowie wraz z N. ustalają, ile arkuszy teatru kamishibai pow-

stanie, po czym dzieci dzielą się na zespoły – wg własnego wyboru. 
1 min  

10.  Uczniowie wykonują zaplanowaną wcześniej pracę plastyczną 
w trakcie słuchania fragmentów opery. Nauczyciel prezentuje 

fragmenty, poprzedzając je informacją, z jakiej części dzieła 

pochodzi dany fragment – tak by muzyka mogła stanowić 

inspirację do tworzenia pracy.  

15 

min 

kartki A4, 

kredki lub 

pastele 
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11.  Dzieci oglądają teatr kamishibai (pozostałe obrazki wyko-

nywane przez inne grupy uczniów są dla nich niespodzianką)  

– N. pokazuje obrazki, czyta tekst oraz prezentuje fragmenty 

utworu (np. uwerturę). Może także poprosić dwoje uczniów 

o pomoc (w czytaniu i prezentowaniu prac). 

 

5 min 

nagranie 
„Legendy 

Bałtyku” 

 

 

teatr 
kamishibai  

zrobiony 

z drewna  

lub  

z kartonu 

 

12.  Na zakończenie: powtórzenie informacji „w morzu”. Dzieci „za-

nurzają się” w podwodne głębiny (pod niebieskimi materia-
łami). N. zadaje kolejne pytania, a te dzieci, które znają odpo-

wiedź, „wynurzają” się z fal. Proponowane pytania: 

– Kim był Feliks Nowowiejski? 

– Która z pieśni Feliksa Nowowiejskiego pełniła rolę hymnu?  

– Kto napisał do niej słowa? 

– Jak brzmi tytuł utworu, który dziś poznaliśmy? Jaka to for-
ma utworu? 

– Co to jest uwertura? 

– Co to jest libretto? 

– Czym różni się aria od recytatywu? 

– Jak nazywają się główne postaci opery „Legenda Bałtyku”?  

– Na jaki zespół instrumentalny jest ten utwór? 

3 min 

przygoto-

wane 

wcześniej 

pytania 

13.  N. mówi, że warto powtórzyć sobie historię zawartą w „Legen-

dzie Bałtyku”, ponieważ już niebawem pokażemy ją młodszym 

kolegom. N. sugeruje uczniom, że warto, aby opowiedzieli tę 

historię któremuś z domowników – tak by utrwalić sobie jej 

treść. ** Zapowiedź kolejnych zajęć: obejrzymy fragmenty in-

scenizacji operowej „Legendy Bałtyku” w wykonaniu artystów 
Opery Poznańskiej. 

  

14. Pożegnanie uczniów.   

** Gwiazdkami oznaczono elementy lekcji, które nie są obowiązkowe – można je realizować 

wśród uczniów, którzy sprawnie zrealizowali inne zadania lub też na kolejnej lekcji. Czasy 

tych zadań nie są liczone do czasu lekcji. 

 

Załączniki:  

1) Słowa piosenki „Hej, me Bałtyckie Morze” – do druku, dla uczniów. 

2) Rebusy. 

3) Treść opery „Legenda Bałtyku”. 
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Załącznik 1. 

 

 

 

Załącznik 2. 
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Załącznik 3. 

 

Izabela Witek 

 
 
 
 

 
Damian Włodarczyk 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

EFEKT  CIEPLARNIANY  I   JEGO  NASTĘPSTWA  

LEKCJA   Z   ZASTOSOWANIEM  METODY  IBSE 

CELE 

Wpływ gazów cieplarnianych na wzrost tem-

peratury na powierzchni Ziemi. 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

GEOGRAFII DLA LICEUM  

Zakres podstawowy. 

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE 

I.3. Poznanie zróżnicowania środowiska geo-

graficznego, głównie zjawisk i procesów geo-

graficznych oraz ich uwarunkowań i kon-

sekwencji. 

I.5. Rozumienie prawidłowości w zakresie 

funkcjonowania środowiska geograficznego 

oraz wzajemnych zależności w systemie 

człowiek – przyroda. 

TREŚCI NAUCZANIA  

– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

XIII. Człowiek a środowisko geograficzne – kon-

flikt interesów: wpływ działalności człowieka 

na atmosferę (...). 

Uczeń: 

10) przyjmuje postawę współodpowiedzialności 
za stan środowiska przyrodniczego Ziemi. 

Lekcja przeprowadzona będzie z wykorzys-

taniem twórczej aktywności uczniów z za-

stosowaniem strategii IBSE (ang. Inquiry 

Based Science Education). Jest to proces 
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dydaktyczny, w którym wiodącą rolę pełnią 

sytuacje problemowe. Uczeń na początku 

definiuje merytoryczne pytanie/pytania, 

a następnie za pomocą dociekania nauko-
wego szuka odpowiedzi. Wyniki są podstawą 

dochodzenia do wiedzy. 

MATERIAŁY I SPRZĘT 

2 pudełka po butach, 2 kg gleby, 2 termo-

metry zewnętrzne, folia spożywcza. 

PRZEBIEG 

Czynności organizacyjne: 

A. Zadanie pytania problemowego: 

Jak/Czy gazy cieplarniane wpływają na 
wzrost temperatury na kuli ziemskiej? 

Doświadczenie (czas 20 min): 

1. Wsypanie ziemi do pudełek, warstwa 3 cm 

(linijka). 

2. Umieszczenie wewnątrz termometrów. 

3. Owinięcie jednego pudełka folią. 

4. Wystawienie pudełka na działanie pro-

mieni słonecznych. 

5. Robienie pomiarów i notatek w wyzna-

czonych odstępach czasu (co 5 min).  

Cel doświadczenia: zapoznanie uczniów ze 
zjawiskiem efektu cieplarnianego. 

Promieniowanie słoneczne przenika do at-

mosfery i dociera do powierzchni Ziemi. 

Około 30% promieniowania ulega odbiciu, 

natomiast 50% jest pochłaniane przez at-

mosferę i Ziemię. Ta energia jest zamieniana 
w ciepło. Ciepło w wyniku konwekcji prze-

mieszcza się po atmosferze, powodując jej 

ogrzewanie. Gazy cieplarniane zatrzymują 

ciepło. Ich rolę pełni folia spożywcza. Tem-

peratura podczas doświadczenia w pudełku 
pokrytym folią wzrosła po 20 minutach do 

+32°C, natomiast temperatura w drugim  

– odkrytym pudełku wynosiła +22,8°C – jest 

to temperatura sali lekcyjnej. 

 

B. Przedstawienie, w czasie trwania doświad-
czenia, składu atmosfery z naciskiem na 

tzw. gazy cieplarniane – dyskusja, pre-

zentacja multimedialna. 

 

C. Podsumowanie (15 min). Omówienie do-
świadczenia i wyciągnięcie wniosków. 

Przedstawienie konsekwencji wzrostu tem-

peratury na kuli ziemskiej, np.: 

● topnienie lodowców i wzrost poziomu mórz 

(www.floodmap.net), 

● ekstremalne zjawiska pogodowe i zmiana 

struktury opadów, 

● konsekwencje dla poszczególnych części 

Europy (fale upałów, pożary lasów, susze 
lub powodzie), 

● skutki dla krajów rozwijających się. 

 
Pudełka z glebą 

 
Termometr wewnętrzny 

 
Pudełka z glebą 

 

Termometr zewnętrzny 

Damian Włodarczyk 
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WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE  I  EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA  

 
Agnieszka Kamińska 
Miejskie Przedszkole nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Częstochowie 

Jarema Kamiński 
Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Częstochowie 

EDUKACJA  RÓWNOLEGŁA  

W NAUCZANIU  PRZEDSZKOLNYM  

becnie stoimy na progu edukacji 

komputerowej w przedszkolach. Auto-

rzy artykułu należą prawdopodobnie 

do pionierów tej metody w Polsce. Nauka pi-

sania i czytania na komputerze urozmaica 
i uatrakcyjnia edukację, jest czymś nowym 

w wychowaniu przedszkolnym.  

W ramach realizacji bardzo ciekawego prog-

ramu pilotażowego „Zajęcia komputerowe 

dla przedszkolaka” 5- i 6-latki z MP nr 4, 
MP nr 7 i MP nr 28 w Częstochowie uczest-

niczą w zajęciach komputerowych. W roku 

szkolnym 2019/2020 autorzy artykułu zde-

cydowali się na przeprowadzenie w jednej 

z  grup eksperymentu, który pokazuje, jaki 

wpływ ma nauka pisania i czytania na kom-
puterze równolegle z prowadzoną nauką me-

todami tradycyjnymi (zeszyt ćwiczeń, karty 

pracy). Przedszkolaki uczą się równolegle 

obydwiema metodami. W eksperymental-

nych trzech zajęciach po 30 minut uczest-
niczyła połowa grupy 6-latków. Następnie 

na podstawie kart pracy porównaliśmy umie-

jętności przedszkolaków uczestniczących 

w zajęciach z nieuczestniczącymi. Okazało 

się, że ponad połowa dzieci uczestniczących 

w zajęciach komputerowych uzyskała lepsze 
wyniki w granicach 5–10%. Gdyby zajęć 

było więcej, to możliwe byłoby uzyskanie 

wzrostu na poziomie kilkunastu procent lub 

więcej. Jest to znaczący przyrost wiedzy 

i umiejętności, niemożliwy do uzyskania we 
współczesnych realiach w żaden inny spo-

sób. Wprowadzenie programu w kraju było-

by wielkim impulsem edukacyjnym i roz-

wojowym, być może więcej uczniów zaczęło-

by wybierać studia z zakresu nauk ścisłych.  

 Skoro uważamy, że jest to dobra meto-

da, to dlaczego nie jest stosowana nawet 

w płatnych prywatnych przedszkolach? Od-
powiedź jest prosta. Na przeszkodzie stoją 

problemy infrastrukturalne. W przedszko-

lach po prostu nie ma pracowni kompute-

rowych. Nawet szkoły mają problem w zor-

ganizowaniu dobrej pracowni komputero-
wej. Miejskie Przedszkole nr 28 w Często-

chowie wchodzi w skład Zespołu Szkolno- 

-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie i ko-

rzysta ze szkolnej pracowni komputerowej. 

Wszystko zaczęło się w ramach innowacji 

„Bawię się i uczę z komputerem” wprowa-
dzonej w roku szkolnym 2015/2016 w naj-

starszej wówczas grupie przedszkolaków  

(5-latków). W kolejnym roku szkolnym za-

jęcia były kontynuowane dla 6-latków oraz 

dla nowej grupy 5-latków. W grupie 5-lat-
ków jest to twórcza zabawa. 6-latkom (ze-

rówka), którzy uczą się pisać i czytać do-

chodzi w większym stopniu nauka poprzez 

zabawę. W roku 2017/2018 rozpoczęto rea-

lizację programu pilotażowego dla przed-

szkoli, który objął MP nr 4, MP nr 7 i MP 
nr 28 i jest kontynuowany. W sumie w roku 

szkolnym 2019/2020 w dodatkowych bez-

płatnych nieobowiązkowych zajęciach uczest-

niczyło około 125 najstarszych przedszko-

laków, czyli prawie wszyscy. 

Jako nauczyciel wychowania przedszkol-

nego, ale również jako rodzic dwójki dzieci, 

zauważam, że komputer, tablet i smartfon 

O 
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to w obecnym świecie narzędzia, które są 

najbardziej interesujące dla dzieci. Część 

rodziców stara się ograniczać dzieciom 

dostęp do tych urządzeń, bojąc się, że ich 
nadmierne używanie może być dla nich 

szkodliwe. Z pewnością mają oni rację, gdyż 

nadużywanie tych nowoczesnych sprzętów 

przez dzieci może wiązać się z problemami, 

np. dzieci po zbyt długim graniu na kom-

puterze lub smartfonie wykazują się nadpo-
budliwością psychoruchową; wynika to z fak-

tu, że siedzą dłuższy czas praktycznie bez 

ruchu, a jednocześnie mają nadmiernie po-

budzone emocje. Nadużywanie smartfonu 

i komputera może wiązać się również z za-
niedbywaniem aktywności fizycznej na świe-

żym powietrzu. 

Zadaniem naszym jako pedagogów jest 

pokazanie dzieciom prawidłowego sposobu 

korzystania z urządzeń technologii informa-

cyjnej. Nie da się dzieci od nich odizolować, 
należy je więc edukować. Taki właśnie jest 

jeden z celów zajęć komputerowych, w któ-

rych regularnie uczestniczą nasze przed-

szkolaki. Zaobserwowałam, że początkowo 

wyjście na zajęcia informatyczne kojarzyło 
się dzieciom z graniem na komputerze. Jed-

nak z czasem same zwróciły uwagę, że pra-

cując przy komputerze, można się dużo 

nauczyć.  

Aby zorientować się, że zajęcia informa-

tyczne rzeczywiście wpływają na wiedzę 
dzieci, zdecydowaliśmy się przeprowadzić 

eksperyment. Polegał on na tym, że połowa 

grupy przedszkolnej „zerówki” uczestniczyła 

w specjalnych zajęciach informatycznych, 

które wspomagały tradycyjną metodę nauki 
czytania i pisania. Dzieci bardzo chętnie 

uczestniczyły w zajęciach.  

Odbyły się trzy zajęcia wspomagające 

naukę czytania i pisania. Tematy poszcze-

gólnych lekcji to: „Piszemy litery i swoje 

imię”, „Piszemy duże i małe litery” oraz „Pi-

szemy polskie znaki”. Po przeprowadzeniu 

zaplanowanych zajęć odbyło się badanie 
wszystkich dzieci w grupie na podstawie 

specjalnie zredagowanej karty pracy. Pod-

czas badania dzieci miały najpierw za za-

danie napisać jak najwięcej dowolnych wy-

razów, używając poznanych przez siebie li-

ter. Kolejnym zadaniem było dodanie „ogon-
ka lub kreseczki” do tych liter, które mogą 

go posiadać (czyli utworzyć Ą z A, lub Ó z O). 

Ostatnim poleceniem podczas badania było 

napisanie swojego imienia i nazwiska.  

Karty pracy wypełnione przez dzieci wy-
raźnie pokazały, że dzieci, które uczestni-

czyły w eksperymentalnych zajęciach infor-

matycznych, czuły się swobodniej przy jej 

wykonywaniu i w większości wykonały za-

danie prawidłowo. Natomiast dzieci, które 

w zajęciach nie uczestniczyły, czuły się za-
gubione, potrzebowały wskazówek i dodat-

kowego tłumaczenia poleceń.  

Wnioskując, można stwierdzić, że pra-

widłowe wykorzystanie sprzętów technologii 

informacyjnej w pracy z dziećmi może mieć 
bardzo pozytywny wpływ na przyswajanie 

przez nie wiedzy. Komputery dobrze im się 

kojarzą, więc chętnie wykonują polecone im 

zadania na tym urządzeniu. Nie nudzą się 

tak szybko jak podczas tradycyjnych zajęć. 

Dodatkowo, można dzieciom pokazać, że 
urządzenia te, prawidłowo wykorzystane, mo-

gą być pomocne. 

Agnieszka Kamińska 

Jarema Kamiński 
 

Bibliografia: 

Żabka M., Kamiński J., Bawię się i uczę z kom-
puterem – zajęcia dla przedszkolaków, [w:] „Czę-

stochowski Biuletyn Oświatowy” nr 3 (105) 2017.
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Marta Łaskawska  
Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II w Częstochowie 

ARTETERAPIA  

DROGĄ  DO  POZNANIA  I   ROZWOJU  

DLA  DZIECI  W  WIEKU  PRZEDSZKOLNYM  

ematem moich rozważań będzie ar-
teterapia – niezwykle prężnie rozwija-

jąca się dziedzina wykorzystująca te-

rapeutyczne oddziaływania sztuki na rozwój 

człowieka. Przyjrzę się również możliwoś-

ciom jej zastosowania w pracy z dziećmi 
w grupie przedszkolnej, jako odpowiedzi na 

wzrastające potrzeby i problemy emocjonal-

no-społeczne obserwowane u coraz szerszej 

grupy uczniów. 

Słowo arteterapia wywodzi się od łaciń-
skiego słowa arte, które oznacza wykonanie 

czegoś „doskonale, po mistrzowsku”, a zwią-
zane jest ze słowem ars – „sztuka”. Pojęcie 

terapia najbliższe jest z kolei greckiemu 

źródłosłowowi, które w szerszym kontekście 

oznacza „leczenie”. 

Zdaniem W. Szulc arteterapia polega na 
wyzwoleniu ekspresji emocji przy wykorzys-

tywaniu różnorodnych środków artys-

tycznych. W. Dykcik określa z kolei arte-

terapię, jako nieskrępowaną, spontaniczną 

twórczość związaną z wykorzystaniem sze-

roko rozumianych dzieł sztuki w toku dzia-
łań twórczych, takich jak np.: malowanie, 

lepienie, rzeźbienie, tworzenie poezji, bio-

grafii, pamiętników itp. Tłumaczy również 

arteterapię jako rodzaj twórczego treningu 

wykorzystującego proces tworzenia do wzbo-
gacania własnej osobowości, poznania włas-

nych możliwości i ograniczeń, przygodę z two-

rzeniem oraz twórczym myśleniem.  

Termin arteterapia odnosi się do wyko-

rzystania sztuki w celach diagnostycznych 

i terapeutycznych. Związany jest zarówno 
z procesem twórczym, jak i wykorzystaniem 

istniejących już dzieł do wyrażania siebie 

w toku ich subiektywnej interpretacji. 

Arteterapia pomaga uzewnętrznić emoc-

je, myśli, pragnienia; spojrzeć na nie z blis-

ka oraz pomóc w dostrzeżeniu ich przez 
innych – np. wychowawców i rodziców. Jest 

rodzajem komunikacji międzyludzkiej. 

Arteterapia kształtuje pozytywne myś-

lenie, pozwala na kontakt z podświadomoś-

cią, wydobywa z niej wyparte lęki oraz zda-
rzenia, które często stanowią przeszkodę 

w procesie leczenia chorób i dysfunkcji. 

W dużej mierze przyczynia się do odczuwa-

nia radości i zadowolenia, przez co wzmac-

nia układ odpornościowy i sprzyja proce-
sowi „zdrowienia” na płaszczyźnie ciała, du-

szy i umysłu. 

Podczas zajęć arteterapii możliwa staje 

się zmiana sposobu odbioru otaczającej 

rzeczywistości. Ma to często decydujący 

wpływ na przerwanie nieprawidłowego, czy 
szkodliwego sposobu reagowania na przeży-

wane doświadczenia. Widoczne jest to np. 

wśród dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u któ-

rych nie ma miejsca na jawne wyrażanie 

emocji, dlatego często zostają one tłumione 
lub wyrażane w niewłaściwy sposób. Taka 

postawa ma źródło w szkodliwym przeko-

naniu, że okazywanie swoich problemów 

i trudności jest oznaką słabości, która może 

być przyczyną kolejnych zranień i cierpień.  

Arteterapia pozwala doświadczyć oczysz-
czającego i uwalniającego procesu uświada-

miania i okazywania uczuć, wzmacnia prze-

konanie, że można bez poczucia winy i lęku 

przed karą przyznać się do przeżywania bun-

tu, cierpienia i innych trudnych przeżyć.  

Arteterapię wyróżnia to, że działa w spo-

sób niewerbalny, podświadomy. Eliminując 

słowną wypowiedź „ego”, wpływa na proces 

terapeutyczny poprzez powstający produkt  

– dzieło. 

Staje się ono często pretekstem do dys-
kusji o skrywanych emocjach. Rozmowa do-

tyczy jednak bezpośrednio wytworów au-

tora, a niejako przy okazji, obok procesu 

twórczego, ujawnia się istota problemu. 

Ciekawym zjawiskiem jest również częsty 
fakt odkrywania podczas zajęć utajonych 

talentów i predyspozycji, co może wpływać 

na rozwój pasji i zainteresowań dziecka, 

a tym samym przyczyniać się do rozwoju 

osobowości, poszerzania horyzontów, zdoby-

wania wiedzy, odkrywania celu życia. Od-

T 
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krycie owego sensu, celu, wyklucza obojęt-

ność, która jest głównym hamulcem w pro-

cesie rozwoju osobistego. 

Arteterapia ma także doskonałe działanie 
antydepresyjne. Działa stymulująco na do-

świadczenie pozytywnych zdarzeń; pozwala 

na odniesienie sukcesu i powodzenie działań. 

Chciałabym w tym miejscu szczególnie 

pochylić się nad zagadnieniami terapeu-

tycznej roli sztuki i działań twórczych w ży-
ciu dzieci w wieku przedszkolnym oraz za-

chęcić nauczycieli do włączania metod i tech-

nik arteterapeutycznych do swoich działań 

dydaktyczno-wychowawczych w grupie przed-

szkolnej.  

Badania naukowe wskazują, że aktyw-

ność artystyczna dzieci pobudza upośle-

dzone funkcje mózgu: kształtuje się pamięć 

motoryczna, słuchowa i wzrokowa. Umysł 

przygotowuje się do zastępowania czynności 

wykonywanych mechanicznie działaniami 
świadomymi. Pobudzone zostają procesy 

korowe, wzrasta ich siła. Poprawie ulegają 

równowaga i ruchliwość poprzez zwiększe-

nie ilości doświadczeń i przeżyć. Ekspresja 

pomaga również w regulacji procesów psy-
chicznych. Pobudza dzieci zahamowane 

i ułatwia rozładowywanie energii dzieciom 

nadpobudliwym psychoruchowo. 

Arteterapia obejmuje następujące obsza-

ry działań: muzykoterapia, choreoterapia, 

teatroterapia, terapia poprzez sztuki plas-
tyczne, biblioterapia, bajkoterapia i inne. 

Wszystkie działania arteterapeutyczne in-

tegruje ich cel główny – wyrażenie myśli, 

emocji, przekonań czy zachowań w języku 

sztuki, czyli wyrażanie przeżyć w działaniu. 
Przedszkole stwarza mnóstwo przestrzeni 

i sposobności, aby ten cel realizować, dla-

tego zachęcam wszystkich zainteresowa-

nych nauczycieli do zgłębienia zagadnienia 

i odważnego wprowadzenia go do swojej co-

dziennej pracy. 

Jestem autorką programu „Arteterapia. 

Program edukacji artystycznej z elementami 

terapii dla dzieci w wieku przedszkolnym” 

oraz innowacji pedagogicznej „Arteterapia 

drogą do poznania i rozwoju”. Podczas licz-
nych kursów, studiowania literatury facho-

wej, obserwując działania arteterapeutów 

oraz stosując metody i techniki arteterapii 

w swojej pracy z dziećmi, dochodzę do wnio-

sku, że jest to doskonała, o ile nie niezbęd-

na w dzisiejszych czasach, forma nauczania 
i prowadzenia dziecka do szeroko rozumia-

nego rozwoju.  

Sprawdza się zarówno jako forma pracy 

indywidualnej z dziećmi o szczególnych po-

trzebach, jak i forma pracy zespołowej. Do-

skonale integruje środowisko przedszkolne 
ze środowiskiem rodzinnym, angażuje i ak-

tywizuje całe rodziny w proces rozwoju dziec-

ka, zwiększa świadomość i kompetencje ro-

dziców do pracy własnej z dzieckiem. Po-

zwala na akceptowanie problemów i trud-

ności małego człowieka.  

Nauczycielowi daje mnóstwo satysfakcji, 

radości i sposobności do wejścia w piękny 

i nieodkryty świat osobowości dziecka. Po-
szerza horyzonty, uczy wykorzystywania no-

wych metod i form pracy, pozwala obcować 

ze sztuką, odkrywać pasje i talenty dzieci. 

 Niezwykle istotny w procesie tychże dzia-
łań jest kodeks, według którego powinny 

przebiegać każde zajęcia.  

W działaniach arteterapii obowiązuje za-

sada „tu i teraz” pozwalająca czerpać radość 
i satysfakcję z emocji doświadczanych pod-

czas zajęć oraz wykorzystywać pozytywne 

odczucia do celów terapeutycznych. 

Nie porównuje się efektów pracy dziecka 

z pracami innych (liczy się proces twórczy 

i efekty, które ma wywołać).  

Istnieje bezwzględny sprzeciw wobec ry-
walizacji. 

Wszelkie działania arteterapeutyczne z ma-

łymi dziećmi powinny przebiegać w atmo-

sferze akceptacji i bezpieczeństwa.  

Obowiązuje również reguła dobrowolnoś-

ci. Oznacza to, że dziecko włącza się w pro-

pozycje nauczyciela tylko wówczas, gdy ma 
na to ochotę. Wszelka forma nacisku blo-

kuje proces terapeutyczny i jest zupełnie bez-

celowa. 

Niezwykle ważne w zajęciach arteterapii 
jest określenie celów, które chcemy osiąg-

nąć. Powinny one zawsze służyć rozwojowi 

osobowości, kompetencji emocjonalnych, czy 

społecznych. Należy pamiętać, że nie każde 

działania twórcze wykorzystujące różne dzieła 

sztuki możemy określić mianem arteterapii. 
Bez dogłębnego zaznajomienia się z istotą 

zagadnienia możemy dopuścić się nadużyć, 

stosując pojęcie arteterapii do działań, które 

w swej istocie nią nie są. 

Korzystając z możliwości, jakie daje arte-

terapia, nauczyciel powinien również pa-

miętać o tym, że wszystkie działania mające 

wywołać określony, terapeutyczny skutek, 

muszą być poprzedzone wnikliwą obser-
wacją, diagnozą problemu oraz doborem 

odpowiednich metod i środków. 
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Do odważnych jednak świat należy. 

W procesie twórczym wykorzystującym róż-

ne dziedziny sztuki, korzyści odnosi zarów-

no podopieczny, jak i nauczyciel. Zachęcam 
do wkroczenia na tę nową, fascynującą, 

pełną kolorów, dźwięków i zapachów drogę 

rozwoju i pasji. 

Marta Łaskawska 

 

Bibliografia: 

Szulc W., Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja 
teorii, rozwój praktyki, Warszawa 2011. 

Dykcik W., Poszukiwanie nowatorskich i alterna-

tywnych koncepcji indywidualnej rehabilitacji 

oraz społecznej integracji osób niepełnospraw-
nych aktualnym wyzwaniem praktyki eduka-
cyjnej, [w:] Nowatorskie i alternatywne metody 
w praktyce pedagogiki specjalnej, red. W. Dyk-
cik, B. Szychowiak, Poznań 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Ślusarczyk 
Dorota Nawrocka 
Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie 

PROJEKT  EDUKACYJNY  

„SPOTKANIA  Z  INTERNETEM” 

rojekt edukacyjny „Spotkania z Inter-

netem” realizowałyśmy z powodze-

niem jako samodzielną jednostkę od 

września 2018 r. do czerwca 2019 r. Na-

tomiast w roku szkolnym 2019/2020 sta-
nowi on integralną część projektu „Mały 

programista”. 

Naturalna ciekawość dzieci często obja-

wia się liczbą zadawanych pytań, na które 
dorośli nie zawsze potrafią odpowiedzieć.  

Uznałyśmy, że dobrym źródłem odpowie-

dzi na dziecięce pytania może być Internet. 

Postanowiłyśmy wzbogacić ofertę edukacyj-
ną dla naszych podopiecznych o „Spotkania 

z Internetem”. W trakcie zajęć realizujemy 

przede wszystkim tematykę wynikającą z za-

interesowań dzieci, w wyniku czego zagad-

nienia proponowanych przez nas zajęć mo-
gą ewaluować.  

Udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny. 

Czas dowolny nieprzekraczający 20 minut. 

Podstawa programowa 

IV.3) odróżnia elementy świata fikcji od real-

nej rzeczywistości; byty rzeczywiste od me-

dialnych, byty realistyczne od fikcyjnych; 

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwię-

kami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię 

muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy mu-

zykę, śpiewa piosenki, porusza się przy mu-

zyce i do muzyki, dostrzega zmiany cha-
rakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wy-

sokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, 

reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem 

instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; 

śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru 

oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczest-
niczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża 

emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi 

środkami aktywności muzycznej; aktywnie 

słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje 

melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla 
wszystkich dzieci w przedszkolu – hymn 

przedszkola, charakterystyczne dla uroczys-

tości narodowych – hymn narodowy, po-

trzebne do organizacji uroczystości, np. 

Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka 

– piosenki okazjonalne i inne; w skupieniu 
słucha muzyki; 

19) podejmuje samodzielną aktywność po-

znawczą, np. oglądanie książek, zagospoda-

rowywanie przestrzeni własnymi pomysłami 
konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczes-

nej technologii itd. 

P 



Edukacja w teorii i praktyce

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (119) 2021   64 

CEL GŁÓWNY 

Rozwijanie umiejętności i wzbogacanie wia-

domości dzieci, przez zastosowanie techno-

logii informatycznej. 

CELE OPERACYJNE 

● wprowadzenie uczestników procesu kształ-

cenia w świat technologii komunika-

cyjno-informacyjnych, 

● przygotowanie ich do życia w społeczeń-

stwie informacyjnym, 

● rozwijanie aktywności poznawczej dziecka. 

METODY PRACY 

czynna, słowna, oglądowa. 

FORMY PRACY 

grupowa, indywidualna. 

POMOCE 

komputer, telefon, tablet, głośnik, Internet: 

YouTube, wyszukiwarka Google, Wikipedia, 

Portal Agaleria: zawierający linki do stron 

dla dzieci, wirtualne wycieczki w różne 

miejsca, gry i zabawy edukacyjne. 

PLANOWANA TEMATYKA 

Muzyczna: 

● Słuchanie i śpiewanie piosenek. 

● Szukanie informacji o instrumentach. 

● Zagadki słuchowe typu odgadywanie 

dźwięków np. instrumentów.  

● Zapoznanie z operą i operetką: 

pokazywanie fragmentów spektakli, 

stroje, głosy.  

● Zapoznanie z orkiestrą symfoniczną i słu-

chanie niektórych utworów. 

● Zapoznanie z kapelą ludową i słuchanie 
niektórych utworów. 

Przyrodnicza: 

● Szukanie informacji o wybranych przez 

dzieci zwierzętach. 

● Szukanie informacji o mało znanych zwie-

rzętach. 

● Słuchanie i śpiewanie piosenek o zwie-

rzętach. 

● Oglądanie, słuchanie i odgadywanie od-

głosów owadów, zwierząt. 

● Szukanie informacji o kwiatach. 

● Szukanie informacji o drzewach i krze-

wach. 

● Szukanie informacji o zjawiskach pogodo-

wych; słuchanie i naśladowanie odgłosów. 

● Oglądanie filmów przyrodniczych. 

● Szukanie informacji o kosmosie. 

Rozwijająca zainteresowania: 

1. Szukanie informacji o różnych sportach; 

naśladowanie ćwiczeń. 

2. Szukanie informacji o książkach, baj-

kach i legendach; obejrzenie bajki. 

3. Szukanie informacji o magikach; próby 

wykonywania sztuczek. 

4. Szukanie informacji o hobby: zbieranie 
znaczków, pocztówek, monet i innych. 

5. Szukanie informacji o podróżach; oglą-

danie ciekawych miejsc. 

6. Szukanie informacji o teatrze; obejrzenie 

spektaklu teatralnego. 

7. Szukanie informacji o rękodzielnictwie; 
wycinanie serwetek. 

8. Szukanie informacji o malarstwie i rzeź-

biarstwie: oglądanie obrazów i rzeźb twór-

ców polskich. 

9. Szukanie informacji rozwijających zainte-

resowania dzieci. 

 Aleksandra Ślusarczyk 
Dorota Nawrocka 
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EDUKACJA  POLONISTYCZNA 
 

Urszula Wykurz 
Szkoła Podstawowa nr 80 im. W. Bogusławskiego w Krakowie  

POCHWAŁA  PARADOKSÓW  

MATURZYSTA  

CZYTA  D IDEROTA  

ogli znaleźć gościnę u magnata lub 
w mnisiej celi. Mogli spać na ada-

maszkowej pościeli lub na sien-

niku ubogiej wdowy. Mogli odwiedzić wika-

rego lub zapukać do gabinetu skryby. Nie 
uczynili tego, bowiem inteligent biedny jest 
lepszym obserwatorem od bogatego. Biedak 
musi na każdym kroku śledzić podejrzliwie 
słowa ludzkie, toteż jego uczucia i myśli 
pracują dzielniej, jego słuch i odczuwanie 
doskonali się; nabywa doświadczenia za 
cenę ran, jakie odnosi jego dusza…1. Wybra-

li wędrówkę.  

Mijają wsie i gospody. Spoglądają w oczy 

chirurgom, opryszkom i kaznodziejom. Pan 

martwi się i zadaje pytania. Kubuś, który 

towarzyszył dzielnemu kapitanowi w bitwie 

pod Berg-op-Zoom, opowiada, snuje histo-
rie, bo przecież jesteśmy tym, o czym mó-
wimy, i tym, o czym milczymy2. Są więc 

podania o amorach i przeznaczeniu, nudzie 

i zmęczeniu, kiepskim winie i spleśniałym 

jęczmieniu. Są anegdoty o trzech wiejskich 

eskulapach i kapeluszach św. Rocha. Są 

poematy o płomiennym sercu i złodziejach 
w alkierzu.  

Kubuś próbuje przekonać swego praco-
dawcę, że ten, kto, aby pojąć życie, używa 
tylko rozumu, podobny jest do tego, kto by 
chciał schwycić płomień szczypcami3. Trze-

ba zatem zachować daleko idącą ostroż-
ność, gdyż nie wiedząc, co jest napisane 
w górze, człowiek nie wie, ani czego chce, 
ani co czyni; idzie za swym urojeniem, które 
mieni rozumem, albo za swym rozumem, 
który jest często jeno niebezpiecznym uro-
jeniem wychodzącym czasem na dobre, cza-
sem na złe4.  

Diderot unika alegorii jak błoto czystej 
wody. Atrybuty i emblematy to zwykły ra-
tunek jałowych umysłów5. Należy odrzucić 

metafory i metonimie, bo ludzie sztucznych 

szczęk potrzebują, a nie wierszy6. Kubuś, 

ufny niczym dziecko w kołysce, z zachwy-
tem przygląda się światu. Są tacy, co twier-
dzą, że dwie rzeczy nie dają się sprowadzić 
do żadnego racjonalizmu: czas i piękno. Od 
nich należy zaczynać7. Dla innych wy-
kształcenie umysłu nie znaczy nic, a wy-
kształcenie duszy wszystko8. A on wierzy 

w teorię predestynacji i dzięki temu nie tra-
pią go żadne inteligibilne majaki. Losem jest 

płot i chusta na płocie, koń i jego właściciel, 

sakiewka porzucona w karczmie i but, do 

którego wiosenny deszczyk zdążył już za-
glądnąć. Życie upływa na samych qui pro 
quo. Są qui pro quo miłości, qui pro quo 
przyjaźni, qui pro quo polityki, finansów, 

Kościoła, urzędu, handlu, żon, mężów…9. 

Trzeba mieć również świadomość tego, że 
myśli są zmienne, podległe namiętnościom, 
kaprysom, zmęczeniu10. Porzucamy stare 

poglądy na rzecz błyskotliwych teorii, które 
z czasem przybierają formę idée fixe.  

Trzeba przyznać, że chłopak ma głowę na 
karku. Niczego równie trudno nie przebacza 
się komuś, co jego zalet11. Młodzieniec za-

żywa tabaki i wspomina brata. Towarzysz 

chłopięcych zabaw ze wspólnego podwórka 

pojechał aż do Lizbony, by założyć habit, 
a zimą nosić węgiel do laboratorium.  

Rozum, podobny dziecku porwanemu 

przez orła, gubi się pośród chmur życia12. 

Kubuś wie, że istnieje czas szlochu i wy-

rzutów sumienia, czas moralnych dylema-

tów i dziecięcej niecierpliwości, czas łaski 
i prolongowanej nadziei. Są dni, że ogarnia 
go lawendowa rozpacz. Dobre sprowadza 
złe, złe sprowadza dobre. Kroczymy w ciem-
nościach pod tym, co jest zapisane w górze, 
jednako bezrozumni w naszych chęciach, 
w radości i strapieniu13. Kubuś chce być 

panem samego siebie. Nie jest to łatwe za-

danie, gdyż lepiej się śpi pod puchową pie-

M 
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rzyną niż pod niebem usianym gwiazdami. 
Oto los życia; jeden biegnie wśród samych 
cierni i nie ukłuje się; drugi darmo by patrzył 
przy każdym kroku pod nogi; napotka cier-
nie na najgładszej drodze i dopadnie lego-
wiska obdarty i pokaleczony14.  

Nie lubi przesolonego szpinaku i desz-

czowej pogody. Wszystko zapisane zostało 

na wielkiej wstędze, a gospodarzowi wciąż 

się zdaje, że jest hegemonem własnego 
podwórka. Człowiek to dziwne stworzenie. 
Ujarzmił siły natury, pokonał przeciwności, 
które wydawały się nie do pokonania, jest 
władcą ziemi, a nie panuje nad swoimi 
myślami, nad ich otchłanią. Co się w niej 

kryje, jak powstaje, skąd się bierze? Czy jest 
podporządkowana jakimś prawom, czy też 
człowiek idzie przez życie z groźnym chao-
sem w głowie15? 

Ostrze ironii nie omija nikogo. Kubuś 

krytykuje obłudnych remonstrantów, bez-

bożnych libertynów, wojujących jansenis-
tów, antyfilozofów, ludzi pozbawionych szy-

ku, wdzięku i dowcipu; tych, którzy piją za 

dużo i kochają umiarkowanie.  

W myśleniu jestem wolny, ponieważ nie 
jestem w czymś innym […], lecz pozostaję 
bezwzględnie u siebie16. Młodzieniec potrafi 

dyskutować prawie o wszystkim: o stra-

tegiach bitewnych, spekulacjach na giełdzie, 

akcjach politycznych, łóżkach wygodnych 

i łóżkach pozbawionych firanek, pełnych 

i pustych bukłakach, opieszałej jurysdykcji 

i ślepej na głosy rozsądku jurysprudencji, 
typach spod ciemnej gwiazdy, traktatach 

mistrza Woltera i dywagacjach Rousseau, 

lustrach za komodą i szezlongach. Wie, że 
istnieją też inteligentni idioci17. Pomimo całej 

swojej erudycji Kubuś nie ma pojęcia o tym, 

że gdzieś daleko, między światem empirii 
a pajęczyną transcendencji, fruwa Umor-

Znicz-Strasz Welański, ten, który unosi du-
sze na swoich ramionach. W każdym czło-
wieku mieszka dusza, która składa się 

z trzech małych duszyczek. Ostatnia z nich 
opuszcza ciało dopiero w chwili pogrzebania 
lub spalenia zwłok. Pierwsza wychodzi du-
sza-oddech, zaraz za nią dusza-myśl i krążą 
obie nad ciałem, aż go nie opuści dusza-ży-
wot18.  

 

PYTANIA DO PRZEMYŚLENIA 

Tekst nr 1 

Pan: A co to jest człowiek szczęśliwy lub 
nieszczęśliwy? 

Kubuś: To bardzo łatwe. Człowiek szczęśli-
wy to ten, którego szczęście zapisane jest 
w górze; ten więc, którego nieszczęście zapi-
sane jest w górze, jest człowiekiem nie-
szczęśliwym.  

Pan: A któż taki pisze tam w górze szczęście 
i nieszczęście? 

Kubuś: A kto uczynił ów wielki zwój, gdzie 
wszystko jest zapisane? Pewien kapitan, 
przyjaciel mego kapitana, chętnie dałby 
bitego talara, aby to wiedzieć; kapitan sam 
nie dałby ani szeląga; ani ja. Na co by mi się 
to zdało? Czy uniknąłbym przez to dziury, 
w której mam kark skręcić?  

Pan: Myślę, że tak.  

Kubuś: Ja myślę, że nie; bo musiałaby być 
jakaś kreska fałszywa w wielkim zwoju, 
który zawiera prawdę, samą prawdę i całą 

prawdę. […] 

Pan: Wiele by rzeczy można powiedzieć 

o tym… 

Kubuś: Mój kapitan mniemał, iż rozum jest to 
przypuszczenie, w którym doświadczenie poz-
wala nam uważać dane okoliczności za przy-
czyny pewnych skutków, których możemy 

się spodziewać lub obawiać19.  

1. Szczęście odmładza ludzi20. Ustal, w jaki 

sposób definiowali szczęście starożytni 
mędrcy: stoicy, epikurejczycy, cynicy. Po-

myśl, czym było szczęście dla św. Au-

gustyna, św. Tomasza z Akwinu, św. Fran-

ciszka z Asyżu. Swoje wnioski zapisz w for-

mie mapy myśli.  

2. Wyjaśnij znaczenie pojęć: entelechia, 

ataraksja, élan vital.  

3. Ustal, jaką postawę wobec życia i czło-

wieka zajmuje Kubuś: determinizm, scep-
tycyzm, pragmatyzm, nihilizm. Swój wy-

bór krótko uzasadnij.  

4. Zdecyduj, o jakim zwoju jest mowa 

w tekście.  

5. W formie rozprawki zajmij stanowisko wo-
bec tezy, która głosi, że myśleć – to zdej-
mować ciężar z serca. Myślenie jest za-
worem bezpieczeństwa, bez niego umysł 
i zmysły udusiłyby się21. W argumentacji 

odwołaj się do przykładów literackich i fil-

mowych.  

6. Zdecyduj, który bohater literacki zgodził-
by się z twierdzeniem: nasze umysły są 
zbyt wątłe a zmysły, w które jesteśmy 
wyposażeni, nazbyt zagadkowe i złożo- 
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ne, by stać było je na coś więcej niż tyl- 
ko na formułowanie przybliżonych defi- 

nicji22.  

 

Tekst nr 2 

Kubuś zapytał pana, czy nie zauważył, 
że biedni ludzie, choćby w największej nę-
dzy i nie mając chleba dla siebie, wszyscy 
chowają psy; co więcej, psy te, zmuszane do 
wszelkiego rodzaju sztuk, chodzenia na 
dwóch łapach, tańczenia, aportowania, 
skakania przez kij, udawania nieboszczyka, 
pędzą przy tej edukacji najopłakańszy ży-
wot. Z czego wyciągnął wniosek, iż wszelki 

człowiek pragnie rozkazywać drugiemu; po-
nieważ zwierzę znajduje się w społeczeń-
stwie tuż poniżej warstw najpośledniej-
szych, znoszących rozkazy wszystkich in-
nych, te chowają sobie zwierzęta, aby też 
móc komuś rozkazywać. – W świecie – po-
wiada Kubuś – każdy ma swego psa. Mi-
nister jest psem króla, szef kancelarii psem 
ministra, żona psem męża albo mąż psem 
żony; bez końca. […] Ludzie słabi są psami 
silniejszych23.  

1. Podobno ten, kto się psem urodził – z wil-
kami nie będzie chodził24! Napisz po-

wiastkę filozoficzną o biednych ludziach, 

psach i wilkach.  

2. Prześledź wywód argumentacyjny Kubu-

sia. Czy bohater ma rację, twierdząc, 

że człowiek chce rozkazywać innym? 
Sprawdź, do jakich wniosków na temat 

zła doszli badacze natury ludzkiej:  

Philip Zimbardo (efekt Lucyfera) oraz 

Stanley Milgram (eksperyment Milgra-

ma).  

3. Napisz bajkę, której morał będzie spro-
wadzał się do tezy, iż ludzie słabi są 

psami silniejszych.  

4. Kierując się słowami, biały chleb pozos-
taje białym chlebem nawet w sakwie żeb-

raka, zaś źródło słodkiej wody pozostaje 
takie samo, nawet gdy z niego piją wiep-
rze25, przygotuj wypowiedź na temat ste-

reotypów, uprzedzeń wynikających z nie-

równości społecznych. Nadaj swoim roz-

ważaniom formę eseju.  

5. Zabierz głos w dyskusji, której temat 
brzmi: bieda nie ma ani wiary, ani naro-
dowości26. Przygotuj wpis, który mógłby 

pojawić się na forum internetowym. 

6. Uzasadnij słuszność stwierdzenia: odwa-
ga i duma nie są przywilejem wyłącznie 

jednego stanu27. W argumentacji odwołaj 

się do przykładów literackich i filmo-

wych. 

 

Tekst nr 3 

Kubuś nie uznawał występku ani cnoty; 
utrzymywał, że człowiek ma naturę szczęś-
liwą lub nieszczęśliwą. Kiedy słyszał słowo  
n a g r o d a   lub   k a r a,   wzruszał ramio-
nami. Wedle niego nagroda jest zachętą dla 
dobrych, kara postrachem złych. Czymże 
mogą być innym, powiada, skoro nie istnieje 
wolność i skoro los nasz zapisany jest 
w górze. Wierzył, iż człowiek kroczy ku 

chwale lub hańbie z tą samą koniecznością, 
z jaką kula, która by miała świadomość 
siebie samej, stacza się po spadzistości. 
Gdybyśmy znali łańcuch przyczyn i skutków 
tworzących życie człowieka od chwili na-
rodzin aż do ostatniego tchnienia, zys-
kalibyśmy pewność, iż czynił jedynie to, co 
musiał28.  

1. Napisz trzy krótkie listy do Kubusia, w któ-
rych przekonasz go, że człowiek:  

– jest istotą wolną;  

– ma świadomość swoich sukcesów i po-

rażek,  

– jest panem własnego losu. 

2. Czy Kubuś Fatalista zgodziłby się z tezą: 
gdy nie myślimy, stajemy się odważniej-
si. Wahanie i nieśmiałość pojawiają się 
wraz z myśleniem29?  

3. Pomyśl, którzy bohaterowie literaccy 
zasłużyli sobie na miano homo loquens; 

człowieka, który za pomocą słów oswaja 

świat. Formułując odpowiedź, kieruj się 
wnioskiem artysty: myśl nie jest nigdy 

nieruchoma, ból – często30.  

4. Zbierz argumenty przemawiające za tym, 
że prawdziwą elegancją jest elegancja 

umysłu31. 

5. Dokonaj interpretacji słów: inteligencję 
może prowadzić tylko pragnienie. Aby 
istniało pragnienie, trzeba żeby istniała 
przyjemność i radość. Inteligencja rozwija 
się i wydaje owoce tylko w radości32.  

6. Ustosunkuj się do tezy: całe zło tego 
świata bierze się z myślenia. Zwłaszcza 
w wykonaniu ludzi całkiem ku temu nie 
mających predyspozycji33. Nadaj swoim 

rozważaniom formę felietonu.  
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Tekst nr 4 

Nawlekanie myśli34 

nie umiem nawlec igły  

niebieską nitką zwiewnych marzeń 

łatwe to czy trudne: 

robić rachunek gestów 

fakturować uśmiechy 

prolongować sny 

z lewej strony autostrada strachu 

z prawej lotnisko szans zmarnowanych 

a gdzie w tym wszystkim jestem ja 

ktoś mi tu coś poprzestawiał 

poprzesuwał rekwizyty lęku 

podeptał kwiaty w ogrodowej alei 

melancholii 

połykam łzy i zupę ogórkową 

łatwe to czy trudne: 

dotykać słońca  

palcami z gwiazd 

tak bym chciała skoczyć po rozum do głowy 

żeby już nigdy nie nawlekać igły niebieską 

nitką zwiewnych marzeń 

łatwe to czy trudne: 

oswajać apokalipsę codzienności 

ubierać się co rano  

w wytworną biżuterię zapachów 

zasłaniać płaszczem rzęs wtorkowe porażki 

1. Kierując się słowami artysty, człowiek 
wciąż od nowa ulega złudzeniom, że po-
trafi periodyzować sobie życie według włas-
nego uznania: przez zewnętrzną aranża-
cję i moralne skanalizowanie35, dokonaj 

analizy i interpretacji utworu. Określ typ 

liryki ze względu na temat oraz obecność 

osoby mówiącej w wierszu. Zwróć uwagę 
na sposób kreacji podmiotu lirycznego.  

2. Wypisz z wiersza metafory i wyjaśnij, ja-

ką pełnią funkcję.  

3. Zegar odmierza godziny głupoty, ale godzin 

mądrości żaden/ zegar nie zmierzy36. 

Wskaż w utworze elementy zabawy ję-
zykowej. Zdecyduj, czemu służy taki za-

bieg.  

 

WOKÓŁ OŚWIECENIA:  

MATERIAŁY DLA UCZNIA  

Przygotuj się do dyskusji na temat oświe-
cenia. Ustal, na czym polegał mit oświe-

cenia. Wskaż, którzy myśliciele, literaci, ma-

larze w swoich pracach gloryfikowali wiek 

rozumu, a którzy z nim polemizowali. Wy-

konaj prezentację multimedialną, zredaguj 

esej lub powiastkę filozoficzną.  

W swoich poszukiwaniach kieruj się poniż-
szymi tekstami.  

 

I. Głos myśliciela 

Tekst nr 1 

Człowiek jest, o ile należy do świata zmy-
słów, istotą mającą potrzeby i o tyle też jego 
rozum wprawdzie otrzymuje ze strony zmy-
słowości nieodparte zlecenie, by troszczył 
się o jej interes oraz stawiał sobie maksymy 
praktyczne także w zamiarze osiągnięcia 

szczęśliwości w tym i, o ile możności, także 
w przyszłym życiu. Nie jest on jednak 
przecież tak całkowicie zwierzęciem, aby być 
obojętnym na wszystko, co rozum mówi sam 
dla siebie, i by używać go jedynie jako 
narzędzia dla zaspokajania swych potrzeb 
jako istoty zmysłowej. […] Ze względu więc 
na tę organizację, jaką mu przyroda raz 
nadała, potrzebuje on oczywiście rozumu, by 
stale brać pod uwagę swoją pomyślność 
i cierpienie; ponadto jednak posiada on go 
jeszcze do wyższego celu, mianowicie, by 
także to, co jest samo w sobie dobre albo złe 
i o czym może wydać sąd tylko czysty, 
zmysłowo zupełnie nie zainteresowany ro-

zum, nie tylko brać pod rozwagę wraz z tam-
tym, ale [także] by ten sąd całkowicie od 
tamtego odróżnić i uczynić go naczelnym 
warunkiem tamtego37.  

 

Tekst nr 2 

Świat obecny otwiera nam tak niezmierzoną 
widownię rozmaitości, ładu, celowości i pięk-
na, czy się je rozważa w nieskończoności 
przestrzeni, czy też w jej nieograniczonym 
dzieleniu się, że nawet według tej wiedzy, 
jaką nas słaby intelekt potrafił sobie w tej 
mierze zdobyć, język wszelki wobec tylu 
i  tak nieprzejrzanych wielkich cudów traci 

swą wyrazistość, wszystkie liczby swą siłę 
a nawet myśli nasze wszelką ograniczoność, 
tak iż sąd nasz o całości zamienić się musi 
w milczące, lecz tym wymowniejsze zdu-
mienie38.  

 

Tekst nr 3 

Oświecenie – rozumiane najszerzej jako po-
stęp myśli – zawsze dążyło do tego, by 
uwolnić człowieka od strachu i uczynić go 
panem39.  
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Tekst nr 4 

Intelekt, który zwycięża przesądy, ma rozka-
zywać odczarowanej naturze. Wiedza, która 
jest potęgą, nie zna granic – ani w niewo-
leniu stworzenia, ani w uległości wobec pa-
nów świata40.  

 

Tekst nr 5 

Za panowanie człowiek płaci nie tylko wyob-
cowaniem od przedmiotów, nad którymi 
panuje: wraz z urzeczowieniem ducha za-
czarowane zostały także stosunki samych 
ludzi, łącznie ze stosunkiem jednostki do 
samej siebie. Jednostka kurczy się, jest już 

tylko punktem przecięcia konwencjonalnych 
reakcji i funkcji, których się od niej oczekuje. 
Animizm uduchowiał rzecz, industrializm 
urzeczowia dusze41.  

 

Tekst nr 6 

Człowiek myślący to ktoś, kto ma zaufanie 
do własnej umiejętności myślenia. Zaufanie 
polegające nie na pewności, że zawsze 
będzie miał rację, ani że uda mu się znaleźć 
rozwiązanie każdego problemu, lecz na pew-
ności że zawsze potrafi świadomie zabrać 
się do myślenia i skupić na konkretnej 
sprawie. Ktoś, kto potrafi kierować swoimi 

myśleniem i nie pozwala sobie na to, żeby 
błądzić myślami od pomysłu do pomysłu, od 
emocji do emocji42.  

 

II. Bohater i literatura 

Myśl nr 1 

Oświecenie zaczyna się wtedy, gdy człowiek 
traci wiarę w dobro i porządek świata. Oświe-
cenie jest wyrazem nieufności43.  

 

Myśl nr 2 

ADAM naypierwszy na Świecie Człowiek, 
wszelkiey Scyencyi Autor, wykłada się z imie-
nia Homo, albo ziemski, albo rudy, żółty, iż 

z takiey ziemi koło Damaszku Kraiu, Wszech-
mocną BOGA iest ulepiony ręką, w staturze 
trochę rośleyszy nad ludzi teraźnieyszych44.  

 

Myśl nr 3 

Don Kichota można by nazwać rycerzem no-
wych czasów, rycerzem przemysłu, ponie-
waż walczył przeciwko starym wiatrakom. 
Pod pewnym względem więc walczył on o mły-
ny parowe albo o jeszcze nowocześniejsze, 
te napędzane prądem elektrycznym45.  

Myśl nr 4 

Mózg jest głupi, zastanawia się cały czas, co 
by było, gdyby. Wystarczy mu niewiele. 
Wystarczy na kogoś spojrzeć i głowa od razu 
zaczyna kręcić hipotetyczne warianty róż-
nych sytuacji i karmi się nimi jak porno-
sami46. 

 

Myśl nr 5 

Umysł ludzki znacznie mocniej skłania się 
ku chwaleniu i ganieniu niż ku opisywaniu 
i definiowaniu – każdą różnicę automatycz-
nie próbujemy wartościować47.  

 

Myśl nr 6 

Rozum, ta wyższa zdolność człowieka nie-
zbędna mu w życiu, która zapewnia mu, na-
giemu, bezbronnemu człowiekowi, pośród 
niszczących go sił natury – i środki do istnie-
nia, i środki do rozkoszy – ta właśnie zdol-
ność zatruwa mu życie48.  

 

III. Intelekt i wyobraźnia 

Ustal, na czym polegał wielki triumf zjedno-

czonych sił intelektu i fantazji w malarstwie 

renesansu (Lorenzo Ghiberti, Paolo Uccello, 

Leonardo da Vinci) oraz impresjonizmu. 

Wykorzystaj teksty 1–3. 

 

Tekst nr 1 

Cała historia sztuki i kultury dowodzi, że 
wyobraźnia jest przede wszystkim sprawą 
umysłu, dopiero w drugiej kolejności – zmy-
słów. Możemy pewne formy, pewne zjawis-
ka postrzegać wzrokiem doskonale, jednak 
dopóki ich nie ogarniemy rozumem – nie zdo-
łamy utrwalić ich obrazu – dosłownie: wyob-
razić ich sobie49. 

 

Tekst nr 2 

Fantazja to naturalny aspekt ludzkich dzia-

łań. Na pewno nie niszczy rozumu ani go 
nawet nie obraża; nie stępia też apetytu na 
prawdę naukową i nie zaciera jej postrzega-
nia. Wręcz przeciwnie. Im bystrzejszy i trzeź-
wiejszy umysł, tym wspanialsze będzie snuł 
fantazje50. 

 

Tekst nr 3 

Umysł to bogata tkanina, w której kolory róż-
nicują się wedle zmysłowych doznań, a rysu-
nek wyprowadzają giętkie linie intelektu51.  
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IV. Egzystencja: intelekt, emocje 

Przeczytaj tekst Kamienie w brzuchu. Tryp-
tyk52 , a następnie wykonaj zadania 1–3.  

 

Kamienie w brzuchu. Tryptyk 

n a  a r e n i e  

budzi mnie krzyk którego nie słychać 

chłopiec ma chude nogi  

i ortopedyczne buciki z niebieskimi noskami 

siedzi na stole 

mama nieruchomieje ze ścierką w ręce 

trzepot rzęs 

jakby tysiące spłoszonych wróbli  

wleciało do kuchni 

jakby letni wiatr strącił kuleczki jarzębiny 

to nie hekatomba 

tylko pijacki pląs bezrobotnego wojownika 

zdemolowane sny i pokoje 

mocz na pościeli 

słomkowe graffiti na ścianie 

lodówka wyrzucona przez okno 

zraniony chodnik  

mural obłędu 

lęk domaga się haraczu 

nie wytrwam 

nie ujarzmię strażnika różowych jelit  

nie zdążę dobiec do żółtego wiadra – 

świątyni dumania 

połykam łzy i królika w śmietanie 

smakują węglem wymiocinami wstydem  

babcia włączyła telewizor 

teleturniej – emisariusz proponowanej 

beztroski  

dziadek z płochliwym źrebakiem  

rozmawia o polityce  

nikt nie przeszkadza Spartakusowi  

 

w  k l a t c e   

świat zamknięty w czterech ścianach 

smutku 

sanktuarium rozpaczy  

Madonna na komodzie nuci kołysankę  

pierzyna jak wulkan skrywa sny sekrety 

szepty szlochy 

żółte wiadro w lewym rogu 

armatura sanitarna na wyciągnięcie ręki 

chleb smarowany bezsilnością i musztardą  

książka na kolanach 

rzęsy w pogotowiu 

mięśnie na postronku 

ucho – strażnik pijackiego bełkotu 

Spartakus jest blisko  

honorowy dawca krwi zaciska pięść  

spoliczkuje nawet niebo  

pies łańcuchowy w ortopedycznych bucikach 
czeka na wyrok 

drżąca ręka mamy  

piruety uległości  

zupa z kadłuba królik w śmietanie żyletka 

na talerzu  

uczta dla wojownika  

epifania na dnie szklanki 

znów budzi mnie krzyk którego nie słychać 

cienie na ścianie  

deszyfracja poniżenia 

wstyd ukryty pod złotą grzywką  

szept zmęczonego anioła 

może wszystko co dobre  

zapisane zostało w gwiazdach 

by trwało po kresu kres 

może wszystko co złe  

zapisane zostało w trawie 

by istniało tylko do pierwszego deszczu 

może warto mnożyć możliwości  

 

u  d r z w i  

zamiast mysiej dziury  

biały fartuch i uśmiech na wąsach 

różowe kwiaty łaskoczą balkon 

łazienka w odcieniach écru 

kuchnia pachnie słońcem i zachwytem  

żółte wiadro zostało na strychu 

tam gdzie myszy potłuczone talerze stare 

kołdry koszmary i wstyd 

pan magister  

jeniec smutku z breloczkiem u szyi  

otworzy z impetem drzwi 

zdmuchnie pyłek z glukometru 

kolejny dzień uroczystej confessio  

dla udręczonych serc acard  

inhibitory nadziei w powlekanych tabletkach 

desperaci połkną aciprex  

i odgrzewany krupnik 

koledzy Spartakusa  

z nosem czerwonym jak jesienny burak  

przyjdą po encorton 

paniom z opuchniętą stopą  

należy podać dietetyczny żart  

i milurit na receptę 

pan magister  

zdejmuje biały fartuch i uśmiech z wąsa  

patrzy w chodnik jak w lustro 

złote kucyki prowadzą jamnika na smyczy 
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pies łańcuchowy składa serce u drzwi 

kupuje herbatę deserową czekoladę 

herbatnik słodką konfiturę 

róg obfitości nie może być pusty 

mimo to chleb nadal ma  

zapach musztardy i łez  

1. Wielki reportażysta pisał: życie to sabat 
czarownic53. Ustal, kim jest bohater li-

ryczny. W tym celu sprecyzuj, z jakimi 

problemami/lękami/demonami musi się 

zmierzyć.  

2. Pomyśl, jakich rad mogliby mu udzielić bo-

haterowie Twoich lektur. Zdecyduj, któ-
rzy z nich zgodziliby się z tezą, że z życia 
nie wychodzi się tak jak z pokoju, w któ-
rym nudno54.  

3. Kierując się myślą, żaden strach nie gi-
nie, ale jego kryjówki są nieodgadnione55, 

wyjaśnij, czym jest niepokój serc, gdzie 

strach może się ukrywać. Prześledź bio-

grafię bohatera lirycznego Tryptyku, do-

konaj interpretacji wybranych metafor 

oraz peryfraz. Czy dostrzegasz w utworze 
Kamienie w brzuchu elementy języka 

ezopowego?  

Urszula Wykurz 
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Małgorzata Rabęda 
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie 

ZBIGNIEW  HERBERT  RAZ  JESZCZE  

POPULARYZACJA   OSOBY  I   DZIEŁA   POETY   

NA  PRZYKŁADZIE    

M IĘDZYNARODOWEJ   KONFERENCJI   

W  SŁUBICACH   I   WE  FRANKFURCIE   NAD  ODRĄ  

dniach 14–16 listopada 2019 roku 

w dwóch miastach polsko-nie-

mieckiego pogranicza, w Słubi-

cach i we Frankfurcie nad Odrą odbyła się 
Międzynarodowa Konferencja poświęcona re-

cepcji twórczości Zbigniewa Herberta w Pol-

sce i za granicą. Organizatorami wydarzenia 
byli: Instytut Filologii German ́skiej Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, Fundacja im. Karla 

Dedeciusa, Centrum Interdyscyplinarnych 
Studiów o Polsce oraz Uniwersytet Euro-

pejski „Viadrina” z Frankfurtu nad Odrą. 

Badacze z Polski, Niemiec i Chorwacji w cią-

gu trzech dni wydarzenia zatytułowanego 

„Zbigniew Herbert – poeta między kultura-
mi” zastanawiali się nad obecnością osoby 

i dzieła poety, eseisty i dramaturga w świa-

domości odbiorców literatury w Europie.  

Udział w dyskusjach panelowych i w to-

warzyszących im przedsięwzięciach kultu-

ralnych, oprócz poszerzenia spojrzenia na 
sylwetkę Zbigniewa Herberta jako literata, 

skłonił mnie do zastanowienia się nad 

szkolną edukacją humanistyczną w ramach 

zagadnienia i postawienia sobie pytań: Jak 

mówić o Herbercie? Jakie mogą być ciekawe 
sposoby popularyzowania jego twórczości? 

Jeszcze do początków lat osiemdziesiątych 

pytania te w ogóle nie były aktualne. Twór-

czość Herberta mogła pojawiać się tylko 

w drugim obiegu, a uczniom szkół podsta-

wowych i średnich w ogóle nie była znana. 
Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej. 

Obecnie, po około 20 latach istnienia 

nazwiska twórcy w polskiej świadomości 

i programach szkolnych, nie jest możliwe, 

aby go nie znać. W wielkim stopniu przy-
czyniły się do tego: odbywająca się w Ko-

łobrzegu, corocznie od 2000 roku, Herber-

tiada jako święto „Księcia Poetów”, działa-

jąca od 2010 roku Fundacja Zbigniewa Her-

berta założona z inicjatywy wdowy po poecie 

Katarzyny Dzieduszyckiej-Herbert, chronią-

ca i popularyzująca twórczość poety, usta-

nowienie przez tę instytucję Nagrody Lite-

rackiej im. Zbigniewa Herberta przyznawa-

nej od 2013 roku, fakt dwukrotnego ogło-
szenia przez Sejm RP Roku Herberta, w 2008 

i 2018 oraz uprzednie docenienie poety za 

granicą i wielokrotne zgłaszanie jego kan-

dydatury do Nagrody Nobla, już pod koniec 

lat 60. przez Niemców, później przez Ame-

rykanów i Szwedów. 

 
Źródło: https://przekroj.pl/public/upload/articles/ 
media/medium/5bd073b1c2fff.jpg?1540387761, 

[dostęp 29.01.2021]. 

Obecnie Zbigniew Herbert jest przedsta-

wiany w przekazie szkolnym jako jeden z naj-

bardziej docenionych w kraju i za granicą 

twórca dwudziestego stulecia – moralista 

W 
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i patriota, który mimo licznych podróży nig-

dy nie zapomniał o swoim kraju i nigdy go 

na stałe nie opuścił. Uczniowie znają utwo-

ry: „Pudełko zwane wyobraźnią”, „Pan Co-
gito”, „Raport z oblężonego Miasta”, „Nike, 

która się waha”, „Powrót prokonsula”, „U wrót 

doliny”, „Domysły na temat Barabasza”, 

„Potęga smaku”, „Przepaść Pana Cogito”, 

„Przesłanie Pana Cogito”. Recytacją jednego 

z tych utworów pt. „Pudełko zwane wyob-
raźnią” grupa uczniów Liceum im. Z. Her-

berta w Słubicach otworzyła konferencję. 

W trakcie jej trwania uczestnicy usłyszeli 

jeszcze inne utwory w wykonaniu licea-

listów, między innymi „Potęgę smaku”. 
W pierwszym dniu wydarzenia w Collegium 

Polonicum została otwarta wystawa o Zbig-

niewie Herbercie. Przygotowali ją uczniowie 

Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcące-

go UAM przy Collegium Polonicum. Można 

było na niej obejrzeć przełożenie różnych 
tekstów Zbigniewa Herberta na język sztuki 

malarskiej. 

Podczas trzydniowej konferencji w dzie-

sięciu panelach dyskusyjnych zaprezento-

wano dwadzieścia osiem referatów prezen-
tujących różne spojrzenie na twórczość 

poety. Przedstawiono problemy recepcji twór-

czości Z. Herberta w Polsce i za granicą, 

dyskutowano różne aspekty przekładu twór-

czości poety na języki obce, pokazano osobę 

twórcy jako podróżnika i miłośnika różnych 
kultur. W jednym z referatów został za-

prezentowany szczególny rodzaj szkół sto-

warzyszonych wokół Zbigniewa Herberta 

oraz świata wartości przedstawionych w jego 

wierszach – Klub Herbertowskich Szkół. 
Zrzesza on od 2001 roku szkoły, którym 

patronuje „Książę Poetów”. Obecnie do sto-

warzyszenia należy dwadzieścia jeden szkół. 

Ostatnia z nich dołączyła w zeszłym roku. 

Również częstochowska szkoła, której pa-

tronuje Zbigniew Herbert, dołączyła do klu-
bu w 2007 r. Dyrektorzy szkół organizują 

imprezy kulturalne o różnym zasięgu, pro-

pagujące twórczość poety, a także zjazdy 

uczniów i nauczycieli szkół należących do 

klubu. Słubickie liceum, które uczestniczyło 
w konferencji, dołączyło do stowarzyszenia 

w 2011 r. Z opracowania dokumentującego 

50 lat pracy Liceum dowiadujemy się, że 

Zbigniewa Herberta wybrano na patrona 

spośród ośmiu kandydatów. Wynik ogłoszo-

no w 2003 roku, a jedna z uczennic – Karo-

lina Hamera podała „Gazecie Lubuskiej” 

powód swojego głosowania: „Głosowałam na 
Herberta, bo bardzo lubie ̨ jego twórczość. 

Poza tym podoba mi się jego postawa 
życiowa. Zreszta ̨, czy mieliśmy być kolejna ̨ 

szkoła ̨ Mickiewicza czy Sienkiewicza1?” 

Cennym wkładem w to naukowo-kultu-

ralne wydarzenie była możliwość spotkania 

się i wymiany zdań z osobami bliskimi Her-

bertowi – poetą Ryszardem Krynickim oraz 
pisarzem i tłumaczem Michaelem Krüge-

rem, a także z siostrzeńcem poety Rafałem 

Żebrowskim. Spotkanie odbyło się w Mu-

zeum Kleista we Frankfurcie nad Odrą. 

Uczestnicy konferencji mieli również okazję 
odwiedzić Archiwum Karla Dedeciusa – tłu-

macza dzieł Herberta, w którym znajduje się 

część spuścizny poety oraz obejrzeć wysta-

wę „Mecenasie i ciemiężco” prezentującą 

listy poety do Dedeciusa, znajdującą się 

w bibliotece Collegium Polonicum. Dopełniły 
one cykl interesujących wykładów, które 

moim zdaniem mogły stać się cenną inspi-

racją do dalszej popularyzacji dzieł Zbignie-

wa Herberta. 

Małgorzata Rabęda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przypisy: 

1 M. Jaworska, A. Musiał-Rachowiak, B. Druć, 

50 lat Liceum Ogólnokształca ̨cego w Słubi-
cach, Słubice 2011. 
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Jaworska M., Musiał-Rachowiak A., Druć B., 
50 lat Liceum Ogólnokształca ̨cego w Słubi-
cach, Słubice 2011. 
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EDUKACJA  JĘZYKOWA 
 

Barbara Kosta 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

EXPLOITATION  DE  SUPPORTS  AUDIOVISUELS 

EN  CLASSE  DE  FLE 

INTRODUCTION 

À l’heure actuelle, le manuel scolaire, le tableau traditionnel et la craie ne suffisent pas 

afin de rendre les élèves actifs, créatifs et les cours dynamiques, attrayants. Rien d’éton-

nant  : quasiment dès la naissance, les enfants sont entourés des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication comme ordinateurs, tablettes, smartphones, netbooks 

et d’autres … Leur utilisation est principalement ludique, mais ces outils, qui fascinent tant 
les adolescents, exercent aussi une influence sur eux, leurs manières de faire, de penser, 

de se comporter et d’apprendre. C’est tout à fait évident, ils vivent à présent dans le monde 

virtuel et en classe, les supports classiques que sont les manuels scolaires ne semblent plus 

faire partie de leur environnement. L‘enseignant se doit donc de répondre à cette tendance 

et de changer sa façon de transmettre les savoirs en intégrant dans ses pratiques pédago-

giques quotidiennes l’apprentissage en ligne. Cela permet aux élèves de retrouver le goût 
d’apprendre, d’acquérir des savoirs en moins de temps, de retenir plus d’informations, 

de développer des compétences clés telles que: coopération, réflexion, autonomie, créativité... .  

UTILISER DES SUPPORTS AUDIOVISUELS 

Avec l'évolution des technologies qui ont changé le monde contemporain, l'internet figure 

parmi les plus utilisées. Il faut reconnaître qu’il facilite le processus de l’enseignement/ 

de l’apprentissage de toute matière scolaire, car il offre non seulement une variété de ressources 

et de matériels pédagogiques, mais surtout une variété de documents audiovisuels. 

L’enseignement d’une langue est l’une des matières qui justifie le plus l’utilisation 

des supports vidéo, non pour remplacer un cours, mais pour l’enrichir : comme déclen-

cheurs de nombreuses activités de compréhension, d’expression, d’analyse, d’enrichi-

ssement lexical et culturel. Cet outil permet à l’enseignant d’exposer les apprenants 

à  la  langue authentique, telle qu’elle est parlée dans la vie quotidienne, de capter 

leur attention et de les rendre autonomes. Les documents vidéo, à part les sons et 
les images animées, contiennent des éléments non-verbaux, porteurs de sens : les expre-

ssions du visage, les gestes, les intonations, les attitudes ce qui amène les apprenants 

à développer leur imagination et à formuler les hypothèses. L’aspect attractif et dynamique 

contribue aussi à augmenter leur motivation. 

Dans les années 90, Carmen Compte, auteure du livre « La vidéo dans sa classe 
de langue »  disait déjà dans l ‘Avant-propos de son livre : 

« Il a été possible jusqu’à présent d’enseigner les langues sans utiliser l’image animée... 

et cela pourrait fort bien se poursuivre ainsi. Pourtant, la connaissance que nous avons 
de ce média permet d’accroître l’efficacité du processus d’enseignement, en ce qui concerne, 
en particulier, les conventions sociales, les expressions non verbales et les implicites culturels. 
De plus, la vidéo provoque l’implication affective de l’apprenant, ce qui constitue l’une 
des forces-moteur de l’apprentissage » 1 

La vidéo permet donc de rendre l’enseignement d’une langue plus efficace, d’enregistrer  

les productions linguistiques dans la réalité culturelle qui défile sous les yeux des appre-
nants et d’impliquer beaucoup plus les apprenants dans l’acte d’apprentissage. 

QUELS TYPES DE SUPPORTS VIDEO PROPOSER ? 

Le choix des documents vidéo dépend des objectifs pédagogiques : communicatifs, 

thématiques, grammaticaux, lexicaux et même culturels, que l’enseignant veut atteindre. 
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Mais pour sélectionner une bonne vidéo, il faut prendre en considération la qualité du son 

et de l’image, la durée du document, la vitesse des dialogues et leur registre. Pour une plus 

grande efficacité il vaut mieux choisir des documents ne dépassant pas les 7 à 10 minutes. 

Un document plus long s’avère moins exploitable pour accomplir les tâches prévues. 
Les types de documents, source d'apprentissages linguistiques ou culturels, que l’on peut 

proposer sont des recettes de cuisine, des bandes-annonces, des dessins animés, 

des publicités, des clips, des petits reportages. Cette liste n’est pas exhaustive ! 

SEQUENCE PEDAGOGIQUE – CLASSE INVERSEE 

Faire usage de divers documents audiovisuels pour repérer, décrire, analyser, résumer, 

faire des hypothèses, rédiger paraît bénéfique et aide énormément les apprenants à accéder 
aux quatre compétences langagières. Voici donc maintenant la proposition d’une bande-

annonce qui peut être utilisée en tant que support pour la classe inversée, c’est une approche 
pédagogique qui connaît un grand succès en France.   

En quoi consiste-t-elle ? Les apprenants travaillent chez eux, le document vidéo qui 

leur est proposé, ils le regardent autant de fois que nécessaire, ce qui favorise la mémo-
risation et ils doivent répondre à des questions de compréhension globale. Ensuite, 

de retour en classe, l’étape suivante est consacrée aux tâches plus difficiles qui demandent 

de l’imagination, de la créativité et l’aide de l’enseignant. Les élèves se trouvent en situation 

d’activité : ils sont davantage impliqués, car ils travaillent en groupe pour faire des choix et 

des hypothèses, travailler le vocabulaire ou rédiger une production écrite. Ils sont 

responsables de la construction de leur savoir. Ce qui est très important, c’est la partie pré-
découverte où l’enseignant propose aux apprenants des connaissances et des activités avec 

lesquelles ils doivent se familiariser avant le cours. 

QUELQUES IDEES D’EXPLOITATION D’UNE BANDE-ANNONCE 

PARTIE PRÉ-DÉCOUVERTE 

Activité 1. Production orale. Répondez aux questions sur le cinéma. 

1. Est-ce que vous allez souvent au cinéma ? 

2. Quand êtes-vous allé(e) au cinéma la dernière fois ? 

3. Quel(s) film(s) avez-vous vu(s) ? 

4. Avez-vous aimé le film ? Si oui, pourquoi ? 

5. Quel genre de film préférez-vous : film d’action, comédie, science-fiction ... ? Pourquoi ? 

6. Connaissez-vous des films français ? Si oui, lesquels ? 

7. Quels acteurs/quelles actrices français(es) pouvez-vous citer ? 

Activité 2. Lexique autour du cinéma. Associez les définitions aux expressions données.  

1. Une bande-annonce  a. Un(e) passionné(e) de cinéma. 

2. Un film en version origi-

nale sous-titrée 

 b. Les acteurs prêtent leur voix aux personnages et 

on n’entend pas la langue du tournage. 

3. Le cinéma  c. L’artiste qui remplace un acteur pour le tournage 

de scènes dangereuses. 

4. Un cinéphile  d. On écoute la version originale mais on peut lire 

des sous-titres en sa langue, en bas de l’image. 

5. Un figurant  e. Les extraits du film qui servent à les présenter  

au public juste avant la sortie du film en salles  

et qui donneront envie de voir ce film. 

6. Un film doublé  f. Le grand écran, le 7e art. 

7. Un cascadeur  g. Une personne qui a un rôle minime, généra-

lement muet. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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Activité 3. Lexique autour du cinéma. Remplissez les différentes bulles avec le vocabulaire 
appartenant au champ lexical du cinéma. Vous le trouverez dans un dictionnaire ou sur 
Internet.  

 

Activité 4. Racontez un film que vous avez vu récemment. 

 

CLASSE INVERSÉE – Exploitation d’une bande-annonce 

FICHE PÉDAGOGIQUE – APPRENANT 

ACTIVITÉS FAITES À LA MAISON 

Lien vers la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=DxeztKTWhGk 

 

Activité 1. Trouvez le contraire de 

a) tout le monde   ............................................ 

b) debout   ............................................ 

 

Activité 2. Regardez la bande-annonce « Tout le monde debout », puis cochez la bonne réponse. 

1. Le personnage principal se trouve 

  à la gare  

  à l’aéroport   

  à la poste 

A2 
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2. Quelle est la profession de la nouvelle voisine ? 

  Elle s’occupe d’ enfants  

  Elle s’occupe de personnes handicapées 

  Elle s’occupe de personnes âgées 

3. Florence est 

  mariée  

  séparée   

  célibataire 

4. Florence, c’est 

   la sœur aînée de la voisine    

  la cousine de la voisine  

  la mère de la voisine 

5. Florence 

  pratique la natation et le tennis   

  joue au tennis et joue du violon 

  fait du tennis et joue de la guitare 

6. Pourquoi la secrétaire appelle-t-elle M. Jocelyn ? 

  Pour lui rappeler qu’il a un repas d’affaires    

  Pour lui rappeler qu’il doit prendre un médicament  

  Pour lui rappeler son rendez-vous pour une coloscopie   

 

RECONSTITUER L’HISTOIRE DU FILM 

Activité 3. Numérotez les photogrammes selon leur ordre d’apparition dans le film et don-

nez à chaque photogramme un titre court et simple. 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 
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___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=DxeztKTWhGk, [dostęp 31.01.2020]. 

 

 
ACTIVITÉS EN CLASSE 

Activité 4. Passez du langage familier au langage courant. 

Langue familière   Langue courante 

1. C’est (du) bidon.  ................................................... 

2. Draguer une fille.  ................................................... 

3. Tu n’en as pas marre de mentir.  ................................................... 

4. Vous allez avoir mille trucs à vous dire.  ................................................... 

Activité 5. Associez les répliques de la bande-annonce aux photogrammes leur correspondant. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=DxeztKTWhGk, [dostęp 31.01.2020]. 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
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Activité 6. Complétez par les mots ou expressions que vous avez entendus. 

1. Je m’appelle Rodrigo Gonzales. Je suis ______________ . J’ai 2 kilos de shit *____________ . 

2. Il n’est pas si __________ . _______________________ me raconte ? 

3. Vous allez avoir mille trucs à vous dire entre _____________________ . 

4. Je peux vous _____________ ?  Oui. Qu’est-ce qu‘_____________________ ? 

5. Non, je ne __________ pas bouger. 

6. Oh, Jocelyn ! Vous êtes assis ___________________ . 

* shit désigne le haschich, obtenu à partir de la résine du cannabis.  

 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE (PE/PO).  

Activité 7. Résumez la bande-annonce en quelques phrases, puis imaginez le scénario du film. 

Cette activité peut se dérouler uniquement à l’écrit. Mais une mise en commun à l’oral est 
également possible. 

 

C O R R I G É  

PARTIE PRÉDÉCOUVERTE 

Activité 1. Réponses libres. 

Activité 2. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

e d f a g b c 

Activité 3. 

Expressions : produire un film, tourner un film, réaliser un film, écrire un scénario, trouver  

des acteurs en leur faisant passer un casting, jouer un rôle principal ou secondaire, 

interpréter un rôle, aller voir un film/aller au cinéma, se faire une toile... 

Genre de films : un film d’animation, un film d’horreur, un film d’aventure, un film de guerre, 

un film de science-fiction, un film policier, un film historique, un thriller, un drame,  

un western, une comédie... 

Métiers du cinéma : un ingénieur du son, un décorateur, un réalisateur, un producteur, 

un monteur, une habilleuse, une maquilleuse, un acteur/une actrice, un comédien/ 

une comédienne, un chef opérateur, un cadreur, un costumier... 

Succès du film : avoir du succès, battre un record d’entrée, avoir de bonnes critiques, être  

nommé dans des festivals, recevoir des prix/des récompenses prestigieuses, être distribué 
dans le monde entier... 

Activité 4. Réponse libre. 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE – APPRENANT 

Activité 1.  

a/ tout le monde   #  personne   b/ debout   #  assis(e) 

Activité 2.  

1. Le personnage principal se trouve à l’aéroport.  

2. Elle s’occupe de personnes handicapées. 

3. Florence est célibataire. 

4. Florence, c’est la sœur aînée de la voisine. 

5. Florence joue au tennis et joue du violon. 

6. Pour lui rappeler son rendez-vous pour une coloscopie. 
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Activité 3. Production libre. 

5 

 
___________________________________ 

3 

 
___________________________________ 

6 

 
___________________________________ 

7 

 
___________________________________ 

8 

 
___________________________________ 

1 

 
___________________________________ 

2 

 
___________________________________ 

4 

 
___________________________________ 

Activité 4. 

Langue familière  Langue courante 

1. C’est (du) bidon.  C’est faux. C’est un mensonge. 

2. Draguer une fille.  Séduire une fille, faire la cour à une fille. 

3. Tu n’en as pas marre de mentir ?  Tu n’en as pas assez de mentir ?/  

  Tu ne peux plus supporter de mentir ? 

4. Vous allez avoir mille trucs à vous dire.  Vous allez avoir mille choses à vous dire. 
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Activité 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

C J B F I A G O M D E N L H K 

Activité 6. 

1. Je m’appelle Rodrigo Gonzales. Je suis colombien. J’ai 2 kilos de shit* dans mon sac. 

2. Il n’est pas si vieux . Qu’est-ce qu’on me raconte ? 

3. Vous allez avoir mille trucs à vous dire entre Parisiens. 

4. Je peux vous parler ?  Oui. Qu’est-ce qu’il y a ? 

5. Non, je ne peux pas bouger.  

6. Oh, Jocelyn ! Vous êtes assis sur ma chaise. 

Activité 7. Production libre. 

Barbara Kosta 
 

Przypisy: 
1 Compte C., La vidéo en classe de langue, p. 7, Hachette, France 1993. 
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Netografia: 
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Anna Wawrzyniak  
XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie 

EUROPEJSKI  DZIEŃ  JĘZYKÓW  

W  XIX   LO   IM.   POWSTAŃCÓW   WARSZAWY  

W  WARSZAWIE  
naszej szkole co roku obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Młodzież 

prezentuje wybrane łamańce językowe i podejmuje próby tłumaczenia fragmentów 

tekstów literackich. Uczniowie prezentujący najlepszy kunszt językowy nagradzani 
są najwyższą oceną. 

W ostatnim roku obchody rozszerzyliśmy o lekcję języka rumuńskiego na Skypie przepro-

wadzoną przez lektora z Rumuńskiego Instytutu Kultury. Zakończyliśmy tę imprezę war-

sztatami tłumaczeniowymi z języka czeskiego i języka rumuńskiego, które zbiegły się z Mię-

dzynarodowym Dniem Tłumacza.  

W 2020 roku postanowiliśmy zmienić nieco formułę święta, które trwało w XIX LO 

od 23 do 30 września i skupiliśmy się na konkursach z wykorzystaniem nowych technologii.  

Konkursy odbywające się podczas Europejskiego Dnia Języków adresowane są do wszyst-

kich uczniów. Pytania dotyczą ogólnej wiedzy z różnych języków obcych i mają na celu promocję 

kultury europejskiej, popularyzację ciekawostek lingwistycznych i cywilizacyjnych, naukę 

języków, rozwijanie otwartości na inne kultury oraz integrację całej społeczności szkolnej. 

W 
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Świętowanie rozpoczęliśmy od grup językowych, które wzięły udział w przygotowanych 

przez Instytuty Językowe lekcjach online pt.: 

1. Łotewski na dobry początek. 

2. Język w czasoprzestrzeni, czyli tajemnice języka czeskiego i czeskiego języka migowego. 

3. Rumuni i ich sąsiedzi. Kilka słów o „łacińskiej wyspie” (...). 

Kolejnym etapem świętowania uroczystości był przeprowadzony konkurs z wykorzys-

taniem kodów QR. Do przygotowania pytań zostali włączeni nauczyciele języków: francus-

kiego, angielskiego, rosyjskiego i polskiego. Pytania dotyczyły dziedzin kulturoznawczych 

i językowych, a także ciekawostek z innych języków europejskich. Każdy uczeń otrzymywał 

dwie kartki – jedną z poleceniami, drugą z tabelą, na którą nanosił odpowiedzi uzyskane po 
rozpracowaniu kodu QR. Kody były porozwieszane na korytarzach szkoły. Pod kodami QR 

były ukryte linki. Młodzież skanując kod telefonem komórkowym, musiała wysłuchać frag-

mentu piosenki, wywiadu, nagrania lub przeczytać informacje, aby poprawnie wykonać quiz.  

Uczniowie z zapałem podeszli do zadania i już z samego rana biegali po korytarzach, 

szukając ukrytego kodu. Musieli się spieszyć, bo karty z odpowiedziami należało zwrócić 
nauczycielowi do godziny 1400 tego samego dnia. 

  

  
Europejski Dzień Języków w XIX Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Warszawy w Warszawie 

Karta z pytaniami: 

Zeskanuj kod QR, a odpowiedzi zapisz na karcie odpowiedzi. 

1. W jakiej wytwórni powstał film „Przygody Misia Colargola”? – postać wykreowana przez 

francuską pisarkę.  

2. Z poradnika dobrych manier dowiecie się, jakich sztućców używamy do jedzenia ślima-
ków burgundzkich.  

3. Gdzie następuje druga fermentacja szampana?  

4. Co oznacza w języku czeskim záchodová štětka?  

5. O jakim mieście śpiewa francuski piosenkarz Gilbert Bécaud?  

6. Co nazywane jest Siedmioma Siostrami Stalina i gdzie się znajduje?  

7. Wymień przykłady 4 typowo rosyjskich dań.  

8. Co i za ile sprzedała Rosja Ameryce w 1867 roku?  

9. W jakim języku śpiewana jest ta piosenka?  

10. Z jakiego języka pochodzi słowo pedant i jakim słowem polskim je zastąpisz, by w poniż-

szym zdaniu zachować sens: „Oczko wodne będzie stanowić wspaniały pendant do ogród-

ka skalnego”.  
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11. Divorced, beheaded and died. 
Divorced, beheaded, survived. 

Who do these words refer to and why? 

12. „The King's Speech tells the story of the man who would become King ............., the father 

of the current Queen”, ................ . 

13. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat: „Who said these words and when?” 

14. What is the appropriate way to eat scones at cream tea time? 

Jak należy jeść ciastko scone podczas angielskiego podwieczorku cream tea? 

15. Where is the oldest university in England? 
Gdzie znajduje się najstarszy angielski uniwersytet?  

16. Do jakiej grupy językowej należy język baskijski?  

17. Która forma jest poprawna dla określenia domku do karmienia ptaków?  

18. Gdzie język gwizdany jest obowiązkowym przedmiotem w szkole?  

19. Jakie jest pochodzenie wezwania ratunkowego mayday?  

20. Kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Języków?  

Karta odpowiedzi:  

Wpisz odpowiedzi zgodnie z numeracją pytań, które znajdują się na karcie pytań. 

Wypełnioną kartę przekaż prowadzącemu. 

Imię .....................    Nazwisko .....................    Klasa .....................     

Numer pytania z karty pytań Odpowiedź 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

Odpowiedzi: 

1. Wytwórnia Se-ma-for w Łodzi. 
2. Specjalne szczypczyki i widelczyk. 
3. W butelce. 
4. Szczotka do toalety. 
5. Moskwa. 
6. Budynki podobne do warszawskiego Pałacu Kultury, w Moskwie. 
7. Np. solanka, okroszka, pielmieni, kawior, czeburek. 
8. Alaska, 7,2 mld dolarów. 
9. W języku estońskim. 

10. Pochodzi z j. francuskiego i tworzy uzupełnienie, harmonię. 
11. King Henry VIII had six wives. He divorced two of his wives (Catherine of Aragon and Anne 

of Cleves), he had two of his wives executed (Anne Boleyn and Catherine Howard) and one 
of his wives (Jane Seymour) died shortly after childbirth. His last wife (Catherine Parr) outlived him. 
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12. George VI, Elizabeth II. 
13. Winston Churchill, May 13, 1940. 
14. You should split it and eat it either with cream or with jam/marmalade. Należy rozdzielić 

połówki ciastka i zjeść je, nakładając na połówki kremową śmietankę lub marmoladę. 
15. Oxford. 
16. Nie jest to język indoeuropejski, jest to język izolowany. 
17. Karmnik, a nie karmik. 
18. Wyspa la Gomera nad Oceanem Atlantyckim. 
19. Od francuskiego słowa m'aidez. 
20. 26 września. 

Kody QR można wygenerować na stronie https://www.qr-online.pl 

Linki do stworzenia kodów QR: 

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Colargol 

2. https://www.youtube.com/watch?v=c6_rAWXOg0M 
3. https://www.youtube.com/watch?v=gYLQCebhQs0 

4. https://wposzukiwaniu.pl/czeskie-false-friends/ 

5. https://www.youtube.com/watch?v=TilQ8BIHisw 

6. https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_Si%C3%B3str_(Moskwa) 

7. https://kolemsietoczy.pl/kuchnia-rosyjska-potrawy-dania-tradycyjne-co-jedza-w-rosji/  
8. https://www.topnaj.pl/rosja-ciekawostki/ 

9. https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=iPvFAvVPDds&feature=emb_logo 

10. https://sjp.pwn.pl/sjp/pendant;2571098 

11. https://youtu.be/JsQXmqI0wYo 

12. https://youtu.be/EcxBrTvLbBM 

13. https://youtu.be/8TlkN-dcDCk 
14.  https://youtu.be/Dq-1MLT3YDk 

15. https://youtu.be/ymyiBX5BHdo 

16. https://jezykowasilka.pl/ciekawostki-baskijski/ 

17. https://polszczyzna.pl/karmik-czy-karmnik-ktora-forma-jest-poprawna/ 

18. https://www.youtube.com/watch?v=8D-8fY6wy_E 
19. https://pl.wiktionary.org/wiki/mayday 

20. https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx 

Kolejnym wydarzeniem był zorganizowany konkurs językowy Kahoot. Uczniowie otrzymali 

PIN do gry na platformie Kahoot, informację o czasie trwania i sposobie logowania. 

Oto pytania do konkursu Kahoot:  

1. If you like going to parties, you are: 
a. a party bird 

b. a party fish 

c. a party animal 

d. a party flower 

2. A flower symbol of Scotland is: 
a. leek 

b. thistle 
c. rose 

d. shamrock 

3. John is no spring chicken means:  
a. he is not handsome 

b. he is not cheerful 

c. he is not slim 

d. he is not young 

4. Which historic building in London has a Whispering Dome? 
a. St Paul’s Cathedral 
b. Big Ben Tower 

c. Westminster Abbey 

d. Tate Modern Gallery 
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5. The oldest and largest inhabited castle in the world is: 

a. Buckingham Palace 

b. The Royal Castle in Warsaw 

c. Blenheim Palace 
d. Winsor Castle  

6. The symbol of England is: 

a. a shamrock 

b. an island 

c. a lion 

d. a rose  

7. W którym wieku powstała Moskwa? 

a. IX w. 

b. XV w. 

c. XII w. 

d. X w. 

8. Które jezioro w Rosji jest najgłębsze? 

a. Ładoga 

b. Bajkał 

c. Onega 

d. Czebarkul 

9. Liczba pałaców, dworów, zamków we Francji wynosi około: 
a. 20 tys. 

b. 40 tys. 

c. 30 tys. 

d. 50 tys. 

10. Język francuski był językiem oficjalnym w Anglii przez około: 
a. 300 lat 

b. 500 lat  

c. 100 lat 

d. 200 lat 

11. Oryginalny przepis sera camembert wywodzi się z: 

a. Bordeaux 
b. Paris 

c. Normandii 

d. Prowansji 

12. Emmental jest serem: 

a. holenderskim 
b. niemieckim 

c. francuskim 

d. szwajcarskim 

13. Czy trufle – francuski przysmak to: 

a. cukierki 

b. małże 
c. grzyby 

d. owoce 

14. Jaki jest francuski tytuł piosenki „Panie Janie”? 

a. Monsieur Jean 

b. Frère Jean 
c. Frère Jacques 

d. Monsieur Jacques 
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15. Najdłuższa rzeka Francji to: 

a. Loara 

b. Garonna 

c. Sekwana 
d. Moza 

16. W którym mieście odbywały się koronacje królów francuskich? 

a. Marseille 

b. Reims 

c. Nantes 

d. Calais 

17. Czy wyraz „szkoła” jest: 

a. germanizmem 

b. bohemizmem 

c. latynizmem 

d. orientalizmem 

18. Czy wyraz „peruka” jest: 

a. latynizmem 

b. galicyzmem 

c. italianizmem 

d. orientalizmem 

19. Czy wyraz „akwarela” jest: 
a. galicyzmem 

b. italianizmem 

c. orientalizmem 

d. latynizmem 

20. Czy wyraz „fartuch” to: 
a. latynizm 

b. galicyzm 

c. bohemizm 

d. germanizm 

 

Odpowiedzi:  

1-c/ 2-b/ 3-d/ 4-a/ 5-d/ 6-d/ 7-c/ 8-b/ 9-b/ 10-a/ 11-c/  

12-c/ 13-c/ 14-c/ 15-a/ 16-b/17-c/ 18-b/ 19-b/ 20-d 

 

Zwycięzcom obydwu konkursów zostały wręczone nagrody rzeczowe i drobne upominki od 

sponsorów. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zachęcamy 

gorąco do udziału w kolejnych tego typu przedsięwzięciach. Mamy nadzieję, że Europejski 

Dzień Języków przejdzie do tradycji i na stałe zagości w murach naszego liceum. Liczymy, 

że zorganizowane wydarzenia pobudziły ciekawość językową uczniów. Dziękujemy nauczy-
cielom za pomoc w przygotowaniu zestawu pytań i włączenie się w obchody święta.  

Informacje o tegorocznych wydarzeniach związanych z Europejskim Dniem Języków 

wraz ze zdjęciami znajdują się również na stronie internetowej XIX LO: 

https://lo19.pl/projekty-kola 

Anna Wawrzyniak  

 

 

Przydatne linki: 

https://create.kahoot.it  

https://kahoot.it  

https://www.qr-online.pl 
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Katarzyna Braszczyńska 
Szkoła Podstawowa w Orzechowie  

SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI  

PROJEKTU  OGÓLNOSZKOLNEGO  

TYDZIEŃ  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO 

estem nauczycielem języka angielskiego i niemieckiego w niewielkiej Szkole Podstawo-
wej w Orzechowie. Od kilku lat staram się cyklicznie organizować Tydzień Języka An-

gielskiego, w który angażowane są wszystkie klasy. W roku szkolnym 2019/2020 miał 

on miejsce już po raz piąty. Co roku wybieram inny kraj anglojęzyczny, na którym się 

skupiamy, tak aby dzieci miały okazję dokładniej poznać kulturę, tradycję i zwyczaje po-

szczególnych państw. Ostatni projekt dotyczył Ameryki Północnej i miał na celu populary-
zację nauki języków obcych. Stanowił zachętę do poznania Stanów Zjednoczonych, ich tra-

dycji i kultury oraz służył zaciekawieniu uczniów interesującym kontynentem.  

 
Źródło: https://www.iconspng.com/uploads/usa-flag-map.png, [dostęp 16.03.2021] 

Działania projektowe rozpoczynają się przeważnie na początku października, ale już od 

września ruszamy z przygotowaniami do finału. Na początku opracowuję harmonogram 

działań osobno dla każdej klasy oraz tworzę listę aktywności, w których mogą uczestniczyć 

wszyscy uczniowie. Poniżej prezentuję przykładowy harmonogram.  

Harmonogram Tygodnia Języka Angielskiego rok szkolny 2019/2020 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do czynnego udziału w Tygodniu Języka An-

gielskiego w naszej szkole. W tym roku skupimy się na Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół-

nocnej. Przybliżymy znane postaci pochodzące z tego kraju, spróbujemy typowych potraw, 

posłuchamy muzyki i poznamy ciekawostki dotyczące Ameryki. Poniżej przedstawiam 
harmonogram zadań na poszczególne dni.  

7.10.2019 (poniedziałek) 

Konkurs na najciekawszy plakat (klasy IV–VIII). Zadaniem każdej klasy jest wykonanie 

plakatu przedstawiającego ciekawostki dotyczące jednego z sześciu poniżej podanych 

tematów. Każda klasa wybiera jeden temat. Technika pracy jest dowolna. Wszystkie prace 

zostaną ocenione oraz wyeksponowane. Klasa zwycięska otrzyma immunitet w dniu następ-

J 
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nym. Podaję termin wykonania plakatu oraz dodatkowe zadanie. Na najbliższy piątek należy 

przygotować krótką, wesołą prezentację plakatu w formie ustnej. 

Tematy: 

1. Indianie. 

2. Kowboje. 

3. Znane miasta (Hollywood, Waszyngton, Los Angeles itp.). 

4. Krajobraz Ameryki (park Yellowstone, Niagara itp). 

5. Historia odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. 

6. Popularne sporty w Ameryce. 

9.10.2019 (środa) 

Konkurs polega na prezentacji różnorodnych przedmiotów kojarzonych z Ameryką (klasy IV–VIII). 

Zadaniem każdej klasy jest zebranie jak największej liczby różnorodnych przedmiotów, 

wycinków z gazet uznawanych za symbole Ameryki (np. lasso, kaktus, rakieta, odznaka 

szeryfa, namiot indiański itp.). Zwycięska klasa otrzyma nagrodę.  

11.10.2019 (piątek) 

Przedstawiciel klasy przebiera się za wybraną znaną postać pochodzącą z Ameryki i krótko 
opowiada o tej postaci (klasy IV–VIII). 

Przedstawiciele klasy IV–VIII przebierają się za wybraną postać pochodzącą z Ameryki i opo-

wiadają kilka zdań o tej postaci (w pierwszej osobie). Można wybrać jedną z podanych po-

niżej postaci lub wyszukać inną: (Donald Trump, Myszka Miki, Bill Gates, Martin Luther 

King, Angelina Jolie, Woody Allen, Walt Disney, Donald Duck, Madonna, Michael Jackson, 

Mark Twain, Elvis Presley, Merlin Monroe, Neil Armstrong, Barack Obama, Thomas Edison, 
Henry Ford, Ernest Hemingway, Abraham Lincoln) 

Klasa Postać Osoba odpowiedzialna 

IV   

V   

VI   

VII   

VIII   

Typowe amerykańskie potrawy do przygotowania i wykorzystania w prezentacji, np.: 

1. coca cola 4. pop corn 7. hamburgery 
10. tosty z masłem 
orzechowym i konfiturą 

2. indyk 
pieczony 

5. gotowana kuku-
rydza w kolbach 

8. frytki z sosem gravy 
11. skrzydełka w panierce 
z masła i sosu chili 

3. hot-dog 
6. gofry z cukrem 
pudrem 

9. makaron zapiekany 
serem z sosem 

beszamelowym 
12. ciasto z dyni 

PODSUMOWANIE TYGODNIA JĘZYKÓW EUROPEJSKICH 

Na początku Tygodnia Języka Angielskiego przedstawiciele poszczególnych klas losują 

temat, którym będą się zajmować przez najbliższy tydzień. Następnie gromadzą potrzebne 

materiały, przygotowują prezentacje bądź plakaty, które będą omawiać podczas finałowego 
wystąpienia. Zawsze staram sie wspierać uczniów w ich działaniach, służę radą i pomocą. 

W czasie zajęć prezentuję uczniom krótkie filmiki dotyczące omawianego państwa (położenie, 

ciekawostki, znane fakty itd.), które są dostępne w Internecie. Dodatkowo w czasie trwania 

projektu uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w indywidualnych konkursach z nagro-

dami, np.: 
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● „Jaka to melodia?”. Zadaniem uczestników konkursu jest odgadnięcie nazwiska wyko-

nawców oraz tytuły piosenek, które są odtwarzane podczas przerw na korytarzu szkol-

nym. Zabawa podoba się także nauczycielom, którzy chętnie próbują swoich sił w odga-

dywaniu.  

● Kolejny konkurs nosi tytuł „Ta twarz wygląda znajomo”. Zadaniem uczniów jest odgad-

nięcie nazwisk znanych postaci pochodzących z Ameryki, które zaprezentowane są na 

gazetce szkolnej. 

Interesującym zadaniem dla uczniów jest możliwość robienia zakupów w języku angiel-

skim w małym szkolnym sklepiku. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, dzięki któremu 

mogą oni wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Uczniowie przełamują pierwsze bariery ję-
zykowe, czują się jak w prawdziwym angielskim sklepie. Obserwują, że to czego się nauczyli, 

mogą wykorzystać w realnym świecie. Często kolejka do naszego sklepiku jest ogromna, ale 

nawet pierwszoklasistom udaje się zrobić zakupy w języku angielskim. Ten typ aktywności 

uczniów z oczywistych względów uważam za najpotrzebniejszy. Praktyczna umiejętność po-

sługiwania się językiem obcym jest dla uczniów bardzo istotna. 

Po tygodniu aktywnych działań następuje uroczyste posumowanie Tygodnia Języka An-

gielskiego. Na jednym z takich podsumowań w październiku 2019 roku uczniowie klasy VI 

zachęcali do nauki języków obcych, podali wiele cennych rad i wskazówek, jak skutecznie 

się uczyć, następnie przekonywali w skeczu pt. „U dentysty”, że warto znać języki obce. 

Uczniowie klas młodszych (0–III) pochwalili się wiedzą dotyczącą Ameryki. Dzieci z zerówek 

zaśpiewały i zatańczyły taniec indiański „Jesteśmy Indianami”. Pierwszaki zaśpiewały pio-
senkę o dzikim zachodzie („Dziki, dziki Zachód” z bajki „Bolek i Lolek”), klasa II zatańczyła 

taniec kowbojski, a klasa III przedstawiła historię Krzysztofa Kolumba na podstawie 

samodzielnie przygotowanego scenariusza (w języku angielskim). Klasy starsze (IV–VIII) 

przedstawiły i omówiły wykonane wcześniej plakaty. Dodatkowo uczniowie poszczególnych 

klas przebrali się za ciekawe postaci pochodzące z Ameryki i opowiedzieli kilka zdań o pre-
zentowanych postaciach. Wszystkie pokazy spotkały się z miłym przyjęciem i otrzymały og-

romne brawa.  

 

Największą popularnością w tym dniu cieszyły się typowe dla Ameryki potrawy przygoto-

wane przez uczniów i  rodziców. Każda klasa zrobiła coś pysznego. Uczniowie mieli okazję 
spróbować skrzydełek, gofrów z cukrem pudrem, tostów z masłem orzechowym, pop-cornu, 

makaronu z serem, gotowanej kukurydzy, hamburgerów, hotdogów i innych. Potrawy bardzo 

smakowały konsumującym, bo już po chwili stoły opustoszały.  
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W projekcie brały udział wszystkie klasy, wspierane przez wychowawców i rodziców. Po-

ziom konkursów był wysoki, a zaangażowanie uczniów zasługujące na pochwałę. Założone 

cele projektu zostały osiągnięte. Uczniowie chętnie pracowali, wykazali się dociekliwością 

i kreatywnością, rywalizowali ze sobą w zdrowy sposób, zarazem się integrując.  

Moim zdaniem tego rodzaju projekt można przeprowadzić w każdej szkole, dopasowując 
konkursy i poszczególne zadania do potrzeb i możliwości uczniów. Dzięki Tygodniowi Języka 

Angielskiego uczniowie: 

● dowiedzieli się, że zdobyte wiadomości mogą wykorzystać w realnym świecie, 

● uzyskali motywację do wytrwałej pracy na lekcjach języka angielskiego, 

● zostali zapoznani z tematami kulturoznawczymi w przyjazny i przystępny sposób, 

● mieli okazję wykazać się swoimi zdolnościami poprzez udział w konkursach i innych 

aktywnościach, 

● udoskonalili umiejętność pracy w grupie i pracy indywidualnej. 

Zachęcam do organizacji podobnych projektów. Mimo iż pracy przy projekcie jest napraw-

dę dużo, to osiągnięte efekty i uśmiech na twarzach uczniów jest zawsze najlepszą nagrodą 

i podziękowaniem dla nauczyciela. 

Katarzyna Braszczyńska 
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EDUKACJA  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 
 

Jarosław Skrzypczyk 
II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie 

INICJATYWA  EKOLOGICZNA  

–   PROJEKT  „LETNIA  CZYTELNIA” 

zy można tradycję, nowoczesność i eko-

logię połączyć w integralną całość? 
W II Liceum Ogólnokształcącym 

im. R. Traugutta w Częstochowie, którego 

siedziba mieści się przy ulicy Kilińskiego 62 

(lokalizacja w tym przypadku nie jest bez 

znaczenia, gdyż jest to centrum Często-

chowy, przy zbiegu ruchliwej ulicy J. Kiliń-
skiego i nieco spokojniejszej ulicy D. Zbier-

skiego) okazało się to możliwe.  

II Liceum Ogólnokształcące im. R. Trau-

gutta w Częstochowie to szkoła z ponad 
stuletnią tradycją. W październiku 2020 r. 

mieliśmy hucznie obchodzić piękny, okrągły 

jubileusz 100-lecia naszego liceum. Nieste-

ty, sytuacja epidemiczna związana z pan-

demią koronawirusa zmusiła komitet orga-
nizacyjny do podjęcia decyzji o przesunięciu 

obchodów o rok, na dni od 8 do 9 paź-

dziernika 2021 r. Żywimy nadzieję, że tym 

razem możliwe będzie spotkanie się wielu 

roczników absolwentów, dyrekcji, nauczy-

cieli i zaproszonych licznie gości.  

Mamy co wspominać, czym się pochwa-

lić, a i plany na przyszłość rysują się bardzo 

interesująco. Wszystkim tradycja kojarzy się 
głównie z cyklicznymi uroczystościami typu 

Dzień Patrona Szkoły czy obchodami kolej-

nych jubileuszy, ale to także tradycyjne wy-

bory częstochowian dotyczące edukacji swoich 

dzieci. Jakże często do II LO uczęszczali 

rodzice, nierzadko dziadkowie dzisiejszych 
uczniów. Sam jestem tego przykładem – ab-

solwent II LO, nauczyciel biologii w II LO, 

wychowawca klasy 2 b, z którą realizowa-

łem projekt oraz ojciec uczniów II LO. Jako 

absolwent Traugutta nie wyobrażałem sobie 
ich dalszej edukacji w innej szkole. To  stało 

się już tradycją wielu pokoleń. W szkole 

było i jest coś magicznego, niepowtarzal-

nego, co decydowało o takim wyborze. Wszys-

cy podkreślają atmosferę tego miejsca, kli-

mat panujący wśród uczniów, nauczycieli, 
poziom zdobywanej wiedzy. W szkole zawsze 

dużo się działo i to na wielu płaszczyznach. 

Kolejni dyrektorzy dbali nie tylko o skutecz-

ność zdawanych egzaminów maturalnych, 
ale także o warunki, w jakich odbywał się 

proces dydaktyczny.  

I tu wkracza nowoczesność. Już w 1964 r., 

gdy liceum rozpoczynało swoją działalność 
w nowej siedzibie przy ulicy J. Kilińskiego 

62, szkoła jawiła się jako nowoczesny kom-

pleks pawilonów dydaktycznych z salą gim-

nastyczną, a nawet basenem. Wszystko oto-

czone terenem, który wówczas stawał się 

zielonym. Obecnie, po latach, architekto-
nicznie trącimy nieco myszką, ale wystarczy 

zajrzeć do środka, aby dostrzec symptomy 

nowoczesności. Zrobiono nowoczesny lifting 

wszystkich sal dydaktycznych, powstały no-

we estetyczne pracownie wyposażone w sprzęt 
audiowizualny. Remontu i zmian wystroju 

dokonano w świetlicy, bibliotece, holu, ko-

rytarzach, basenie, salach gimnastycznych, 

a także na terenie wokół szkoły z nowym 

boiskiem.  

W ten sposób przechodzimy do ekologii. 

Jako że jestem absolwentem Traugutta 

z  długoletnim już stażem nauczycielskim, 

mogłem nie tylko obserwować zachodzące 
zmiany, ale też uczestniczyć w przedsięwzię-

ciach związanych z działaniami proekolo-

gicznymi.  

Działania te zawsze wpisane były w stra-
tegię rozwoju szkoły. Teren wokół szkoły 

porośnięty jest starodrzewiem. Rosną tu kil-

kudziesięcioletnie lipy, modrzewie, sosny, świer-

ki, cisy, jałowce, nieco młodsze jodły kore-

ańskie, perukowce, berberysy. Powoli two-

rzy się kolekcja drzew i krzewów, czyli arbo-
retum.  

Naszą najnowszą inicjatywą jest zagos-

podarowanie terenu przy wejściu bocznym 
do szkoły od ul. J. Kilińskiego. Ten niewielki 

w sumie teren o powierzchni ok. 250 m², 

przysłonięty od ulicy kilkudziesięcioletnią li-

pą, nabrał zupełnie nowego charakteru. 

Stał się „Letnią czytelnią”, w której można 

spędzić nie tylko przerwy między zajęciami, 

C 
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ale także, a może przede wszystkim, mogą 

się tutaj odbywać zajęcia z biologii (rozpoz-

nawanie gatunków roślin – zajęcia dendro-

logiczne, z botaniki czy fizjologii roślin), 
także ekologii, geografii, religii, języków ob-

cych, zajęcia z wychowawcą oraz inne, któ-

rych tłem są posadzone tutaj różne gatunki 

krzewów, drzew, bylin, traw oraz jedno-

roczne rośliny ozdobne.  

Prace w „Letniej czytelni” rozpoczęliśmy 

3  października 2020 r. Poprzedził je etap 

projektowy, w którym zderzyły się rzeczy-

wistość z wyobrażeniami, jak mogłoby być 
pięknie i ekologicznie. Na szczęście udało 

się pozyskać wspaniałych, wrażliwych spon-

sorów takich jak pan Adam Blabuś, właś-

ciciel szkółki krzewów i drzew ozdobnych, 

pasjonata bez którego hojności, życzliwości 

i zaangażowania nie posadzilibyśmy prawie 
stu egzemplarzy różnych gatunków roślin. 

Pierwsze prace, prawdopodobnie najtrud-

niejsze, dotyczyły uporządkowania terenu, 

zlikwidowania części nawierzchni z beto-

nowych płyt chodnikowych, co umożliwiło 
nam utworzenie nowych rabat. Stare beto-

nowe gazony dostały nowy design. Została 

także nieco przycięta i uformowana kilku-

dziesięcioletnia lipa, która odsłoniła atrak-

cyjny teren.  

 

 

Największą radość sprawił młodzieży etap 
samych nasadzeń podarowanych szkole 

roślin. Niemałym wyzwaniem okazało się ich 

przemyślane rozmieszczenie uwzględniające 

wymagania życiowe. Punktami centralnymi 

stały się dwie nowo powstałe rabaty o wy-

miarach 2 m  2 m, na których królują pla-
tany klonolistne, piękne drzewa, które w przy-

szłości dadzą tu całkiem sporo oczekiwa-

nego cienia. Kompozycję dopełniają: żuraw-

ki, juki ogrodowe, trawy. Całość została wy-

kończona obrzeżem z kostki brukowej 

i pokryta korą. Na środkowej rabacie znalazł 
się „dobry duch” tego miejsca – drewniana 

rzeźba starego górala z fajką.  

Wykorzystaliśmy także kamienie i korze-

nie ozdobne. Bardzo dobrze prezentuje się 

teraz samo wejście. Wchodzących witają, 
oprócz starych odnowionych gazonów, w któ-

rych posadziliśmy lawendę i jałowce pło-

żące, także dwie wysokie grafitowe donice 

z zimozielonymi bukszpanami uformowany-

mi w kształcie kul. Sponsorem ozdobnych, 

mrozoodpornych donic był pan Marek Bła-
siak, właściciel firmy Gardenia. Całości do-

pełniają trzy ogrodowe latarenki w kształcie 

stożków. Świetnie prezentuje się najdłuższa 

rabata, przebiegająca wzdłuż całej działki 

przy murze oddzielającym teren szkoły od 
prywatnej posesji. Posadziliśmy tam między 

innymi: centralnie – trawy pampasowe, mis-

kanty, rozplenice, które z czasem przysłonią 

mur.  

Teraz ścianę pokrywa bluszcz wiecznie 

zielony. Na rabacie od strony ulicy królują 
hortensje ogrodowe i bukietowe, a także rod-

gersja kasztanowcolistna, centralne miejsce 

zajmuje klon globosum kulisty, szczepiony. 

Teren od strony boiska z niewielką rabatą 

obsadziliśmy berberysami, tawułami, tra-
wami. W samym rogu tej części, na ścianie 

budynku szkoły wiosną zostanie zainstalo-

wana markiza o wymiarach 3 m  4 m, któ-
ra zapewni cień do wypoczynku, np. pod-

czas przerw. Natomiast dokładnie po drugiej 

stronie, w rogu działki planujemy usytuo-

wać oczko wodne z kaskadą i fontanną. Ob-
sadzimy je odpowiednio dobranymi gatun-

kami roślin strefy przybrzeżnej, np. pałką 

wąskolistną, irysami. Także w tym miejscu 

został posadzony klon kulisty szczepiony. 

W oczku zamieszkają karasie ozdobne. Pow-

stanie więc niewielki wodny ekosystem. Ten 
zakątek będzie dodatkowo odpowiednio oś-

wietlony lampami solarnymi. Pomiędzy pow-

stałymi rabatami rozstawiliśmy zakupione 

wcześniej technorattanowe stoliki i fotele 

ogrodowe. Stoliki zostały ozdobione kompo-
zycjami (lampiony, wrzośce w donicach, 
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owoce orzechów włoskich i kasztanowców) 

podarowane przez panią Katarzynę Fiedziuk 

z hurtowni kwiatów „Irek”.  

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ucz-
niów klasy 2 b o profilu biologiczno-chemicz-

nym prace trwały bardzo krótko (od 3 do 

6  października 2020 roku). Niestety, pan-

demia koronawirusa i przejście na naucza-

nie zdalne nie pozwoliły nam w pełni na-

cieszyć się efektami wspólnych wysiłków. 
Myślę, że powrócimy wiosną, żeby zrealizo-

wać nasze dalsze plany i marzenia o enkla-

wie życia, zieleni, spokoju przy pluskającej 

kaskadzie i uwijających się w oczku wod-

nym karasiach.  

Moim marzeniem jako biologa jest także 

rozbudowanie kolekcji szkolnego arbore-

tum, które chciałbym wzbogacić o ciekawe 

i rzadkie gatunki drzew i krzewów. Piszę te 

słowa z nadzieją, że nowe wyzwanie pozwala 

z optymizmem patrzeć na proekologiczne 
postawy naszych uczniów, którzy chętnie 

podejmują się realizacji zielonych projek-

tów. Pomimo ograniczonych (ze względu na 

trudny czas) możliwości, bierzemy udział 

w konkursie na inicjatywę ekologiczną or-

ganizowanym przez Caritas Polska. Pozys-
kane ewentualnie środki przeznaczymy na 

dokończenie projektu „Letnia czytelnia”, co 

byłoby świetnym zwieńczeniem naszych wy-

siłków.  

Jarosław Skrzypczyk 
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Agnieszka Stolarska 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Częstochowie 

DYSKALKULIA  TO  NIE  WYMYSŁ  

SPECYFICZNE  TRUDNOŚCI   

W  UCZENIU  SIĘ   MATEMATYKI  

atematyka spędza sen z powiek wie-

lu uczniom. Nauczyciel matematy-

ki kojarzony jest często ze stresem, 
nerwami, złymi ocenami. Dlaczego tak jest?  

Powodów należy szukać zarówno w szko-

le, środowisku, jak i w samym uczniu. Ma-

teriał niedokładnie wyjaśniony, zależności 

i wzory pozostawione bez argumentacji stają 

się dla ucznia abstrakcją. „Nie rozumiem  
– nie uczę się – nie lubię – mam problem”. 

Powodem może być brak wsparcia najbliż-

szych, brak motywacji, a także lenistwo i brak 

ćwiczeń. Matematyka wymaga treningu. Im 

więcej zadań rozwiążesz, tym więcej zapa-
miętasz, a może także odkryjesz. Bez roz-

wiązywania zadań, bez logicznego myślenia, 

bez umiejętności wyciągania wniosków trud-

no jest odnieść sukces matematyczny.  

 
Źródło:  

https://www.doz.pl/czytelnia/a13207-
Dyskalkulia_-_objawy_diagnoza_i_przyczyny,  

[dostęp 18.05.2020]. 

Czasem jednak jest tak, że nauczyciel 

idealnie naucza, jasno i dokładnie przedsta-

wia materiał, uczeń koncentruje się najle-
piej jak potrafi, ale niestety efektów nie ma. 

Mówimy wówczas o trudnościach w uczeniu 

się. 

Wyróżnia się trzy rodzaje trudności w ucze-

niu się matematyki: 

● zwyczajne – pojawiają się na każdym eta-

pie kształcenia, mają związek z poznawa-

niem nowych zjawisk i zależności, uczeń 

prowadzony przez nauczyciela potrafi je 

samodzielnie pokonać, 

● nadmierne – pojawiają się, gdy problem 

jest zbyt trudny, np. niedostosowany do 

wieku dziecka, gdy dorosły stawia dziec-

ku zbyt duże wymagania, 

● specyficzne – pojawiają się, gdy dziecko mi-

mo wkładanego wysiłku i zaangażowania 

nie potrafi rozwiązać zadania, gdy nie do-

strzega zależności między liczbami. 

Trudności specyficzne w uczeniu się ma-

tematyki mają różne przyczyny, różne symp-

tomy i różne są metody ich eliminacji. Na-

leży do nich: 

● Dyskalkulia – zaburzenia zdolności ma-
tematycznych, które mają źródło w gene-

tycznych lub wrodzonych nieprawidłowoś-

ciach dotyczących funkcjonowania części 

mózgu odpowiedzialnej za dojrzewanie umie-

jętności matematycznych wraz z wiekiem. 

● Dyskalkulia pourazowa – obniżenie po-

ziomu wcześniej prawidłowych zdolności 

matematycznych z powodu urazu. 

● Akalkulia – całkowity brak zdolności 

matematycznych, pełna utrata zdolności 

liczenia. 

● Oligokalkulia – obniżony poziom zdolnoś-

ci poznawczych, powiązany najczęściej 

z opóźnieniem rozwoju umysłowego. 

● Parakalkulia – zaburzenia zdolności ma-
tematycznych współwystępujące z choro-

bą psychiczną. 

● Pseudodyskalkulia – trudności w nauce 

matematyki z powodu zaburzeń emocjo-
nalnych, nerwicowych, czynników psycho-

społecznych, choroby fizycznej, braków 

w wiadomościach czy zmęczenia. 

Trudności związane z uczeniem się mate-

matyki powodują, że coraz więcej młodych 
ludzi zgłasza się po pomoc do poradni psy-

chologicznych. Często problemy te diagno-

zowane są jako dyskalkulia. Wcześniej ter-

min i zjawisko to nie były znane, nie były 

M 
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badane. Obecnie stają się „popularne” i do-

kładnie analizowane. Określane są przyczy-

ny, objawy, a także metody terapeutyczne 

i metody pracy wspierające osoby z dyskal-
kulią. Warto bowiem pamiętać, że ma ona 

wpływ nie tylko na jakość funkcjonowania 

w szkole. Wpływa także znacząco na życie 

codzienne. 

Jakie są symptomy dyskalkulii? 

Osoba z dyskalkulią może mieć trudności: 

● z czytaniem i rozumieniem tekstu mate-

matycznego:  

– nie rozumie języka matematycznego, 

przy przynajmniej przeciętnej umiejęt-

ności czytania i rozumienia tekstu czy-

tanego, 

– zapomina przed skończeniem czytania 

złożonego algorytmu, co było na po-

czątku,  

– myli się podczas odczytywania podob-

nie wyglądających liczb, np. 6 i 9 albo 

3 i 8,  

– pomija symbole matematyczne (1,45 
odczytuje jako 145), 

– myli znaczenie symboli związanych 

z obliczeniami, tj. dodawania, odejmo-
wania, mnożenia i dzielenia, 

– z trudem czyta liczby wielocyfrowe. 

Szczególną trudność sprawiają liczby, 

w których występuje zero lub zera 
w środku, np. 10003, 70039, 

– przestawia cyfry w liczbie, np. liczbę 

23 odczytuje jako 32, 

– z trudem odczytuje wyniki pomiarów, 

– ma problemy z odczytywaniem map, 
wykresów i tabel, 

 
Źródło: 

https://www.cognifit.com/pl/pathology/dyscalculia, 
[dostęp 18.05.2020]. 

● z pisaniem:  

– ma wolne tempo pisania, 

– stosuje nieczytelny zapis, 

– myli się w stosowaniu symboli mate-
matycznych, 

– błędnie kopiuje liczby, obliczenia lub 

figury geometryczne, 

– nie może przywołać z pamięci liczb, 

obliczeń, kształtów geometrycznych,  

– ma trudności z zapamiętaniem, jak 
zapisywane są symbole matematycz-

ne, tj.: „+” lub „–”,  

– nie może poprawnie zapisać liczby za-
wierającej więcej niż jedną cyfrę. Ana-

logicznie do problemów z czytaniem, 

może się zdarzyć, że np.: pominie zero 

i 1001 zapisze jako 101; 17 zapisze 

z siódemką na początku jako 71; 1345 

zapisze zgodnie z sekwencją fonolo-
giczną poprzez zapis 1000 300 40 5, 

● z rozumieniem pojęć i symboli: 

– ma problem z reprezentowaniem liczb 

w różnych formatach (jako cyfry arab-
skie, ciągi cyfr, liczebniki mówione, 

cyfry rzymskie),  

– trudność sprawia jej rozumienie sym-
boli matematycznych, np. zapamię-

tanie, jak powinien być używany sym-

bol odejmowania, dodawania itd., 

– nie potrafi ocenić wartości miejsca 
dziesiętnego liczby, 

– ma problem z rozumieniem pojęć zwią-

zanych z wagą, przestrzenią, kierun-

kiem i czasem, 

– trudność sprawia jej odczytywanie da-

nych prezentowanych w układzie współ-

rzędnych,  

– ma problem z łączeniem formy graficz-

nej z wartością liczbową, np. sprawne 

odczytanie ilości oczek na poszcze-

gólnych ściankach kostki, 

– ma problem z rozumieniem i odpowia-

daniem ustnym lub pisemnym na za-

gadnienia prezentowane słowami, teks-

tem lub obrazem, 

– kłopot sprawia jej rozumienie pojęć: 

mniej, więcej, 

– ma problem z relacjami między jednost-

kami miar, np. z zależnościami między 

centymetrami, metrami i kilometrami, 

– trudność sprawia jej powiązanie ter-

minów matematycznych z ich skróta-

mi, np. kilometr – km,  

– ma trudności z poprawnym używa-
niem, w trakcie rozwiązywania zada-
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nia, jednostek danej miary, np. myli 

metry i centymetry,  

– trudno jej zapamiętać wzory matema-

tyczne, 

– problem sprawia jej rozpoznanie skró-

tów, np. cm2, cm3, 

– ma trudności z zapamiętaniem, co oz-

nacza dany skrót w podanym wzorze,  

– problem stanowi dla niej stosowanie 

obliczeń matematycznych w zadaniach 

praktycznych, 

● z klasyfikowaniem i sekwencjonowaniem 

liczb oraz podstawowymi własnościami 
matematycznymi: 

– ma trudności z rozpoznaniem liczb 

parzystych i nieparzystych, 

– trudność sprawia jej uszeregowanie 

liczby ze względu na wartość, np. czy 

26 poprzedza 27, czy następuje po 27, 

– ma wątpliwości, która liczba jest więk-

sza 61 czy 59,  

– ma problemy z sekwencjami liczb, np. 

nie może automatycznie stwierdzić, że 
64 to o pięć więcej od 59, jest niez-

dolna do umieszczenia według okreś-

lonej zasady liczb w ciągu liczbowym,  

– kłopot sprawiają jej zależności na osi 

liczbowej – nie potrafi wskazać np. 

połowy odcinka,  

– posiada obniżoną technikę liczenia  
– musi liczyć na palcach, by poradzić 

sobie z podstawowymi obliczeniami, 

– ma obniżoną pamięć w odniesieniu do 

prostych faktów liczbowych, np. tab-
liczki mnożenia, 

– ma problemy z obliczeniami pamięcio-

wymi spowodowane kłopotami z pa-
mięcią (krótkotrwałą), „traci” liczby 

używane w obliczeniach, 

– trudność sprawia jej liczenie wstecz, 

np. co pięć, zaczynając od 100,  

– ma obniżoną zdolność autokorekty  

– nie dokonuje korekty niedorzecznych 

wyników działań, np. w działaniu 

123 + 241 = 1444,  

● ze złożonym myśleniem: 

– ma problem z wybraniem właściwej stra-

tegii w rozwiązywaniu zadań i w zmia-
nie strategii na inną, jeśli uprzednio 

wybrana jest nieskuteczna (sztywność 

w myśleniu, uczenie się na pamięć, 

schematyczne odtwarzanie reguł i de-

finicji, które nie mają zastosowania 

w danym zadaniu),  

– trudność sprawia jej ustalenie kolej-

ności wykonywania kroków w zada-

niach matematycznych, zaplanowanie 

etapów rozwiązania zadania,  

– ma problemy z rozsądnym oszacowa-

niem, 

– trudno jej przejść z poziomu konkre-

tów na poziom formalny – abstrakcyj-

nego myślenia. Jest to widoczne w prze-

chodzeniu od konkretnych przedmio-

tów do symboli matematycznych, 

● w życiu codziennym: 

– ma problem z zapamiętaniem liczb, 

nawet tych bardzo ważnych w życiu, 

np. daty urodzin, daty imienin, daty 
ślubu, wieku,  

– błędnie może odczytywać numery ko-

munikacji miejskiej,  

– problemem jest dla niej wykonywanie 

codziennych zadań wymagających sto-

sowania liczb, zdolności przestrzen-

nych lub też dotyczących czasu, np. 

zapisywanie spotkań pod odpowiednią 
datą w kalendarzu, właściwym odczy-

taniem godziny,  

– kłopot sprawia jej planowanie prac 
domowych (trudność w zaplanowaniu 

kolejności różnych czynności oraz sil-

na tendencja do przeceniania wartości 

czasu),  

– ma problem z gotowaniem posiłków 

spowodowanych kłopotami z:  

○ poprawnym odczytaniem liczb w prze-

pisie, 

○ proporcjonalnym zwiększeniem (lub 

zmniejszeniem) ilości składników 

w zależności od potrzeb, 

○ ważeniem, odmierzeniem składni-

ków,  

○ nastawieniem piekarnika na właś-

ciwą temperaturę, 

○ zaplanowaniem kolejności czynnoś-

ci, które należy wykonać,  

○ zaplanowaniem czasu przygotowa-

nia, tak by posiłki były gotowe na 

ustaloną godzinę, 

– popełnia błędy podczas wybierania 

właściwych cyfr na kalkulatorze lub 

telefonie,  

– ma problem z posługiwaniem się pie-

niędzmi (z oceną wartości pieniądza, 

z szacowaniem, na co wystarczy pie-

niędzy, ze sprawdzaniem wydanej resz-

ty, zamianą na inną walutę, oceną 
wartości pieniężnej w odniesieniu do 
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konkretnego produktu), z posługiwa-

niem się kartą bankomatową,  

– trudno jej korzystać z promocji,  

– kłopotliwe jest dla niej prowadzenie 

działalności gospodarczej (kontrola 

wydatków, zakupów, rozliczenia po-
datków, wypłaty pensji, przelewy ban-

kowe),  

– ma problem z właściwą oceną odleg-

łości, ilości miejsca podczas parkowa-
nia.  

Osoba z dyskalkulią ma zaburzone fun-

kcjonowanie. Przejawia niepokój spowodo-

wany wolniejszą pracą i popełnianiem 

większej liczby błędów niż inni. Ma niską 
samoocenę. Odczuwa zwiększone napięcie 

emocjonalne i podwyższony lęk na samą 

myśl o liczeniu. Przejawia brak zaufania do 

własnych kompetencji matematycznych, do 

własnych obliczeń. Unika obliczeń przybli-

żonych i sprawdzania odpowiedzi. Uczeń 
z dyskalkulią często oddaje prace, które są 

niestaranne, pomazane, niechlujne. Opusz-

cza lekcje matematyki, a w życiu codzien-

nym unika sytuacji związanych z liczeniem. 

Praca z osobą z dyskalkulią polega na 
nadrabianiu zaległości szkolnych, na wyko-

nywaniu różnorodnych ćwiczeń, których za-

kres dostosowany jest do wieku i zdolności 

ucznia. Dobrze jest, gdy trening odbywa się 

również w domu i polega na wykonywaniu 

takich czynności jak: wspólne gotowanie, 
zakupy, gry planszowe oraz podczas zajęć 

dodatkowych, terapeutycznych, podczas któ-

rych często wykorzystuje się labirynty, za-

gadki logiczne, rebusy, wykreślanki, wyszu-

kiwanie ukrytych liczb, symboli. Duże zna-
czenie ma praca nauczyciela, który dopaso-

wuje metody i zasady pracy do możliwości 

ucznia. Szczególne zalecenia odczytać moż-

na z opinii poradni psychologiczno-peda-

gogicznej. Często zaleca się: 

● obniżenie wymagań odpowiednio do ro-
dzaju deficytów, 

● dostosowanie tempa pracy do możliwości 

ucznia, 

● stosowanie krótkich przerw w pracy, 

● ograniczenie bodźców rozpraszających 
uwagę, 

● ocenianie toku rozumowania, 

● umożliwienie korzystania z kalkulatora, 

tabliczki mnożenia, tablic matematycz-

nych, 

● wydłużenie czasu na rozwiązanie za-

dania, 

● umożliwienie zapamiętania przez stoso-

wanie zasady skojarzeń,  

● wprowadzanie pojęć matematycznych me-

todami aktywizującymi, za pomocą wielu 

środków, 

● obrazowe przedstawianie danych zadania, 

● określanie kroków prowadzących do roz-

wiązania zadania, 

● sporządzanie rysunków, grafów, które mo-

gą pomóc w zrozumieniu zależności mię-

dzy elementami zadania. 

Uczniowi ze zdiagnozowaną dyskalkulią 

trzeba pomóc. Nie zrobimy z niego wybit-
nego matematyka, ale możemy ćwiczyć z nim 

wykonywanie prostych czynności jak zaku-

py, szacowanie, np. czy wystarczy mu pie-

niędzy na zapłacenie rachunku, ile osób jest 

w kolejce. Możemy także pracować z nim, 

aby uzyskał choć minimalny wynik egza-
minu maturalnego z matematyki, co otwo-

rzy mu drzwi do dalszych wyzwań, do osiąg-

nięcia życiowych celów. 

Agnieszka Stolarska 
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EDUKACJA  INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 
 

Marcin Huras 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Częstochowie  

ZAJĘCIA  KOMPUTEROWE  W  KLASIE  I   

–   ARKUSZ  OBSERWACJI  LEKCJI  

PRZEDMIOT: zajęcia komputerowe  

KLASA: I 

CZAS: 2 x 45 minut 

TEMAT: Programowanie. Wprowadzenie kodów odpowiedzialnych za szybkość poruszania 
się i kierunek.  

CELE OGÓLNE 

Programowanie drogi robota oraz wprowadzenie kodów odpowiedzialnych za szybkość jego 

poruszania się i zmianę kierunku. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Uczeń: 

● Potrafi użyć właściwej sekwencji kolorów, aby zaprogramować robota. 

● Tworzy polecenie lub sekwencję poleceń dla określonego planu działania, prowadzące do 
osiągnięcia celu. 

● Wie, że robot podąża za linią, a kody warunkujące szybkość poruszania się wstawia się 

bezpośrednio na wytyczonej wcześniej trasie. 

● Stara się współpracować w zespole (grupa dwuosobowa). 

● Potrafi szukać różnych sposobów rozwiązania napotkanych problemów. 

METODY 

● poszukujące, podające, praktycznego działania. 

FORMY PRACY 

● zbiorowa (praca z całą grupą), zespołowa, indywidualna. 

POMOCE DYDAKTYCZNE 

● karta pracy nr 1 (przeznaczona do pracy w parach), 

● karta pracy nr 2, 

● kolorowe mazaki, kredki, nożyczki, taśma klejąca, klej, 

● ozobot. 

PRACA NAUCZYCIELA 

● przywitanie uczniów, podanie tematu i celów lekcji, 

● zaprezentowanie gotowej, przygotowanej wcześniej karty pracy wraz z demonstracją jej 

działania, 

● rozdanie uczniom kart pracy oraz karty kodów, 

● omówienie jak powinna wyglądać bezpieczna droga do szkoły i oznaczenie na kartach 
pracy miejsc, w których należy umieścić odpowiednie kody, 

● czuwanie nad ogólnym bezpieczeństwem i prawidłowością wykonywania zadania, 

● ocena pracy uczniów w czasie lekcji. 
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PRACA UCZNIA 

● zapoznanie się z tematem i celami lekcji, 

● wymienianie sytuacji, które można napotkać w drodze do szkoły, 

● udzielanie odpowiedzi, jak prawidłowo reagować na napotkane sytuacje, 

● kolorowanie kart pracy, 

● naklejanie kodów na trasie robota, 

● testowanie, czy robot prawidłowo przebył trasę, 

● korygowanie ewentualnych błędów. 

 

Karta pracy nr 1 – Droga do szkoły 

 

 

 
Karta pracy nr 2 – Kody 

 

Marcin Huras 
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Ludmiła Pilecka 
Szkoła Podstawowa im. S. Ligonia w Truskolasach 

LEKCJA  ODWRÓCONA  

oraz większą popularnością cieszy 

się ostatnio pojęcie tzw. „lekcji od-

wróconej”, znanej też jako „odwró-
cona klasa” lub „odwrócona szkoła”. Metoda 

narodziła się w USA, gdzie funkcjonuje pod 

nazwami flipped learning lub flipped class-

room. Jej autorami są Salman Khan (Khan 

Academy) oraz nauczyciele: Jon Bergman 
i Aaron Sams, którzy za główny cel postawili 

sobie zwiększenie aktywności uczniów pod-

czas lekcji. Na polskim gruncie idea została 

rozpropagowana przez specjalistów z Uni-

wersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

oraz Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Kom-
puterowej w ramach pilotażowego projektu 

„Kolegium Śniadeckich” (obejmującego przed-

mioty matematyczno-przyrodnicze) i znana 

jest jako „nauczanie wyprzedzające”. 

Metoda ta polega na odwróceniu kolej-
ności. W standardowym modelu lekcji nau-

czyciel wprowadza nowe treści, a następnie 

zadaje pracę domową, która ma służyć sa-

modzielnemu utrwaleniu materiału przez 

ucznia. 

 

W lekcji odwróconej zaczynamy od pracy 

domowej, w ramach której uczeń, korzys-

tając ze wskazówek czy materiałów przy-

gotowanych przez nauczyciela, we własnym 

zakresie zapoznaje się z treściami lekcji, 

a  następnie rozwija wiedzę i weryfikuje ją 
z  nauczycielem. Dzięki takiemu podejściu 

podczas lekcji mamy więcej czasu na usy-

stematyzowanie wiedzy, ewentualną dys-

kusję oraz ćwiczenie umiejętności. Co zatem 

nowatorskiego w przerzuceniu części wykła-
dowej na uczniów? Czy jedynie fakt, że nau-

czyciel zyskuje więcej czasu na lekcji? Nie 

tylko. Metoda ta umożliwia przyswojenie ma-

teriału teoretycznego każdemu w prefero-

wanym przez niego czasie i tempie. Ucznio-

wie, którzy podczas tradycyjnej lekcji mogą 

mieć problem z przyswojeniem materiału 
i w związku z tym bez zrozumienia przystę-

pują do ćwiczeń, w tej metodzie mogą osiąg-

nąć dużo lepsze efekty. Odpowiednio przygo-

towani uczniowie stają się bardziej aktywni. 

Ważnym elementem lekcji odwróconej są 
odpowiednio przygotowane materiały. Po-

winny być one multimedialne, dostosowane 

do poziomu uczniów.  

 

Z pomocą przychodzą nowoczesne tech-
nologie (Internet, platformy edukacyjne itd.). 

Pozwalają one zaangażować uczniów w pro-

ces uczenia się. W ten sposób nauka przed-

stawiona jest w sposób przystępny, ciekawy 

i skuteczny. Nauczyciel może nagrać swój 
wykład, skorzystać z gotowych filmików 

znalezionych w sieci czy po prostu przygo-

tować materiał w postaci tekstu do przeczy-

tania uzupełnionego materiałem ikonogra-

ficznym, ale także ćwiczeniami interaktyw-

nymi, dzięki którym uczeń ma możliwość 
zweryfikowania stopnia przyswojenia ma-

teriału. Wiele z tych umiejętności nauczy-

ciele opanowali podczas zdalnego nauczania. 

Po powrocie do szkół można wykorzystać je, 

stosując właśnie metodę odwróconej lekcji. 
Jest to przykład idealnego „blended learnin-

gu”, czyli nauczania hybrydowego – połącze-

nia e-learningu z tradycyjnym kontaktem 

z nauczycielem. 

Od kilku lat z powodzeniem stosuję tę 

metodę w wybranych klasach na lekcjach 
historii. Wykorzystuję głównie platformę  

e-learningową Moodle. Mimo przetestowania 

kilku innych platform uważam ją wciąż za 

najlepszą do tego celu. Idealnym sposobem 

C 
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do wprowadzania nowych treści jest moduł 

„Lekcja”. Pozwala on na skonstruowanie 

lekcji w taki sposób, aby uczeń po zapoz-

naniu się z częścią materiału musiał odpo-
wiedzieć na pytania. Jeśli odpowie popraw-

nie, przechodzi do kolejnego ekranu, jeśli 

nie – wraca do materiału, którego nie opa-

nował. Mobilizuje to uczniów do uważniej-

szego zapoznania się z udostępnionymi im 

treściami. Uczniowie mogą wielokrotnie pod-
chodzić do lekcji, poprawiać jej wynik, co 

jest szczególnie ważne dla uczniów mniej 

zdolnych, którzy potrzebują więcej czasu na 

przyswojenie nowych treści. Nauczyciel zaś 

ma kontrolę nad postępami uczniów. Lekcja 

może być urozmaicona różnymi materiałami, 

serwis umożliwia bowiem osadzanie np. in-
teraktywnych materiałów z serwisów genial.ly 

czy LearningApps, filmów z YouTube’a. 

Dzięki stosowaniu tej metody na lekcji 

bardziej efektywnie wykorzystuję możliwości 

monitora interaktywnego, pracę ze smartfo-

nami i tabletami, na większą skalę stosuję 
edukację filmową. 

Ludmiła Pilecka 

 

 

 

 

 

EDUKACJA  CZYTELNICZA  I  MEDIALNA 
 
Ksymena Żurawska 
Szkoła Podstawowa w Białej 

NAUCZANIE  ZDALNE 

–   CIĄG  DALSZY  PROPOZYCJI  

Artykuł jest kontynuacją tekstu „Nauczanie 
zdalne – propozycje” zamieszczonego w „Często-
chowskim Biuletynie Oświatowym” nr 3/4 
(117/118) 2020. 

WSTĘP 

Biblioterapeuta patrzy głębiej na pewne 

sprawy. Literatura staje się tworzywem, na 

kanwie którego może on poruszać istotne 

życiowe zagadnienia. 

Przytaczam treść trzech krótkich opo-

wiastek autorstwa Bruno Ferrero – włos-

kiego salezjanina, pisarza i pedagoga. Do 

każdej z nich dołączyłam propozycje meto-

dyczne, które ułatwią analizę tekstu i do-
tarcie do jego głębszej wymowy oraz rozwiną 

kreatywność czytelnika. Pozwolą mu także 

przemyśleć problemy, które porusza autor 

i skonfrontować je ze swoim wnętrzem. Za-

chęcą do refleksji. 

Każdorazowe czytanie tekstu i jego ana-
liza to proces twórczy, który wymaga wnik-

nięcia w głąb samego siebie. 

Bruno Ferrero w każdym ze swoich teks-

tów porusza problemy, które są cenne z punk-

tu widzenia biblioterapeuty. 

Proponuję skupić się krótko na proble-

matyce poszczególnych utworów. 

W opowiastce „Cud” autor kieruje uwagę 

czytelnika na problem istnienia, w tym pra-

widłowego funkcjonowania naszego ciała. Bar-

dzo często tego nie dostrzegamy, przyjmując 

to, że chodzimy, mówimy i myślimy za coś 
oczywistego. Nie potrafimy wyrażać wdzięcz-

ności. 

 Często tracimy z oczu to, że jesteśmy od-

powiedzialni tylko za sprawy, na które ma-
my bezpośredni wpływ. Nasze zamartwianie 

się nie przynosi żadnych rezultatów – z tym 

zagadnieniem zetknie się czytelnik w tekście 

„Wystarczająco”. 

W trzecim tekście – „Sklep” autor skupia 

się na tym, że każda sprawa i działanie 

najpierw znajduje swój początek w umyśle 

człowieka. Wymagają one troski takiej, z ja-

ką dba się o nowo zasiane ziarno. W prze-
ciwnym razie nigdy nie zobaczymy owoców, 

które rozwiną się z nasion ani efektów wiel-

kich i małych spraw, które rodzą się w na-

szych umysłach. 

W nauczaniu zdalnym wysyłam propo-

zycje do poszczególnych klas. 
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Chętni uczniowie czytają teksty i zasta-

nawiają się nad ich treścią według moich 

wskazówek. 

Informacje te wysyłam także do rodziców, 
bo może zdarzyć się i tak, że podejmą oni 

trud wykonania pewnych działań, który z pew-

nością przyczyni się do większej bliskości 

z dziećmi, do ożywienia więzi, co jest bardzo 

cenne w obecnych, trudnych czasach. 

Przytoczone teksty pochodzą z książki 
Bruno Ferrero „365 krótkich opowiadań dla 

ducha”, tł. A. Gryczyńska, A. Kosiarska, Wy-

dawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2009. 

Przykłady tekstów wraz z propozycjami 

ćwiczeń: 

„Cud” 

– Wierzysz w cuda? 

– Tak.  

– Naprawdę? A czy widziałeś jakiś cud? 

– Cud? Oczywiście. 

– Jaki? 

– Ciebie. 

– Mnie? Czyżbym był cudem? 

– Tak. 

– Nie rozumiem? 

– Oddychasz. Masz delikatną i ciepłą skórę. 
Twoje serce bije. Widzisz. Słyszysz. Biegasz. 

Jesz. Skaczesz. Śpiewasz. Myślisz. Śmiejesz 

się. Kochasz. Płaczesz… 

– Czy tak?... I to jest właśnie cud? 

I to jest właśnie cud. 

 

Propozycje opracowania tekstu: 

1. Jak myślicie, kto w taki sposób może 

zwracać się i do kogo? W jakiej sytuacji?  

2. Jakie elementy powodują, że osoba pyta-

jąca zostaje nazwana cudem? 

3. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, 

jakim cudem jest Twoje własne ciało 

i jego prawidłowe funkcjonowanie? 

4. Jeśli nie, to pomyśl dzisiaj o tym przez 
chwilę. 

Jeśli tak, w jakich okolicznościach to na-

stąpiło? 

5. Czy jest jakiś element w Twoim ciele, 

który szczególnie lubisz? Dlaczego? Może 
odziedziczyłeś go po kimś w rodzinie. 

6. Teraz narysuj linię czasu. Zaznacz na 

niej rok i dzień Twojego urodzenia, jakąś 

datę, która jest dla Ciebie szczególnie 

ważna i datę aktualnego dnia. 

7. Obejrzyj albumy ze zdjęciami, jak zmie-

niałeś się na przestrzeni lat. Możesz też 

obejrzeć zdjęcia razem z dziadkami, jeśli 

akurat są koło Ciebie, bo z nimi miesz-
kasz. 

Może mają jakieś ciekawe historyjki do 

opowiedzenia, dziadkowie zawsze je ma-

ją. Doceń to, że żyją koło Ciebie. 

Możesz też spytać rodziców albo rodzeń-

stwo, obejrzeć z nimi zdjęcia. Ich życie to 
także wielki cud dla Ciebie. 

8. Spróbuj spojrzeć na siebie samego, wy-

korzystując kapelusze myślowe Edwarda 

de Bono. 

Kapelusz nr 1: 
BIAŁY – FAKTY 

Spojrzyj na siebie przez pryzmat tego, ile 

masz lat, gdzie mieszkasz, do jakiej szko-

ły chodzisz. 

Kapelusz nr 2: 

CZERWONY – EMOCJE 
Z jakimi emocjami patrzysz na siebie? 

Jakie emocje wzbudza w Tobie Twoje ży-

cie? 

Kapelusz nr 3: 

ŻÓŁTY – OPTYMIZM 
Spojrzyj na siebie przez różowe okulary, 

zobacz swoje dobre cechy, swoje talenty. 

Kapelusz nr 4: 

CZARNY – PESYMIZM  

Teraz spojrzyj na siebie krytycznie, nad 

czym musisz jeszcze pracować? Co mu-
sisz w sobie zmienić? 

Kapelusz nr 5: 

ZIELONY – MOŻLIWOŚCI 

Co by było gdyby? To kapelusz możliwoś-

ci. Kim możesz jeszcze być? Co możesz 
zrobić w życiu? 

Kapelusz nr 6: 

NIEBIESKI – PODSUMOWANIE 

Teraz spojrzyj na swoje rozmyślanie z per-

spektywy. Który kolor przeważa? Kape-

lusz jakiego koloru stosujesz w życiu naj-
częściej? 

9. Możesz też wyciąć z gazet różne obrazki 

i na kartce zrobić kolaż „Moja przyszłość” 

lub „Mój czas”. Jako tworzywo mogą Ci 

także posłużyć kawałki tkanin, fotografie, 
nawet drobne przedmioty codziennego 

użytku, dodatkowo możesz coś namalo-

wać. 

Pamiętaj, że czas, który jest Ci dany, to 

także cud. Czas to jedyny z zasobów, któ-

ry jest nieodnawialny. 
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10. Możesz też założyć „Dzienniczek wdzięcz-

ności”. 

Będziesz w nim zapisywał to wszystko, za 

co jesteś wdzięczny. Komu? Ludzie dzię-
kują Bogu, jeśli wierzą w Jego istnienie, 

za dary, które otrzymują od Niego każ-

dego dnia. 

Możesz też odczuwać wdzięczność w sto-

sunku do rodziców. 

Po upływie dni i miesięcy taki dzienni-
czek będzie zapisem upływającego czasu. 

 

„Wystarczająco” 

Pewien region nawiedziła wielka susza. 

Trawa bardzo szybko zżółkła, a potem cał-
kowicie zwiędła. Umarły krzewy i słabsze 

drzewa. Nie spadła z nieba ani jedna kropla 

deszczu, a o poranku nie pokazywała się na 

ziemi nawet przelotnie orzeźwiająca ją rosa. 

Wiele małych i wielkich zwierząt umierało 

z  pragnienia. Tylko te najsilniejsze zdobyły 
się na odwagę, aby uciec z pustyni, która 

uśmiercała wszystko po kolei. 

Z każdym dniem susza była coraz bardziej 

potworna. Nawet stare, potężne drzewa, 

których korzenie wrastały głęboko w ziemię, 
potraciły liście. Wszystkie źródła i zdroje 

kompletnie wyschły. 

Rzeki i strumyki przestały płynąć. 

Tylko jednemu kwiatkowi udało się przeżyć, 

a to dlatego, że rósł blisko malutkiego 

źródełka, z którego wypływało jeszcze kilka 
kropli wody. Ale i to źródełko, widząc 

naokoło to, co się dzieje, było bardzo smut-

ne: „Wszystko jest tak suche i spragnione, 

że będzie musiało niechybnie umrzeć. Jak 

mogę temu zapobiec? Jaki sens ma tych 
kilka kropli wody, które ze mnie wypływa?”. 

Blisko źródełka stało stare, wielkie drzewo. 

Usłyszało ten lament i zanim zupełnie od-

dało ducha, powiedziało: „Nikt nie oczekuje 

od ciebie tego, abyś użyźniało całą pustynię. 

Twoim zadaniem jest trzymać przy życiu ten 
kwiatek. Tylko to i nic więcej”. 

Każdy z nas jest odpowiedzialny za jakiś 

kwiatek. Ale zapominamy o tym i często us-

karżamy się na wszystko, czego nie jesteś-

my w stanie zrobić. 
 

Propozycje opracowania tekstu: 

1. Co jest w Twoim życiu kwiatkiem? 

Za co jesteś odpowiedzialny? Na czym 

polega Twoje działanie tu i teraz? 

Czy jesteś zadowolony ze swojego dzia-
łania? 

Jeśli nie, możesz przemyśleć problem, 

wykorzystując elementy metody zwanej 

metaplanem. 

Jak jest? Jak być powinno? Dlaczego nie 
jest tak, jak być powinno? Wnioski. 

2. Wyobraź sobie, że spotykasz kogoś, kto 

jest podobny do źródełka. 

Jakich rad udzieliłbyś mu? 

Możesz je napisać w punktach. 

3. Wymyśl i opisz scenkę dramową: „Spotka-
nie Źródełka, Kwiatka i Starego Drzewa”. 

Jeśli masz rodzeństwo, zaproś je do scen-

ki, jeśli nie – zaproś rodziców. 

4. Zastanów się, kto w Twoim życiu pełni 

rolę Źródełka, kto jest Kwiatkiem, a kto 
Starym Drzewem?  

5. Zanalizuj źródełko, wykorzystując sześć 

kapeluszy myślowych Edwarda de Bono. 

Możesz to zrobić także w odniesieniu do 

Kwiatka i Starego Drzewa. 

5a. Który z bohaterów jest Ci najbliższy? 
Możesz zanalizować jego postępowanie, 

wykorzystując sześć myślowych kapelu-

szy Edwarda de Bono. 

6. Twoje działanie, Twoje życie. 

Wykorzystujemy sześć butów, czyli sześć 
sposobów działania Edwarda de Bono. 

Buty nr 1: Granatowe buty marynarskie. 

Ten sposób działania powoduje, że kon-

centrujemy się na ustalonych sposobach 

postępowania, czyli procedurach oraz na 

tym, co sprawdzone. 
To Twoje rutynowe działania, przewidy-

walne i sprawdzone. 

Buty nr 2: Szare tenisówki. 

Buty lekkie i niezobowiązujące, ich kolor 

łączy de Bono z mózgiem i procesami myś-
lowymi. 

Działając w takich butach gromadzisz 

i  przetwarzasz dane. Tym samym stwa-

rzasz podstawę dla działań następnych. 

Buty nr 3: Brązowe półbuty. 

To obuwie praktyczne, możemy je za-
kładać w różnych sytuacjach. 

Działając w nich wykorzystujemy zdrowy 

rozsądek, najważniejsza jest dla nas pros-

tota i skuteczność. W tych butach jesteś 

obserwatorem i działasz praktycznie. 

Buty nr 4: Pomarańczowe kalosze. 

To obuwie związane z zagrożeniem i sy-

tuacjami kryzysowymi. 

Wkładając je, musimy być zdecydowani, 

w naszym działaniu ograniczyć niebez-

pieczeństwo, musimy szybko reagować, 
czasem podejmować ryzyko. 
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Buty nr 5: Różowe pantofle. 

Ciepłe, wygodne i delikatne. 

Poruszasz się w nich tam, gdzie czujesz 

się bezpiecznie, czyli w domu. Ich kolor 
kojarzy się z troską i wrażliwością. 

Kiedy działamy w różowych pantoflach, 

udzielamy wsparcia, przypominamy sobie 

o tym, że to ludzie są najważniejsi. 

Buty nr 6: Purpurowe oficerki. 

Ich kolor kojarzy się z władzą i presti-
żem. Działa w nich przywódca lub ktoś, 

kto przyjmuje jego rolę. 

7. Twórcze myślenie i twórcze działanie. 

Łączymy kapelusze i buty, np.: Zielony 

kapelusz i różowe pantofle, czyli będzie-
my kreatywni w swojej opiekuńczości. 

Możesz samodzielnie dokonywać połącze-

nia kapeluszy i butów, zależy to od tego, 

co chcesz osiągnąć, na co chcesz zwrócić 

uwagę? 

Połączenia takie możemy wykorzystać do 
zanalizowania poszczególnych sytuacji 

w naszym życiu. 

Aktualnie jesteśmy zmuszeni do założe-

nia różowych pantofli, czyli rozwijamy 

uczucia opiekuńcze wobec innych. Część 
z nas musiała sięgnąć po pomarańczowe 

kalosze, bo istnieje konkretne zagrożenie. 

Inni założyli purpurowe oficerki, bo re-

prezentują urzędy, władzę. 

To, jakiego koloru są nasze kapelusze 

myślowe, w dużej mierze zależy od nas 
samych. Najłatwiej jest myśleć w kolorze 

czarnym, pozostałe kolory wymagają więk-

szego zaangażowania. 

Życzę Wam twórczego myślenia! 

Do analizy możecie zaprosić rodzeństwo 
lub rodziców.  

 

„Sklep”  

Pewnemu chłopcu śniło się, że wszedł do 

ogromnego sklepu, w którym za ladą stał anioł. 

– Co tutaj sprzedajecie? – zapytał chłopiec. 

– Wszystko, czego pan sobie tylko zażyczy  

– odparł uprzejmie anioł. 

Chłopiec zaczął więc wymieniać: 

– Chciałbym zakończenia wszystkich wojen 

na całym świecie, więcej sprawiedliwości dla 

wykorzystywanych, tolerancji i życzliwości 

dla obcych, więcej miłości w rodzinach, 
pracy dla bezrobotnych, głębszego poczucia 

wspólnoty w Kościele i… i… 

Anioł przerwał: 

– Przykro mi, proszę pana, ale widocznie źle 
mnie pan zrozumiał. My nie sprzedajemy 

owoców, lecz jedynie nasiona. 

Ziarno to cud. Nawet największe, najpotęż-

niejsze drzewo bierze swój początek z ma-

łego nasionka. Twoja dusza jest ogrodem, 

w  którym zostały zasiane ogromne dzieła 

i najważniejsze wartości. 

Czy pozwolisz im wyrosnąć? 

 
Propozycje opracowania tekstu: 

1. Kreatywne pisanie: 

– napisz list do chłopca, anioła lub Boga, 

– napisz wywiad z aniołem lub chłopcem, 

– dopisz inne zakończenie tekstu lub 

jego dalszy ciąg, 
– napisz opowiadanie „Moja przyszłość” 

lub „Sprzedawca Pana Boga”. 

2. Wypisz swoje dobre cechy (minimum trzy) 

i te, nad którymi chcesz pracować. 

Możesz cechy połączyć z linią czasu, 

zaznaczając na niej etapy pracy nad tymi 
cechami, które chcesz zmienić. 

3. Sześć butów, czyli sześć sposobów dzia-

łania. 

Gdyby anioł sprzedawał buty Edwarda 

de Bono i musiałbyś kupić sześć par, 
jakie wybrałbyś po kolei? 

Pamiętaj, że każda para butów to inny 

sposób działania. Jakie buty zakładasz, 

tak działasz. 

Jakie buty zaproponowałbyś chłopcu? 

Dlaczego? 

4. Pomyśl nad tym, jakie nasiona chciałbyś 

kupić w sklepie anioła. Z jakimi dzie-

dzinami ludzkiego życia byłyby one zwią-

zane? Jakie działania musiałbyś podjąć, 

żeby mogły wyrosnąć?  

5. Kup ziarenko fasoli i zasadź w doniczce. 

Wstaw ją do osłonki, na której napiszesz 

swoje dobre cechy, takie, które chcesz 

w sobie rozwinąć. 

Roślinka, która wyrośnie będzie Ci o nich 

przypominała. 

6. Zwracaj uwagę na swoje myśli, myśl po-

zytywnie. Pielęgnuj nasiona dobrych myśli!  

7. Różowa bańka. 

Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij 

oczy, oddychaj głęboko i naturalnie. Roz-
luźnij stopy, kolana, biodra, plecy, dło-

nie, barki, szyję, szczęki, oczy, czoło. Po-

czuj, jak ogarnia Cię spokój. Wyobraź 

sobie jakąś rzecz lub sprawę, która jest 

dla Ciebie ważna. Wyobraź sobie, że 

właśnie TO się już stało. Wyobraź sobie 
to wszystko tak szczegółowo jak to tylko 

możliwe. Teraz wyobraź sobie różową ku-

lę (bańkę).Wstaw swoją wyobrażaną sce-
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nę do wnętrza różowej bańki. Teraz zobacz 

tę bańkę, jak unosi się w przestrzeń, od-

pływa coraz dalej, unosząc w sobie Twoją 

wizję i Twoją wiarę, że tak się staje. 
Nic więcej nie musisz robić. 

  

PODSUMOWANIE 

Teksty te przeznaczyłam do wysłania 

i analizy dla klas starszych. Można je także 

wykorzystać w pracy z dziećmi klas młod-
szych, co będzie pociągało za sobą dostoso-

wanie poleceń do ich poziomu rozumienia 

i oczywiście współpracy rodziców. Można mo-

dyfikować polecenia. 

Proponowane przeze mnie sposoby ana-
lizy tekstu odnoszą się do opracowania prob-

lemu w nim zawartego metodami aktyw-

nymi. Wykorzystałam: kreatywne pisanie, 

kapelusze myślowe Edwarda de Bono, sześć 

butów, czyli sześć sposobów działania Ed-

warda de Bono, linię czasu, dramę, wizua-

lizację, elementy metaplanu, pokaz, demon-
stracje, pomoce wizualne. 

Są one ściśle związane z tematem i teks-

tem. Można również wykorzystać inne me-

tody aktywne albo wybrać dowolne z zapro-

ponowanych przeze mnie. Pozostaje to indy-

widualną sprawą każdego prowadzącego 
zajęcia. 

Metody aktywne służą temu, aby ułatwić 

czytelnikom dotarcie do istoty tekstu, czyli 

ziaren mądrości, które są w nim zawarte. 

Pozwólmy im wyrosnąć jak najlepiej w umy-
słach i duszach naszych czytelników. 

Ksymena Żurawska

 

 

 

 

 

Monika Cieślak 
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie 

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA  

Z  JĘZYKA   ANGIELSKIEGO  

„BLENDED  LEARNING  

–   ZINTEGROWANE  NAUCZANIE” 

dy w marcu 2020 roku praktycznie 
z dnia na dzień ogłoszono, że wszyst-

kie szkoły zostają zamknięte na dwa 

tygodnie z powodu rozprzestrzeniającej się 

fali zachorowań na nieznanego jeszcze więk-

szości wirusa SARS COVID 19, przez kory-

tarze większości placówek oświatowych prze-
toczyła się głośna fala radości i spontanicz-

ne brawa. W obliczu czternastodniowej przer-

wy w nauczaniu, z możliwością przedłuże-

nia, uczniowie chyba wszystkich szkół rozpo-

częli beztroskie planowanie nieoczekiwane-
go wypoczynku. Od tamtego momentu mi-

nęło sporo czasu, więc z pewnością warto 

zadać sobie pytanie, gdzie jesteśmy obecnie 

i przede wszystkim co stało się z edukacją? 

Po raz pierwszy w historii współczesnej 

edukacji przyszło nam zmierzyć się z cał-
kiem nowym zjawiskiem, jakim jest nauka 

zdalna. Sytuacja, z którą dzisiejsze szkol-
nictwo stanęło twarzą w twarz kosztowała 

wielu niemało stresu i pokazała, jak ogrom-

nym wyzwaniem dla nauczycieli jest prowa-

dzenie zajęć online. Bez uprzedniego przy-

gotowania, jakiegokolwiek szkolenia, czy 

chociażby zabezpieczenia technicznego, pe-
dagodzy zostali rzuceni na głęboką wodę 

zupełnie nieznanego im przecież oceanu. 

Z pewnością niektórzy byli bliscy utonięcia, 

ale dla wielu był to czas absolutnej mobi-

lizacji, zdobywania zupełnie nowych umie-
jętności, wielogodzinnej pracy w pocie czoła, 

ale też wielu sukcesów, choćby w walce nad 

pokonywaniem własnych słabości. Nie po-

zostawia żadnej wątpliwości fakt, iż należało 

zupełnie od nowa przygotować swój war-

sztat pracy i niemalże od ręki wdrożyć się 
do pracy zdalnej. I tutaj pojawiły się niejako 

G 
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zupełnie nowe lądy do odkrycia. Z jednej 

strony, każdy nauczyciel, częstokroć z tru-

dem ogarniający obsługę dziennika elektro-

nicznego, stawał się nagle wykwalifikowa-
nym informatykiem, który potrafi przecież 

obsługiwać niezliczone platformy, aplikacje 

czy też programy komputerowe, które poz-

walają na bezpieczne i nieproblematyczne 

prowadzenie zajęć edukacyjnych na każdym 

etapie kształcenia. Z drugiej zaś strony, 
rzeczony pedagog wiedział doskonale, iż jego 

lekcja musi być na tyle interesującą dla 

młodego człowieka, że pomimo zdalnego 

przekazu, z pewnością będzie on chciał 

dobrowolnie uczestniczyć w całym cyklu 
edukacyjnym i nic nie będzie go w stanie 

„rozdzielić” z komputerem… Postawiony tu 

wielokropek daje zapewne wielu pedagogom 

czas na powrót do przeszłości, nie tak wcale 

odległej. Co zatem się zmieniło? Czy w trak-

cie ponownej izolacji staliśmy się mądrzejsi, 
bogatsi w doświadczenia? A może po prostu 

czegoś się nauczyliśmy? 

Wszyscy doskonale wiemy, że symbolem 

naszych czasów jest świat wirtualny. Wie to 

doskonale młodzież, do której ciągle my, do-
rośli, mamy pretensje, że nie ma ich tu 

i teraz, że obecni są tylko ciałem, a duchem 

przebywają w wirtualnej rzeczywistości. 

I nagle my, znaleźliśmy się po drugiej stro-

nie lustra, w dodatku nie z wyboru, ale 

z  konieczności. Nasza praca, praktycznie 
z dnia na dzień weszła w zupełnie inny wy-

miar. Dla wielu zapewne przerażający i nie-

znany, ale co również nie ulega wątpliwości, 

ogromnie kształcący. Dla mnie, jako peda-

goga i nauczyciela z dwudziestoletnim sta-
żem pracy, narodziło się pytanie: Co po-

winnam teraz zrobić, jak pracować i jakich 

środków i metod użyć, aby moje zajęcia były 

ciekawe i atrakcyjne dla młodzieży, z którą 

mam przyjemność pracować. I tak po pierw-

szych trzech miesiącach pracy zdalnej na-
rodził się projekt autorski, który oparłam 

o istniejące już od dawna zjawisko naucza-

nia hybrydowego, czyli mieszanego, co po 

powrocie do szkoły miało oznaczać łączenie 

nauczania stacjonarnego z e-learningiem, 
czyli pracą zdalną. Innowacja pedagogiczna 

z języka angielskiego, której jestem autorką 

nosi tytuł „Blended learning – zintegrowane 

uczenie”. Celem projektu stało się rozwija-

nie umiejętności językowych w języku an-

gielskim z wykorzystaniem technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych. Założenia inno-

wacji obejmowały, wspomniane już wcześ-

niej, połączenie dwóch rodzajów pracy, jed-

nak nacisk na wykorzystanie technologii 

w procesie zdobywania wiedzy z przedmiotu 

stał się w czasach pandemii tematem do-

minującym. Według skróconej definicji ucze-
nia się mieszanego, „blended learning to 

zintegrowana koncepcja uczenia się, która 

optymalnie wykorzystuje dostępne obecnie 

możliwości tworzenia sieci za pośrednic-

twem Internetu lub Internetu w połączeniu 

z klasycznymi metodami uczenia się i me-
diami w znaczącym układzie uczenia się. 

Umożliwia uczenie się, komunikację, zarzą-

dzanie informacjami i wiedzą, oddzielone od 

miejsca i czasu w połączeniu z wymianą 

doświadczeń, odgrywaniem ról i osobistymi 
spotkaniami w klasycznym szkoleniu”. 

(Sauter i Bender, 2004, s. 68). Innowacja 

pedagogiczna skierowana jest do uczniów 

klasy III technikum i jest przeprowadzana 

w oparciu o treści podstawy programowej 

IV. 1 i IV. 2 – Język obcy nowożytny. Nau-
czanie treści odbywa się w korelacji z pod-

ręcznikami do nauki języka angielskiego za-

twierdzonymi przez MEN i obejmuje rozwój 

wszystkich sprawności, w tym: mówienia, 

pisania, słuchania oraz czytania ze szcze-
gólnym naciskiem na umiejętność posługi-

wania się językiem mówionym. Proces edu-

kacyjny jest wzbogacony o wykorzystanie 

szerokiego spektrum narzędzi multimedial-

nych i różnych technik pracy. Innowacja 

kładzie nacisk na połączenie następujących 
form aktywności: 

 – samodzielne e-learning, gdzie uczestnicy 

indywidualnie dostosowują czas, tempo, 

natężenie oraz lokalizację swojej pracy 

czy też zajęć edukacyjnych (wykonywanie 
zadań domowych, opracowywanie samo-

dzielne danej partii materiału czy kon-

kretnego zadania), 

– e-learning na żywo, który zakłada syn-

chroniczne formy nauki online, takie jak 

wykłady w formie webcast lub praca w wir-
tualnej klasie w ustalonym wspólnie ter-

minie. Mowa tu o wspólnej pracy w cza-

sie rzeczywistym, gdzie uczestnicy wraz 

z prowadzącym wymieniają się pomysła-

mi, zadają pytania i wspólnie realizują 
wybrane zagadnienia, 

– tradycyjne nauczanie w klasie, do które-

go zaliczamy: seminaria, wykłady czy też 

tradycyjne jednostki dydaktyczne, pod-

czas których uczestnicy pozostają w bez-

pośrednim kontakcie z nauczycielem czy 
innymi uczniami. 
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Jako że współcześni uczniowie niezwykle 

cenią sobie technologię, można śmiało po-

wiedzieć, że to ich naturalne środowisko, 

zatem spektrum narzędzi multimedialnych 
przewidzianych w projekcie może okazać się 

znacznie szersze niż pierwotnie zakładane. 

W ramach korzystania z zasobów Internetu, 

projekt zakłada pracę uczniów również 

opartą na odwiedzaniu wielu stron i portali 

internetowych, aplikacji do nauki języka, 
programów komputerowych i platform do 

pracy zdalnej. Niewątpliwym atutem projek-

tu jest fakt, iż różnorodność metod pracy 

oraz szeroki wachlarz środków dydaktycz-

nych wpływa na poznawanie, wzbogacanie 
i doskonalenie umiejętności procesu komu-

nikowania się w języku angielskim poprzez 

stosowanie wzbogaconych środków języko-

wych, w tym: gramatycznych, leksykalnych, 

ortograficznych czy fonetycznych. Uczniowie 

rozwijają umiejętność nawiązywania i pod-
trzymywania rozmowy, rozróżniają rodzaje 

i style wypowiedzi, potrafią odpowiednio za-

reagować podczas konwersacji. Poprzez tak 

szeroki dobór środków i metod pracy uczest-

nicy projektu czują coraz większą swobodę 
w posługiwaniu się zwrotami czy struktu-

rami gramatycznymi, które często sami od-

najdują w różnych aplikacjach i progra-

mach do nauki języka. Nauczenie właści-

wego zarządzania własnym czasem oraz or-

ganizacja własnego warsztatu pracy w pro-
cesie nauki języka obcego jest kolejną ko-

rzyścią uczestnictwa w projekcie.  

Okres pandemii odsłonił przed nami zu-

pełnie nowy świat, w którym, bez względu 

na to, czy jesteśmy na to gotowi, czy nie, 
przynajmniej pewne elementy e-learningu 

stają się integralną częścią naszej nowej 

codzienności. Ja postanowiłam w moim pro-

jekcie zaangażować uczniów do kontynuacji 

nauki online, nawet wtedy, gdy uda się po-

wrócić do normalnej szkolnej rzeczywistości. 
Zaangażować ich zarówno indywidualnie, 

jak i grupowo do korzystania z nieogra-

niczonych zasobów multimedialnych, takich 

jak programy edukacyjne, aplikacje inter-

netowe czy platformy edukacyjne. Spektrum 
możliwości jest ogromne, więc sama jeszcze 

nie wiem, jakie efekty końcowe przyniesie 

projekt, ale już dziś jestem przekonana, że 

wykorzystanie zasobów multimedialnych i za-

chęcanie młodzieży do pracy w znanym przez 

nich środowisku, przyniesie wzrost moty-
wacji i zaangażowania w  proces nauki ję-

zyka obcego. Wykorzystane narzędzia mul-

timedialne będą mogli zastosować zarówno 

do nauki innych przedmiotów, jak i dal-

szego rozwijania własnych zainteresowań. 
Praca i nauka, która aktywizuje, zmuszając 

do czynnego udziału w procesie poznaw-

czym, co udowodniły liczne badania nauko-

we, jest kluczem do sukcesu w procesie 

nauczania języków obcych, ale także zapro-

centuje w przyszłości, otwierając być może 
nieznane dotychczas ścieżki przyswajania 

wiedzy. Jak mawiał B. Franklin „Powiedz 

mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapa-

miętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę”. 

Nikt z nas nie wie dziś, co przyniesie 
jutro. Wiemy, że już nic nie będzie takie sa-

mo. Szkoły już nie będą takie same, nauka 

weszła na inny poziom i już nie chce po-

wrócić do naszych starych, odrapanych choć 

często ulubionych klas. To zapewne smuci 

i wprowadza w melancholię wielu z nas, 
ale niewątpliwie należy zaakceptować fakt, 

że jesteśmy już w innym miejscu niż kilka 

miesięcy temu i należy złapać wiatr w żagle 

i popłynąć z tą falą, bo ona na pewno nau-

czy nas pływać po nieznanych dotąd wo-
dach. Każdy z pewnością odczuwa strach 

i  niepewność, ale należy podjąć wyzwanie 

i nie tylko odnaleźć się w tej nowej rzeczy-

wistości, ale może nawet ją polubić. Gdy 

zdobędziemy nowe umiejętności i poznamy 

nowe narzędzia pracy, wówczas nasze wy-
siłki przyniosą nam radość i osiągną zupeł-

nie nowy wymiar, a nasi uczniowie to do-

cenią i wspólnie wkroczymy w nową rzeczy-

wistość, wzajemnie się wspierając i z opty-

mizmem patrząc w przyszłość. Może zupeł-
nie inną, może jeszcze nieznaną, ale czy przez 

to gorszą? 

Monika Cieślak 

 
Źródło: https://www.flaticon.com/ 

free-icon/language_124672, [dostęp 16.05.2020].
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BABOKI  STRASZĄ  

NIE  TYLKO  W  CZĘSTOCHOWIE  

O   REGIONALIZMACH   CZĘSTOCHOWSKICH  

W  ŚWIETLE   SŁOWNICTWA   SĄSIEDNICH  REGIONÓW  

owa mieszkańców Częstochowy 

stała się przedmiotem zaintereso-

wań badawczych już w drugiej po-

łowie ubiegłego stulecia. Żywa dyskusja na 

temat słownictwa uważanego za charakte-
rystyczne dla miasta (tzw. regionalizmów 

częstochowskich) rozwiązała się w ostatniej 

dekadzie XX wieku (między innymi za spra-

wą artykułu A. Jakubczak oraz S. Podobiń-
skiego: Język mówiony mieszkańców Czę-
stochowy) i trwa aż do dziś. Przedmiotem 

niniejszego szkicu jest próba ukazania czę-

stochowskich regionalizmów leksykalnych 

w  świetle słownictwa uznanego za swoiste 

dla wybranych regionów, to jest: łódzkiego, 

krakowskiego, zagłębiowskiego i śląskiego. 

Dobór nie jest jednak przypadkowy. Jak 
wiadomo, Częstochowa historycznie i kul-

turowo związana jest z terenami Małopolski 

(rozumianej jako historycznej krainy Polski), 

a dialektalnie zalicza się ją do gwar kra-

kowskich. Na przestrzeni stuleci zmieniała 

się przynależność administracyjna miasta  
– w XIX wieku ówczesne powiaty łódzki, bę-

dziński i częstochowski znalazły się w grani-

cach jednej guberni – piotrkowskiej, a w ok-

resie II Rzeczpospolitej powiaty częstochow-

ski, będziński, sosnowiecki oraz miasta 
Częstochowa i Sosnowiec w obrębie woje-

wództwa kieleckiego. Po reformie admini-

stracyjnej z 1999 roku tereny istniejącego 

od 1975 roku województwa częstochow-

skiego zostały podzielone między nowopow-

stałe województwa: śląskie, łódzkie, opolskie 
i świętokrzyskie. Z tego względu ukazane 

zostaną leksykalne analogie między regio-

nem częstochowskim a Zagłębiem Dąbrow-

skim, Śląskiem oraz ziemią łódzką. 

Wyodrębnienie wyrazów charakterystycz-

nych dla mowy mieszkańców Częstochowy 

i okolicznych pomniejszych miejscowości naj-

prawdopodobniej każdorazowo okazuje się 

zadaniem złożonym i trudnym. Wynika to 

między innymi z braku adekwatnej podsta-

wy do porównania i oceny, czy dany wyraz 

jest reprezentacyjny dla regionu. Z uwagi na 

powyższe trudności oraz dotychczasową 
nieobecność opracowanej krytycznie pozycji, 

którą można by było uznać za swoisty lek-

sykon regionalizmów częstochowskich, ma-

teriał językowy – będący podstawą analizy 

porównawczej – ekscerpowano zarówno ze 

źródeł naukowych oraz popularnonaukowych, 
jak i tych internetowych. Zdecydowano się 

bowiem na uwzględnienie nie tylko opinii ję-

zykoznawców, ale także niewyspecjalizo-

wanych użytkowników języka, związanych 

z  regionem częstochowskim, włączając tym 
samym do badań wyrazy, które w ocenie 

wspomnianych osób są „częstochowskie”. 

Z analizowanych 94 wyrazów uważanych 

za regionalizmy częstochowskie aż 20 zos-
tało odnotowanych w Słowniku dwudziesto-
wiecznej Łodzi, czyli pozycji prezentującej 

słownictwo charakterystyczne dla ziemi łódz-

kiej. W obu regionach za wyrazy charakte-

rystyczne dla mowy ludności autochtonicz-

nej uważa się następujące wyrazy: babok 
(złośliwa istota z polskiego folkloru, wyko-

rzystywana do straszenia dzieci1), bam-

ber/bamberak (bogaty mieszkaniec wsi), 

berbelucha (niesmaczne, nieapetyczne da-

nie, najczęściej płynne lub półpłynne; wód-

ka słabej jakości), bimbaj/bimbaja/bimbaj-
ka (środek transportu publicznego, elek-

tryczny pojazd poruszający się po torach – tram-

waj), brzechtać się (energicznie uderzać o wo-

dę, powodując jej rozpryskiwanie), chach-

męcić (świadomie, celowo wprowadzać ko-
goś w błąd – oszukiwać, kręcić), chachmęt 
(osoba, która świadomie, celowo wprowadza 

kogoś w błąd – oszust, krętacz), chichrać 
(żartować z kogoś lub czegoś, okazywać swoje 

rozbawienie), ciątać (chodzić bez celu; ciąg-

M 
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nąć za sobą lub obok siebie dany przedmiot 

po jakiejś powierzchni), ciekać (biegać z jed-

nego miejsca w drugie), ciepać/ciepnąć (chwy-

tając w ręce, powodować lot trzymanego 
przedmiotu poprzez wprawienie go w ruch), 

gadzina (drób hodowlany: najczęściej: ku-

ry, kaczki, gęsi), garus (zupa przygotowana 

z owoców), haczka (narzędzie ogrodnicze 

lub rolnicze używane do spulchniania zie-

mi), latoś (w bieżącym roku, tego roku, 
w tym roku), piter/piterek (niewielki przed-

miot służący do przechowywania pieniędzy, 

rzadziej dokumentów – portmonetka, port-

fel), pruciać (dokładnie i wnikliwie przeszu-

kiwać dane miejsce w celu odnalezienia po-
szukiwanego przedmiotu), raniec (sztywna 

torba z paskami umożliwiającymi noszenie 

jej na plecach), ryneczek (miejsce, gdzie 

prowadzona jest sprzedaż towarów), smo-

tek/szmotek (osoba jeżdżąca po okolicz-

nych wsiach, zajmująca się wędrownym 
handlem). Okazuje się, że niewiele mniej, bo 

17 wyrazów mamy wspólnych z tzw. śląs-

kim etnolektem – w obu regionach możemy 

spotkać się z określeniami takimi jak: ba-

bok (!), bajtel (małe dziecko), bamber/bam-
berak, brzechtać się, chlistać/chlizdać/-

chlizdnąć/ochliznąć (wylewać, rozlewać ja-

kiś płyn z naczynia, pojemnika, zbiornika, 

pluskając), ciekać, ciepać/ciepnąć, gadzi-

na, garus, hasie (zakrzepłe fragmenty po-

piołu pozostałe po procesie spalania węgla 
kamiennego, koksu, rudy), latoś, pierun 
(rodzaj przekleństwa, wyzwisko), pyrtek (po-

gardliwie o mężczyźnie niskiego wzrostu), 

szmaja/śmaja (osoba leworęczna), śpik (wy-

dzielina z nosa; małe dziecko), targać (gwał-
townie rozdzielić jakiś materiał w wyniku 

energicznego szarpnięcia, powodując jego 

rozdarcie). Mieszkańcom Zagłębia Dąbrow-

skiego doskonale znane są wyrazy takie jak: 

ciekać, ciorać (doprowadzać do pojawienia 

się plam, zanieczyszczeń, zabrudzeń), gadzina, 
garus, pieczonki (potrawa z ziemniaków, 

cebuli, kiełbasy lub boczku oraz liści ka-

pusty, przygotowywana w żeliwnym garn-

ku), smyrać/smerać (delikatnie głaskać 

daną osobę/zwierzę, dotykając powierzchni 
ciała opuszkami palców), targać. Krakowia-

nie, podobnie jak częstochowianie, najpopu-

larniejszą arterię miasta dzielą na trzy od-

cinki (I, II, III Aleja/Aleje) oraz na co dzień 

posługują się określeniami: druszlak/druś-

lak (wobec ogólnopolskiego wariantu 
durszlak), garus, smyrać/smerać, targać. 

Trudno o wskazanie jednoznacznego czyn-

nika, który zadecydował o leksykalnych ana-

logiach między wymienionymi wyżej regio-

nami. Przypuszczać jednak można, że wpły-

nęły na to nie tylko zmiany granic admi-

nistracyjnych (np. powiatów, województw 
czy dawnych guberni), ale również migracje 

ludności. W ostatnim dwudziestoleciu XIX 

wieku zaobserwowano tendencję wzrostową 

ruchu migracyjnego ludności Częstochowy 

(i innych znaczących ośrodków przemysło-

wych, jak Łódź, Sosnowiec czy Zawiercie), 
co związane było z dynamiczną industriali-

zacją miasta. Ludność ta, określana mia-

nem „niestałej” składała się przede wszyst-

kim z mieszkańców wsi, którzy nie znaj-

dowali zatrudnienia na miejscu. Za przy-
kład konsekwencji tego zjawiska służyć mo-

że struktura ludności dziewiętnastowiecznej 

Łodzi, w której mieszkańców „niestałych” 

było więcej niż autochtonów. Nie bez zna-

czenia pozostaje powstanie pod koniec XIX 

wieku znaczących w Królestwie Polskim ok-
ręgów przemysłowych – warszawskiego i łódz-

kiego oraz nieco później sosnowiecko-czę-

stochowskiego, w których istotną rolę od-

grywała rekrutacja robotników. Franciszek 

Sobalski wskazuje, że: 

W miejscowościach, w których istniały poje-

dyncze, niewielkie przedsiębiorstwa i zakła-

dy przemysłowe, robotnicy […] rekrutowali 

się z tych samych miejscowości. Natomiast 
w większych ośrodkach przemysłowych było 

zatrudnianych wielu robotników napływo-

wych [wyróżnienie A.R.]. Takim stosunkowo 

dużym ośrodkiem przemysłowym w omawia-

nym okresie w powiecie częstochowskim by-
ła Częstochowa2. 

Poczynione ustalenia pozwalają przypusz-

czać, że wraz z pojawieniem się napływo-

wych robotników, zmieniała się płaszczyzna 

leksykalno-językowa miasta. Do pracy w no-

wopowstałych zakładach przemysłowych re-
krutowali się przede wszystkim wiejscy mi-

granci, także spoza ówczesnego powiatu 

częstochowskiego i guberni piotrkowskiej 

(w 1879 r. robotnicy rekrutujący się spoza 

miasta stanowili 31% wszystkich zatrudnio-
nych, a na początku lat 90. XIX w. już 72,5%)3. 

Według obliczeń cytowanego badacza, spo-

rządzonych na podstawie spisu ludności 

niestałej Częstochowy za rok 1895, do tam-

tejszych zakładów włókienniczych najwięcej 

robotników rekrutowało się z powiatów: czę-
stochowskiego (1149), noworadomskiego (218) 

i będzińskiego (87) w guberni piotrkowskiej 

oraz 61 z powiatu włoszczowskiego w gu-

berni kieleckiej. Jak jednak wskazuje sam 

F. Sobalski, dane te są niepełne, co spowo-
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dowane jest przede wszystkim niekompletną 

zawartością dokumentu i stosunkowo częs-

tym zmienianiem miejsca zatrudnienia przez 

pracowników. Ponadto rejestr ten nie uw-
zględniał osób zatrudnionych w mniejszych 

zakładach przemysłowych oraz poza prze-

mysłem, a także ludności, która nie doko-

nała rejestracji w Magistracie, tym samym 

nie posiadając karty pobytu4. Skutkujące 

unieruchomieniem zakładów przemysłowych 
bezrobocie w powiecie częstochowskim, spo-

wodowane wybuchem wojny w 1914 roku, 

stało się przyczynkiem do emigracji zarob-

kowej robotników, której miejscem docelo-

wym stał się przede wszystkim Górny Śląsk.  

Zgromadzone dane dotyczące struktury 

demograficznej Częstochowy pokazują za-

tem, że pod koniec XIX wieku do miasta 

i jego okolic przybyło wielu nowych miesz-
kańców (określanych mianem „ludności nie-

stałej”), co było efektem naboru taniej siły 

roboczej w rozwijającej się branży prze-

mysłowej. Uwzględnić jednocześnie warto 

wspomnianą zarobkową emigrację dotych-
czasowych pracowników częstochowskich 

zakładów przemysłowych na Śląsk, w wyni-

ku unieruchomienia tychże, co wynikało 

z trwającej wojny. Istnieją zatem przesłanki, 

aby sądzić, że ów „przepływ” ludności mógł 

mieć konsekwencje także na płaszczyźnie 
językowej, czego wynikiem są leksykalne 

analogie między regionami częstochowskim 

oraz łódzkim, zagłębiowskim i śląskim5. 

Wydaje się jednak, że dziewiętnastowiecz-
na urbanizacja Częstochowy, związana z jej 

industrializacją, nie była wyłącznym czyn-

nikiem warunkującym leksykalne analogie 

między sąsiadującymi regionami. Tuż po 

zakończeniu drugiej wojny światowej obser-
wowano masowe migracje, związane ze zmia-

nami terytorialnymi, jakie przeprowadzono 

w czasie okupacji – I. Walczak określa je mia-

nem „wielkiej »wędrówki ludów«”6. Po nie-

długiej stagnacji, w latach 1950–1970 na-

stąpiła kolejna fala migracji, będąca skutkiem 
polityki ówczesnych władz, dążącej do peł-

nego zatrudnienia społeczeństwa. Jej efek-

tem była proletaryzacja chłopów, wynikła 

z ówczesnego przeludnienia wsi i przygo-

towania dogodnych warunków lokacyjnych 
w miastach dla przybyszów7. 

Na tej podstawie można wysunąć wnio-

sek, że charakterystyczny dla tego regionu 

zasób leksykalny jest w dużej mierze wa-
runkowany podłożem dialektalnym. Opinia ta 

wydaje się bliska także A. Majkowskiej – ba-

daczka bowiem stwierdza: 

Na przenikanie do języka częstochowian oso-

bliwości z zakresu słownictwa miały niewąt-

pliwie wpływ okoliczne gwary. Wnikaniu do 

mowy mieszkańców gwarowej leksyki sprzy-
jało położenie geograficzne oraz rozwój prze-

mysłowy w latach 70. XX w. […]. Wyrazy gwarowe 

obecne w języku częstochowian trudne są do 

jednoznacznego zaklasyfikowania jako dia-

lektyzmy. Stanowią grupę specyficzną, tak pod 

względem swojej genezy, jak i funkcji. […] 
są to również wyrazy, które trafiły do pol-

szczyzny potocznej ogólnej lub jej środowis-

kowych odmian i chyba tym należy tłumaczyć 

ich żywotność w mowie częstochowian8. 

Powyższe rozważania pozwalają zatem na 
wysunięcie hipotezy, że obecnie rzeczą nie-

zwykle trudną jest odizolowanie wyrazów, 

które nie przeniknęły do miejskiej polszczyz-

ny mówionej wraz z napływającą ludnością 

(w przeważającej mierze wiejską), więc re-

gionalizmów w dawnym rozumieniu tego 
terminu – formami nieznanymi polszczyźnie 

ogólnej, obecnymi w mowie warstw wy-

kształconych (dawnych elit intelektualnych). 

Przeprowadzenie rzetelnej analizy w tym za-

kresie byłoby możliwe przy zbadaniu mowy 
rdzennych mieszkańców Częstochowy przed 

industrializacją miasta w XIX wieku, a za-

tem przed napływem do miasta „ludności 

niestałej”. Warto jednak pamiętać, że nau-

kowe zainteresowanie tematem regionalnej 

wariantywności języka polskiego pojawiło 
się dopiero w XX wieku, choć już we wcześ-

niejszym stuleciu dostrzegano jego zróż-

nicowanie. O analogiach i podobieństwach 

na płaszczyźnie leksykalnej między mową 

mieszkańców Częstochowy i okolicznych po-
mniejszych miejscowości mówić można 

także w odniesieniu do innych, odległych od 

miasta regionów Polski. Temat ten wymaga 

jednak szerszych badań, w związku z czym 

stać się może podstawą osobnego studium. 

Aleksandra Ryś 
 

Przypisy: 
1 Wszystkie zaprezentowane definicje pochodzą 

od autorki. 
2 F. Sobalski, Wzrost demograficzny i przemia-

ny struktury społecznej, [w:] Dzieje miasta 

i klasztoru jasnogórskiego. T.2. W okresie 
niewoli 1793–1918, red. R. Kołodziejczyk, 
Częstochowa 2005, s. 331. 

3 F. Sobalski, Przemysł Częstochowy w latach 
1882–1900, [w:] „Studia i Materiały z Dziejów 
Śląska” 1971, t. XI, s. 53. 

4 Na podstawie danych z tabeli (20): Zasięg re-
krutacji robotników napływowych, zatrudnio-
nych w przemyśle włókienniczym w Czę-
stochowie w 1895 r., [w:] F. Sobalski, Prze-
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mysł Częstochowy..., s. 76–77 oraz F. Sobal-
ski, Wzrost demograficzny…, s. 331. 

5 Przypuszczać można, że obecność niektórych 
wyrazów charakterystycznych dla śląskiego 
etnolektu w mowie mieszkańców Częstocho-
wy i okolic warunkowana jest także rekruto-

waniem się w częstochowskich zakładach 
przemysłowych ludności z powiatu będziń-
skiego, sąsiadującego ze Śląskiem. 

6 I. Walczak, Sytuacja demograficzna Często-
chowy w latach 1950–1970, „Ziemia Często-
chowska” 1976, t. XI, s. 43. 

7 Tamże, s. 43–44. W Częstochowie wiązało się 
to z rozbudową miejscowej huty. 

8 A. Majkowska, Język miasta kluczem do jego 

bram. O współczesnej polszczyźnie mówionej 
mieszkańców Częstochowy, [w:] „Prace nauko-

we Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-
wie. Językoznawstwo” 2010, z. VII, s. 115. 
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EDUKACJA  EUROPEJSKA 
 

Magdalena Kotowska 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach 

„NASZA  SZKOŁA  –   NASZA  PRZYSZŁOŚĆ” 

PROJEKT  ERASMUS+ 

W  ZESPOLE   SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM  

IM .   M.   KOPERNIKA   W  HUTKACH 

esteśmy dumni, że nasza niewielka 

szkoła z małej wsi Hutki znalazła się 

w gronie placówek, które pozyskały 

fundusze na realizację projektu europejskie-

go w ramach programu Unii Europejskiej 

Erasmus+ Akcja KA1 Mobilność kadry edu-J 
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kacji szkolnej. Nasz projekt pt. „Nasza szko-

ła – nasza przyszłość” trwał dwa lata (wrze-

sień 2018 – sierpień 2020). W projekcie 

wzięło udział dziewięć nauczycielek.  

 

Najważniejszymi celami projektu było 

podniesienie kwalifikacji i kompetencji nau-

czycieli w zakresie stosowania TIK w edu-

kacji, nowoczesnych technologii i narzędzi 

cyfrowych w pracy z uczniami, podniesienie 
jakości i efektywności nauczania języka an-

gielskiego na najwcześniejszym etapie edu-

kacyjnym – w przedszkolu, nabycie przez 

dyrektora i nauczycieli kompetencji i umie-

jętności językowych w celu skutecznej ko-

munikacji z nauczycielami z innych krajów 
europejskich podczas realizacji wspólnych 

międzynarodowych projektów, nadanie szkole 

wymiaru europejskiego poprzez stosowanie 

innowacyjnych metod nauczania, zarządza-

nia oraz komunikacji międzynarodowej na 
miarę nowoczesnej Europy.  

Rok szkolny 2018/2019, czyli pierwszy rok 

realizacji projektu, był czasem intensywnej 

pracy dla nauczycieli naszej szkoły. To 

nauka języka angielskiego podczas wielo-

miesięcznego kursu, sfinansowanego z pro-
jektu w ramach wsparcia językowego, ale 

też udział nauczycieli w internetowych szko-

leniach eTwinning poprzez platformę etwin-

ning.net. Wiedzę i umiejętności tam zdobyte 

nauczyciele wykorzystują podczas organizo-
wania pracy własnej, podczas zajęć z ucz-

niami oraz podczas realizacji projektów 

eTwinning oraz innych projektów unijnych, 

np. Erasmus+. 

A potem przyszły wakacje i wyjazdy na 

kursy zagraniczne na Maltę. Cele naszego 
projektu zrealizowaliśmy przede wszystkim 

właśnie dzięki udziałowi w zagranicznych kur-

sach językowych oraz zagranicznym szko-

leniu metodycznym dotyczącym zastosowa-

nia TIK w edukacji. W lipcu 2019 roku dzie-
więć nauczycielek naszej szkoły (w tym pani 

dyrektor) wyjechało na Maltę, do tego 

niewielkiego, lecz niezwykłego kraju, aby 

tam wziąć udział w szkoleniach. Szkolenia 

odbywały się w instytucji szkoleniowej ETI 

oferującej wysoce wyspecjalizowane kursy, 
nie tylko dla nauczycieli, ale też dla ucz-

niów, studentów oraz ludzi biznesu. ETI dzia-

ła w oparciu o nowoczesne centrum szkole-

niowe, które oferuje wysoki standard szko-

leń prowadzonych przez profesjonalistów. 

Szkoła mieści się w mieście St Julians, 

które kiedyś było uroczą wioską rybacką, 
a obecnie stało się jednym z najbardziej 

popularnych na Malcie obszarów mieszkal-

nych i turystycznych. Ofertę kursów ETI 

znaleźliśmy na stronie School Education 

Gateway, europejskiej platformie interneto-

wej dla szkół, która jest doskonałym źród-
łem ofert różnego rodzaju szkoleń.  

Pani dyrektor oraz trzy nauczycielki wzięły 

udział w dwutygodniowym kursie języko-

wym „Fluency and English Language Deve-

lopment for Educational Staff”, podczas któ-
rego, w międzynarodowej grupie nauczycieli, 

doskonaliły swoje umiejętności posługiwa-

nia się językiem angielskim. Pięć kolejnych 

nauczycielek wzięło udział w tygodniowym 

szkoleniu TIK „Boost your ICT Skills Tech-

nology in the Classroom”, dotyczącym no-
wych technologii i ich stosowania w edu-

kacji.  

 
Uczestniczki projektu „Nasza szkoła  

– nasza przyszłość” w drodze na Maltę 

Jakość odbytych szkoleń była na najwyż-

szym poziomie dzięki świetnej organizacji 

oraz dzięki kompetentnym i przyjaznym 

prowadzącym. Nauka w międzynarodowych 

grupach przyczyniła się do rozwijania umie-
jętności językowych i pozwoliła na wymianę 

doświadczeń między nauczycielami z róż-

nych szkół europejskich. ETI zadbało nie 

tylko o stronę dydaktyczną, ale także o po-

szerzenie horyzontów kulturowych uczestni-

ków szkoleń poprzez organizację wycieczek, 
podczas których mogliśmy poznać Maltę 

oraz podziwiać piękno i różnorodność tego 

niezwykłego kraju.  

To, co ważne w czasie realizacji projektu, 

to jego rezultaty. W przypadku naszego pro-
jektu są to: scenariusze ciekawych lekcji 

z wykorzystaniem nowoczesnych metod i na-
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rzędzi TIK, plan cyfryzacji lekcji, warsztat 

pracy nauczycieli wzbogacony o nowoczesne 

metody nauczania, zintensyfikowanie nau-

czania języka angielskiego w przedszkolu, 
wdrożenie w przedszkolu innowacji z języka 

angielskiego „Angielski na co dzień”, reali-

zowanie projektów w ramach eTwinning, rea-

lizowanie nowego projektu Erasmus+ (KA229 

pt. „Taste of life”), umiejętność skutecznej 

komunikacji w języku angielskim zdobyta 
przez nauczycieli, cały szereg niematerial-

nych rezultatów, takich jak kompetencje in-

terkulturowe, organizacyjne, społeczne, psy-

chologiczne.  

 
Uczestniczki kursu językowego na Malcie 

Pragnę zwrócić uwagę na jeden z wymier-

nych efektów udziału nauczycieli w pro-

jekcie KA1 „Nasza szkoła – nasza przy-
szłość” – jest to nasz kolejny projekt Eras-

mus+, który uzyskał akceptację Narodowej 

Agencji. Projekt nosi tytuł „Taste of life”  

– „Smak życia” i dotyczy rozwijania kom-

petencji kluczowych oraz propagowania zdro-
wego odżywiania, zdrowego, aktywnego sty-

lu życia oraz przeciwdziałania otyłości wśród 

dzieci. Tym razem uczestnikami są przede 

wszystkim uczniowie w wieku 3–14 lat.  

Udział w projekcie Erasmus+ „Nasza 

szkoła – nasza przyszłość” przynosi naszej 
szkole wiele długofalowych korzyści, takich 

jak: podniesienie kompetencji cyfrowych i ję-

zykowych, interpersonalnych, interkulturo-

wych oraz kwalifikacji zawodowych nauczy-

cieli, a co za tym idzie przyczynia się do 
podniesienia jakości pracy szkoły, która ja-

ko nowoczesna placówka dba o rozwój nau-

czycieli i uczniów, stosuje nowoczesne me-

tody dydaktyczne i skutecznie wspiera pro-

ces edukacji uczniów.  

 
Uczestniczki kursu TIK na Malcie podczas zajęć 

Ten projekt stał się dla naszej szkoły 

szansą na rozwój na europejskim poziomie, 
był dużym krokiem ku wyrównaniu szans 

edukacyjnych i umocnieniu pozycji naszych 

uczniów na kolejnych etapach edukacyj-

nych, ponieważ podniesienie kwalifikacji i umie-

jętności nauczycieli oznacza podniesienie ja-

kości pracy szkoły. Udział nauczycieli w pro-
jekcie to również nadanie szkole europej-

skiego wymiaru i duży krok ku nowoczesnej 

edukacji. Nasza szkoła to nasza wspólna 

przyszłość, a przede wszystkim przyszłość 

dzieci, które się w niej uczą. Mamy nadzieję, 
że nasz przykład przekona inne małe szko-

ły, że warto pisać projekty i korzystać z do-

brodziejstw, jakie niesie ze sobą udział w prog-

ramie Erasmus+. 

Magdalena Kotowska 

 

 

Uroki Malty 
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KSZTAŁCENIE  ZAWODOWE 
 

Izabela Szczęsny 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Mańki w Lublińcu 

„PRZYSMAKI  JANA  PAWŁA  II   

W  NOWOCZESNYM  UJĘCIU” 

PROJEKT  EDUKACYJNY  W  SOSW  IM.   K.   MAŃKI  W  LUBLIŃCU  

zczególną formą uczczenia przypada-

jącej w 2020 r setnej rocznicy uro-

dzin naszego wielkiego rodaka Karola 

Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, był 

oryginalny i wyjątkowy projekt edukacyjny 

pt. „Przysmaki Jana Pawła II w nowoczes-
nym ujęciu”. Projekt realizowany był w szko-

łach ponadpodstawowych SOSW im. K. Mań-

ki w Lublińcu, w okresie od 16 października 

2019 r. do 18 maja 2020 r. Ramy czasowe 

rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu 
nie były przypadkowe. Wyznaczyły je dwa 

zasadnicze wydarzenia historyczne związane 

z Janem Pawłem II – 41. rocznica wyboru 

arcybiskupa metropolity krakowskiego kar-

dynała Karola Wojtyły na papieża i 100. 

rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. 

Całość projektu wpisuje się w jeden z us-

talonych przez Ministra Edukacji Narodowej 

kierunków realizacji polityki oświatowej pań-

stwa w roku szkolnym 2019/2020, okreś-

lony w punkcie 2. Wychowanie do wartości 
przez kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych. 

Autorką projektu i liderem grupy projek-

towej była Izabela Szczęsny – nauczyciel 

przedmiotów gastronomicznych, a nauczy-

cielami wspierającymi realizację projektu: 
Teresa Piontek, Irena Sklorz, ks. Grzegorz 

Sokalski.  

Grupę projektową tworzyło ogółem 15 ucz-

niów, w tym 13 z klas gastronomicznych. 

11 uczniów kształciło się w zawodzie ku-
charz w Branżowej Szkole I Stopnia Spec-

jalnej nr 1, 2 w zawodzie technik żywienia 

i  usług gastronomicznych i 2 w zawodzie tech-

nik informatyk w Technikum Specjalnym 

nr 4 dla Niesłyszących i Słabosłyszących.  

Celami realizowanego projektu było: 

– pogłębienie wiedzy uczniów dotyczącej 

Jana Pawła II, przybliżenie im jego pos-

taci, nie tylko jako jednego z najwybit-

niejszych papieży w dziejach Kościoła ka-

tolickiego, Świętego i wybitnego Polaka, 

ale przede wszystkim jako zwykłej, pełnej 

ciepła osoby z krwi i kości, słynącej 

z dobrego apetytu, niemającej wygórowa-

nych wymagań kulinarnych, któremu sma-
kowało wiele potraw, preferującej trady-

cyjne potrawy kuchni polskiej i z czasem 

kuchni włoskiej, 

– poznanie przez uczniów przysmaków 

Jana Pawła II, które gościły na jego stole 
i były spożywane przez niego w towa-

rzystwie domowników, swoich przyjaciół 

i zapraszanych gości, 

– pobudzenie kreatywności uczniów grupy 

projektowej z klas gastronomicznych, m.in. 

poprzez wspólne sporządzanie wybra-
nych przysmaków Jana Pawła II techni-

kami kuchni molekularnej, będącej no-

woczesną formą sporządzania potraw i no-

wym trendem w światowej gastronomii 

oraz serwowanie ich w zaskakujących 
formach lub z nowymi dodatkami i nową 

kompozycją na talerzu, 

– doskonalenie gastronomicznych umiejęt-

ności praktycznych uczniów, 

– doskonalenie kompetencji kluczowych 

i umiejętności uniwersalnych uczniów nie-
zbędnych na rynku pracy, takich m.in. 

jak: pracowitość, motywacja wewnętrzna, 

umiejętność zarządzania czasem, samo-

dzielność i komunikatywność, efektywna 

nauka, 

– ściślejsze zintegrowanie uczniów szkół 

ponadpodstawowych (technikum, szkoły 

branżowej i szkoły przysposabiającej do 

pracy) funkcjonujących w ramach Ośrod-

ka oraz pobudzenie ich aktywności twór-

czej, stanowiącej źródło przekraczania 
własnych ograniczeń wynikających z nie-

pełnosprawności. 

S 
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Istota projektu polegała na realizacji nas-

tępujących działań przez uczniów grupy pro-

jektowej: 

– poszukiwaniu i zebraniu z różnych źró-
deł, głównie z dostępnych publikacji książ-

kowych, informacji dotyczącej przysma-

ków Jana Pawła II. W tym zakresie naj-

więcej wiedzy dostarczyły publikacje: Evy 
Celady, Sekrety kuchni Watykanu, War-

szawa 2010; ks. abp. Mieczysława Mo-
krzyckiego i Brygidy Grysiak, Najbardziej 
lubił wtorki. Opowieść o życiu codzien-
nym Jana Pawła II, Warszawa 2008; 

Caroliny Pigozzi, Życie prywatne Ojca 
Świętego, Warszawa 2000; Krzysztofa Ta-

deja, Sekretarz dwóch papieży. Rozmowa 
z ks. arcybiskupem Mieczysławem Mo-
krzyckim, Warszawa 2017; Katarzyny 

Zioły-Zemczak, A tam była cukiernia... 
Przysmaki Jana Pawła II, Bielsko-Biała 

2015; Przysmaki Jana Pawła II. Przepisy 
na ulubione potrawy Ojca Świętego, 

Warszawa–Rzeszów 2006, 

– poznawaniu przysmaków Jana Pawła II 

wchodzących w skład jego codziennych 

posiłków oraz w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy,  

– sporządzaniu wybranych przysmaków 

Jana Pawła II w nowoczesnym ujęciu, 

głównie na zajęciach pracowni gastrono-

micznej i pozalekcyjnych zajęciach szkol-

nego kółka gastronomicznego oraz ich 
degustowaniu.  

W okresie realizacji projektu uczniowie, 

podążając kulinarnym szlakiem przysma-

ków Jana Pawła II, poznali i sporządzili 

w nowoczesnym ujęciu dwadzieścia ulu-
bionych potraw papieża, będących praw-

dziwymi smakołykami. Były nimi: babka 

krucha, babka wielkanocna, barszcz z jabł-

kami, deserowe ciasteczka „Karolki”, go-

łąbki z pieczarkami, jajecznica ze szczy-

piorkiem, kartacze z mięsem i szpina-
kiem/z rybą, keks ziemniaczany, klu-

seczki ziemniaczano-marchewkowe z mas-

łem, kotleciki ziemniaczane z zieleniną, 

sos jogurtowo-koperkowy, kremówki w mo-

lekularnej odsłonie, krokiety z ziemnia-
ków, kuleczki ryżowe, kwaśnica, mine-

strone – włoska zupa jarzynowa, pasztet 

domowy z kurkami, sałatka marchew-

kowa na ciepło, sałatka warzywna/ma-

jonez w trzech odsłonach: molekularny, 

tradycyjny, wegański, sałatka ziemnia-
czana z pietruszką, wiejska mizeria, 

 

 
Uczniowie grupy projektowej  

ze sporządzoną potrawą – kuleczki ryżowe 

 
Kuleczki ryżowe 

 
Mizeria wiejska 

– serwowaniu do degustacji społeczności 

szkolnej niektórych przysmaków Jana Paw-

ła II podczas drugich śniadań szkolnych, 

– zdobywaniu i pogłębianiu przez uczniów 

wiedzy dotyczącej postaci, życia i ulu-

bionych przysmaków Jana Pawła II,  

– angażowaniu się uczniów w różnorodne 

działania projektowe sprzyjające ich ściś-

lejszemu integrowaniu się. Należały do 
nich m.in. gromadzenie i przygotowanie 

materiałów na szkolną gazetkę dotyczącą 

projektu, wykonanie gazetki i jej uak-

tualnianie, zespołowe sporządzanie wy-
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branych przysmaków Jana Pawła II w no-

woczesnym ujęciu, wspólne degustowa-

nie tych przysmaków, uczenie się słów 

pieśni pt. „Moje miasto Wadowice” o ro-
dzinnym mieście Karola Wojtyły, skom-

ponowanej w 1986 r., przez Adama Deca 

i Pawła Jarosza, która obok słynnych 

„Barki” i „Abba Ojcze”, najbardziej koja-

rzy się z papieżem Polakiem i przygoto-

wywanie do wspólnego jej wykonania. 

Inauguracją projektu była wycieczka ucz-

niów grupy projektowej i nauczycieli reali-

zujących projekt do Wadowic – rodzinnego 

miasta Jana Pawła II. Odbyła się ona 16 paź-

dziernika 2019 r., w 41. rocznicę wyboru 
arcybiskupa metropolity krakowskiego kar-

dynała Karola Wojtyły na papieża.  

 
Grupa projektowa w Wadowicach 

Jej głównym celem było zwiedzenie Mu-

zeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego 

Jana Pawła II. Będąc w Muzeum, uczniowie 

zobaczyli znajdujące się w nim mieszkanie, 

w którym 18 maja 1920 r. urodził się i za-
mieszkiwał z rodziną, do 18. roku życia, 

Karol Wojtyła, a w jego pomieszczeniach 

m.in. meble z epoki, autentyczne przedmioty 

używane przez rodzinę Wojtyłów i pamiątki 

związane z życiem Jana Pawła II. Zwie-
dzenie Muzeum przybliżyło uczniom dzie-

ciństwo i młodzieńcze lata życia Karola 

Wojtyły, umożliwiło prześledzenie jego drogi 

do kapłaństwa, wnikliwsze poznanie jego 

pracy duszpasterskiej w ojczyźnie i wyjąt-

kowego pontyfikatu. Uświadomiło również 
uczniom znaczenie papieża Polaka w historii 

Polski, Europy i świata. Na zakończenie wy-

cieczki nie obyło się oczywiście bez kon-

sumpcji kremówek w wadowickiej cukierni. 

Te słodkie ciastka z kremem wspominał Jan 
Paweł II podczas ostatniej wizyty w ro-

dzinnych Wadowicach, 16 czerwca 1999 r., 

na które chodził po maturze z kolegami do 

cukierni wiedeńskiego cukiernika Karola 

Hagenhubera, mieszczącej się na rynku pod 
numerem 15. 

Wśród działań związanych z realizacją 

projektu ujęto również upamiętnienie in-

nych doniosłych rocznic związanych z pa-

pieżem, przypadających w roku 2020, usta-

nowionym Rokiem Świętego Jana Pawła II 
uchwałami Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej:  

– 15. rocznicy śmierci Ojca Świętego, or-

ganizując szkolny Konkurs Wiedzy o Ja-

nie Pawle II, 2 kwietnia 2020 r. Był on 
atrakcyjną formą dodatkowo zachęcającą 

uczniów do zdobywania i pogłębiania 

wiedzy dotyczącej postaci, życia i ulu-

bionych przysmaków papieża Polaka oraz 

stanowił możliwość wykazania się wiedzą 

na ten temat. Z powodu zawieszenia sta-
cjonarnych zajęć dydaktycznych w szko-

łach, ze względu na stan epidemii koro-

nawirusa, konkurs przeprowadzony zos-

tał online, na Google Classroom Projekt. 

W tym wirtualnym konkursie zainte-
resowani uczniowie udzielali odpowiedzi 

na przygotowane przez nauczycieli grupy 

projektowej 41 pytań zamkniętych, w tym 

na 27, w których można było wskazać 

tylko jedną z możliwych odpowiedzi. Na-

grodą dla wszystkich uczniów biorących 
udział w konkursie będzie wycieczka do 

jednego z najnowocześniejszych obiektów 

muzealnych na świecie – Muzeum Monet 

i Medali św. Jana Pawła II w Częstocho-

wie, ufundowana, w ramach „Daru Ser-
ca”, przez jego założyciela pana Krzy-

sztofa Witkowskiego. Odbędzie się ona po 

powrocie uczniów do szkół,  

– 39. rocznicy nieudanego zamachu na ży-

cie na Jana Pawła II, dokonanym 13 ma-

ja 1981 r., na placu Świętego Piotra 
w Watykanie, podczas audiencji general-

nej, przez tureckiego zamachowca Meh-

meta Ali Ağcę, przygotowując informację 

na ten temat i zamieszczając ją w prze-

strzeni wirtualnej na Google Classroom 
projektu, 

– 9. rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II przez 

papieża Benedykta XVI, 1 maja 2011 r., 

na Placu Świętego Piotra w Watykanie, 

przygotowując informację na ten temat 

i zamieszczając ją w przestrzeni wirtual-
nej na przysmakijp2.blogspot.com, 
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– 6. rocznicy kanonizacji Jana Pawła II przez 

papieża Franciszka, 27 kwietnia 2014 r., 

na Placu Świętego Piotra w Watykanie, 

przygotowując informację na ten temat i za-
mieszczając ją w przestrzeni wirtualnej 

na przysmakijp2.blogspot.com.  

18 maja 2020 r., w 100. rocznicę urodzin 

Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, od-

było się w przestrzeni wirtualnej uroczyste 

zakończenie i podsumowanie realizacji pro-
jektu, będącego szczególną formą uczczenia 

tej rocznicy i upamiętnienia naszego wiel-

kiego rodaka. Uczniowie grupy projektowej, 

ich rodzice/prawni opiekunowie, nauczy-

ciele mogli, przy wirtualnych kremówkach 
i herbacie earl grey, którą lubił papież, na 

Google Classroom projektu: 

– zobaczyć przygotowaną w programie Po-

werPoint prezentację multimedialną do-

tyczącą realizowanego projektu w okresie 

od 16 października 2019 r. do 18 maja 
2020 r.,  

– wysłuchać pieśni pt. „Moje miasto Wa-

dowice” i zobaczyć jej wykonanie w języ-

ku migowym,  

– zapoznać się z wynikami szkolnego Kon-
kursu Wiedzy o Janie Pawle II, przepro-

wadzonego online, na Google Classroom 

projektu, 2 kwietnia 2020 r.  

W rzeczywistości realnej w programie uro-

czystości wieńczącej realizację działań ca-

łości projektu zaplanowano również biesia-
dowanie społeczności szkolnej, z udziałem 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów gru-

py projektowej, przy „papieskich” kremów-

kach i herbacie earl grey oraz wspólne za-

śpiewanie i wykonanie w wersji migowej 
pieśni pt. „Moje miasto Wadowice”.  

 
Przygotowania do drugiego śniadania 

 
Społeczność szkolna  

podczas drugiego  śniadania 

W zaistniałej sytuacji te punkty uro-

czystości odbędą się w Roku Świętego Jana 

Pawła II dopiero po odwieszeniu stacjonar-
nych zajęć szkolnych. Uroczystość w prze-

strzeni szkolnej będzie również stanowić 

sposobność do wręczenia uczniom grupy 

projektowej, nauczycielom wspierającym rea-

lizację projektu i dyrekcji Ośrodka okoli-
cznościowej publikacji. Zawarto w niej pod-

stawowe informacje dotyczące realizowane-

go projektu, codziennych i świątecznych 

posiłków Jana Pawła II oraz przepisy i zdję-

cia przysmaków Jana Pawła II sporządza-

nych przez uczniów w nowoczesnym ujęciu. 
Publikacja została przygotowana przez li-

dera grupy projektowej i wydana bezpłatnie, 

w ramach „Daru Serca”, przez Wydawnictwo 

św. Macieja Apostoła w Lublińcu.  

Warto podkreślić, że pomimo trudności 
wynikających z zawieszenia stacjonarnych 

zajęć dydaktycznych w szkołach, spowodo-

wanych pandemią koronawirusa, realizacja 

projektu edukacyjnego pt. „Przysmaki Jana 

Pawła II w nowoczesnym ujęciu”, odbywa-

jąca się częściowo w nowych uwarunko-
waniach, uwieńczona została sukcesem.  

Założone cele projektu i przyjęte dzia-

łania projektowe zostały osiągnięte w zapla-

nowanym terminie, przy zastosowaniu krea-

tywnych rozwiązań organizacyjnych, dużym 
zaangażowaniu uczniów grupy projektowej, 

znaczącej aktywności jej lidera i nauczycieli 

wspierających, owocnym współdziałaniu z dy-

rekcją Ośrodka, gronem nauczycielskim, ro-

dzicami/prawnymi opiekunami uczniów oraz 

ze środowiskiem lokalnym.  

Izabela Szczęsny 
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RUBRYKA  SZKOLNYCH  SPECJALISTÓW 
 

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

DŹWIĘK   PRZEDNIOJĘZYKOWO -ZĘBOWY   „DZ”   

W  DŁUŻSZYCH  JEDNOSTKACH 

STRUKTURALNYCH  WYPOWIEDZI  

SCENARIUSZ   ZAJĘĆ  LOGOPEDYCZNYCH  

CELE OGÓLNE 

● usprawnianie aparatu oddechowego, 

● kształcenie umiejętności prawidłowej wy-

mowy głoski zwarto-szczelinowej „dz” 

w nagłosie i śródgłosie wyrazów, 

● utrwalanie wywołanego dźwięku w wyra-

żeniach dwuwyrazowych, 

● wdrażanie do poprawnej artykulacji głos-
ki „dz” w zdaniach i tekstach, 

● stabilizowanie dźwięku w mowie kontro-

lowanej, 

● utrwalanie wzorca kinestetyczno-rucho-

wego i autokontroli słuchowej, 

● wzbogacanie zasobu leksykalnego, 

● kształcenie umiejętności opowiadania wy-

słuchanego tekstu, 

● rozwijanie fantazji i wyobraźni. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Uczeń: 

● nabiera powietrze nosem, a wydycha ustami, 

● wydłuża fazę wydechową, 

● prawidłowo wypowiada głoskę przednio-

językowo-zębową „dz” w różnych pozy-

cjach i sąsiedztwach fonetycznych,  

● artykułuje dźwięk „dz” w wyrażeniach dwu-

wyrazowych, 

● właściwie wymawia wywołaną głoskę w zda-
niach i tekstach, 

● stosuje autokontrolę słuchową, 

● dokonuje autokorekcji wymawianiowej, 

● buduje zdania poprawne pod względem 

logicznym i gramatycznym, 

● pamięciowo opanowuje tekst wierszowany. 

METODY 

● wyjaśniania, stopniowego przybliżania, prak-

tycznego działania, pedagogika zabawy.  

FORMY 

● indywidualna, grupowa. 

ŚRODKI 

● obrazki (H. Rodak, D. Nawrocka, Od ob-
razka do słowa, Warszawa 1993), ilustracje 

pt.: „Zima”, „Stara dzwonnica”, rulony pa-

pieru, papierowe śnieżynki. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

I. Część wstępna: 

● „Trębacz” – uczniowie przykładają do ust 

„trąbkę” (rulon z papieru), powoli dmu-
chają, wymawiając „pf”. Wygrywa osoba, 

która najdłużej trąbiła. 

● „Śnieżynka” – logopeda prezentuje ucz-

niom kolorowy obrazek przedstawiający 

zimę, układa na nim papierowe śnie-
żynki. Na polecenie: „Pada śnieg” ucznio-

wie dmuchają na śnieżynki (powolny, 

wydłużony wydech). 

● Przypomnienie zasad prawidłowego wy-

brzmiewania głoski zwarto-szczelinowej „dz”. 

● „Komar” – siad skrzyżny, ręce na biod-
rach; na znak prowadzącego zajęcia ucz-

niowie wykonują wdech, a następnie wy-

dychają powietrze, wymawiając głoskę 

„dz” (naśladowanie brzęczenia komara). 

● Rozwiązywanie krzyżówki (konkurs) – ucz-

niowie odgadują hasła czytane przez lo-
gopedę; uczeń, który poda najwięcej po-

prawnych rozwiązań otrzymuje nagrodę: 

– Suszone winogrona (rodzynki). 

– Dookoła domu, ogrodu, sadu… (ogro-
dzenie). 

– Grają razem w piłkę, spędzają ze sobą 
wolny czas (koledzy). 

– Są potrzebne do robienia zakupów (pie-
niądze). 
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– Naczynie z dziurkami (cedzak). 

– Niszczy metal (rdza). 

– Wędzone mięso (wędzonka). 

– Służy do malowania (pędzel). 

– Wyznacza lekcje i przerwy (dzwonek). 

– Duże naczynie na kompot lub wodę 
(dzbanek). 

– Robi się z niej popcorn (kukurydza). 

– Czarne w kominie (sadze). 

– Poszerzasz ją w szkole (wiedza). 

– Bardzo zła Baba Jaga (jędza). 

 

II. Zajęcia właściwe: 

1. Wypowiadanie wyrażeń dwuwyrazowych, 
w których jedno ze słów przedstawione 

jest za pomocą ilustracji (logopeda podaje 

jeden z członów wyrażenia, dzieci na-

zywają obrazek, następnie powtarzają ca-

łe wyrażenie, stosując odpowiednią formę 
gramatyczną): 

cudze pieniądze 
ogrodzona kukurydza 
dzwon na dzwonnicy 
dzbaneczniki nad sadzawką 
powiedzonko dzwonnika 
dzbanek kukurydzy 
posądzeni koledzy 

pędzelek na podłodze 

2. „Aktorzy i sufler” – logopeda proponuje 

uczniom zabawę w teatr; dzieci wcielają 
się w rolę aktorów, którzy zapomnieli 

tekstu i korzystają z pomocy suflera, 

powtarzając za nim zdania:  

Dzwonnik Zenek ma zabawne powiedzonka. 
Na podłodze leży zardzewiały cedzak. 
Sławek posadził sadzonki kukurydzy. 

Sadze brudzą ręce. 
Koledzy pędzą nad sadzawkę. 

Wędzona bryndza jest bardzo dobra. 
W tym roku jest urodzaj na kukurydzę. 

Dzieci chętnie jedzą rodzynki. 
Między sadzawką a lasem rosną rydze. 

Koledzy dzwonią dzwonkiem. 
Jędze pędzą na miotłach. 

Pole kukurydzy odgradza miedza. 

3. Wysłuchanie tekstu czytanego przez lo-

gopedę i próba zapamiętania go: 

„Stara dzwonnica”1 

W Kwidzynie jest stara zabytkowa dzwon-
nica, którą chętnie odwiedzają turyści. 
Znajdują się tam trzy starodawne dzwo-

ny. Stoją też dwa pamiątkowe, gliniane 
dzbany i stary, drewniany stół, na któ-
rym dzwonnik Wacław kładzie pieniądze 
i kukurydzę. Codziennie rano dzwonnik 
bije w dzwony, najpierw w duży, potem 
w dwa małe. Dzeń – dzeń! Dzeń – dzeń! 
Odgłosy bicia dzwonów rozlegają się po 
całej okolicy. Czasami odwiedza Wacła-
wa jego wierny przyjaciel – Kot Bonifacy. 
Siada na swoim ulubionym miejscu, na 
drewnianej poręczy obok pędzla i słucha 
pieśni starodawnych dzwonów. 

4. Przypomnij sobie opowiadanie pt. „Stara 

dzwonnica”, przyjrzyj się ilustracji i opo-

wiedz tekst. 

 

III. Część końcowa: 

Pamięciowe opanowanie wiersza pt. „Dzwo-

nek” i zaprezentowanie go przed grupą, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na popraw-

ną wymowę głosek „s”, „z”, „c”, „dz”: 

„Dzwonek”2 

Kto się ze mną zgadza, 
że dzwonek to władza? 

Gdy się dzwonka głos odzywa, 
wiemy, że na lekcję wzywa. 

Agata Jałowiecka-Frania 

 
 

Przypisy: 
1 A. Chrzanowska, Zabawy i ćwiczenia logope-

dyczne: /s/, /z/, /c/, /dz/. Poradnik dla lo-
gopedów, nauczycieli i rodziców, Wydaw-
nictwo Akademickie, Warszawa 2002, s. 92. 

2 Syczące wierszyki. Materiał językowy (wier-

szyki, wyliczanki, powiedzonka wyrazowo- 
-obrazkowe i rebusy fonetyczne) do utrwalania 
wymowy głosek syczących, zebrały i oprac. 
I. Michalak-Widera, K. Węsierska, „UNIKAT-2”, 
Katowice 2001, s. 38. 

 

Bibliografia: 

Chrzanowska A., Zabawy i ćwiczenia logope-

dyczne: /s/, /z/, /c/, /dz/. Poradnik dla 
logopedów, nauczycieli i rodziców, Wydaw-

nictwo Akademickie, Warszawa 2002. 

Syczące wierszyki. Materiał językowy (wierszyki, 
wyliczanki, powiedzonka wyrazowo-obrazko-
we i rebusy fonetyczne) do utrwalania wymo-
wy głosek syczących, zebrały i oprac. I. Mi-
chalak-Widera, K. Węsierska, „UNIKAT-2”, Ka-
towice 2001. 
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Monika Sikora 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

IZABELA  KOFFER  –   NAUCZYCIEL  Z  PASJĄ  

zabela Koffer – absolwentka Uniwersytetu 

Opolskiego – nauczyciel języka angiel-

skiego w Szkole Podstawowej nr 48 w Czę-

stochowie. Kocha swoją pracę, a uczniowie 

kochają ją. Energicznie i z charyzmą rozbudza 

talenty. Wspiera i motywuje do działania. 

Naucza z pasją, a we wszystko, co robi, wkła-

da całe swoje serce. I odnosi sukcesy. Zna 

pięć języków, lubi podróże. Ciekawa osobo-

wość i zamiłowanie do nauczania sprawiają, 
że uczniowie chętnie otwierają się przed „Pa-

nią Koffer”. W wolnych chwilach wyczarowuje 

cudowne rzeczy na drutach i pisze książki. 

To tak w skrócie Pani Izo, czy coś po-

minęłam? 

I.K.: Nie, nie. To wspaniały opis. Cieszę się, 

że moja praca i zaangażowanie jest tak 

odbierane. Dziękuję. 

A kim chciała być Iza Koffer, będąc małą 

dziewczynką? Aktorką, piosenkarką, księż-

niczką, a może nauczycielką? 

I.K.: Chciałam być podróżnikiem jak Tony 

Halik. W 1973 r. zakochałam się w Stasiu 

z „W pustyni i w puszczy”. Boże, jak on się opie-
kował Nel! Czytałam mnóstwo książek. Li-

teratura dziecięca (Witaj Karolciu, Mary Pop-
pins, Pippi Longstocking) miała wielki wpływ 
na moją wyobraźnię. A potem filmy dla dzieci 

i młodzieży Wakacje z duchami, Podróż za 
jeden uśmiech to było to. Nigdy się nie nudzi-
łam. Jeździłam na obozy, kolonie i oazy. Po-

znawałam nowych ludzi, uczyłam się samo-

dzielności i odpowiedzialności, bawiąc się przy 

tym doskonale. No i rower. Dawał poczucie 

wolności.  

Pozwoli Pani, że zadając kolejne pytanie, 

przytoczę słowa z Pani książki. Czy praca 

nauczyciela Panią „…napędza i nadaje 

szkolnej rzeczywistości inny wymiar”? 

I.K.: Przyznałam się do tego jakiś czas 

temu. To kontakt z młodzieżą mnie napędza. 

To tak jakbym zrozumiała po latach upra-

wiania zawodu, że życie zakotwiczyło mnie 

w szkole w jakimś konkretnym celu, choć nie-

raz się buntowałam. Od zawsze pragnęłam, 

aby moi uczniowie najpierw widzieli we mnie 

dobrego człowieka. Otwartego na świat i prob-

lemy innych. Moim zadaniem jest dawać 

dobry przykład i chronić. Nie wolno niszczyć 

drugiego człowieka. Strach przed testem, kart-

kówką, powrót do szkoły po wagarach, życie 
rodzinne i wiele innych spraw powoduje, że 

dzieci i młodzież często się w tym wszystkim 

gubią. Prawie przez całe moje życie zawodowe 

pełnię funkcję rzecznika praw ucznia. Byłam 

nim przez lata w gimnazjum i teraz znowu 

mnie wybrano. Jeden z uczniów powiedział 

mi, że daję im poczucie bezpieczeństwa. Jeśli 

to jest moja rola w społeczeństwie, to ją ak-

ceptuję.  

A czy to pierwsza Pani praca, czy może 

przed posadą nauczyciela było coś jeszcze? 

I.K.: Oczywiście. Najpierw musiałam poz-

nać świat i własną wartość. Znając języki, 

szybko wylądowałam w firmie, która prowa-
dziła działalność za granicą. To była świetna 

szkoła życia. Jednak nadszedł taki czas, kiedy 

musiałam wrócić do kraju, odstawić walizki 

na później i poświęcić się rodzinie. Filologia 

angielska okazała się lekiem na całą sytuację. 

Syn bawił się klockami Lego, a ja wkuwałam 

między innymi łacinę. Pewnego dnia usły-

szałam, jak powtarza: nominativus, genetivus, 
dativus... Nigdy tego nie zapomnę.  

Proszę opowiedzieć nam, jak narodził się 

słynny „Teatr Kufferek”, chyba największe 

Pani dzieło? 

I.K.: Teatr w Gimnazjum nr 3 zbudowałam 

z uczuć, które we mnie buzowały. Szkolna 

rzeczywistość czasami doprowadzała mnie do 

szału. Pragnęłam odczarować ten stan. Bez-
silność i wyczekiwanie, że coś może się samo 

naprawi to nie ja. Zaproponowałam warsztaty 

teatralne, które miały być odskocznią od tego, 
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co nas wtedy trapiło. Wybierałam nie tylko 

zdolnych uczniów, wręcz przeciwnie. Waga-

rowiczów, wycofanych, zakompleksionych i nie-

zainteresowanych kompletnie niczym. Teraz 

na 100% wiem, że była to doskonała terapia 

dla nas. Teatr pozwalał nie tylko rozwijać 

talenty i promować je, ale przede wszystkim 

uczył zaufania do drugiego człowieka, empatii, 

tolerancji, cierpliwości, współpracy, wzmacniał 

pozytywne myślenie i dodawał pewności sie-
bie. Pomagał stanąć na nogi. Często wyciągał 

z obszarów niebytu. Przyjaźnie, które wtedy 

się zrodziły, trwają do dziś. I to jest piękne. 

Sama pisze Pani scenariusze, sama re-

żyseruje i tworzy scenografię. Skąd tyle 

pomysłów?  

I.K.: Chyba z najbliższego otoczenia. To 

rodzina ukształtowała kilka moich umiejęt-

ności. Mama zadbała, abym chodziła do szko-

ły muzycznej i na balet. Nauczyła mnie robić 

na drutach. Babcia pokazała mi, co można 

zrobić na szydełku. Przyjaciółka na studiach 

zaraziła mnie haftem krzyżykowym. Kiedy 

w sklepach nic ciekawego nie można było ku-
pić, szyłam sobie spódnice.  

Tata imponował mi znajomością języków 

i ciekawością świata. Pisał wiersze, wysyłał na 

konkursy, wygrywał lub zdobywał wyróżnie-

nia, a reszta to już kombinacja tego, co mnie 

interesowało i obserwacja życia. Uwielbiałam 

w dzieciństwie rysować i malować. Dorastałam 

w środowisku znanych częstochowskich ar-

tystów malarzy. W piwnicy nadal przechowuję 

moje rysunki. Konie i pejzaże wychodziły mi 

najlepiej. Kiedy tworzę spektakl, robię dużo 

szkiców kostiumów i rekwizytów. Precyzyjnie 

opisuję każdy ruch i to sprawia mi wielką 
przyjemność.  

 Czy szkolny teatr pozwala na lepszy 

kontakt z młodzieżą? 

I.K.: Zdecydowanie, buduje inne podejście 

do człowieka i nauki języka. Obecnie pracuję 

w Szkole Podstawowej nr 48 w Częstochowie 

i gram z uczniami klas VI, VII i VIII. To do-

piero jest wyzwanie.  

A co Pani uważa za swój największy 

sukces pedagogiczny? 

I.K.: Osiągnięcia moich absolwentów. Za-

równo naukowe jak i artystyczne. Cieszę się, 

że mogłam im pomóc, że byłam dobrym 

drogowskazem.  

Ma Pani talent nie tylko do nauczania, 

ale również do uczenia się. Zna Pani aż 

5 języków, to dużo. 

I.K.: Tak i wciąż sięgam po kolejne. Pod-

różując po świecie, chcę rozmawiać w danym 

języku. Tak wyrażam mój szacunek do ludzi 

i ich kultury. Ostatnim językiem, którego się 

teraz uczę jest turecki. Oszalałam na jego 

punkcie.  

A dla mniej utalentowanych językowo, 

jakich rad by Pani udzieliła? 

I.K.: W życiu najważniejsza jest motywacja. 

Bez niej jest bardzo ciężko osiągnąć swoistą 
lekkość. Kiedy mówię po angielsku, nie myślę 

po polsku. Nie tłumaczę tego sobie w głowie, 

szukając odpowiedniej konstrukcji. To musi 

być proces zautomatyzowany, dlatego powta-

rzanie i codzienne ćwiczenia są takie ważne. 

Bez słów, człowiek jest niemy. Słownictwo jest 

kluczowe. Bierne uczenie się na test to ślepa 

uliczka. Przeczytanie tekstu w oryginale ze 

zrozumieniem to już wyższy poziom. Czytam, 

bo chcę i czuję się świetnie. 

Jaka prywatnie jest „Pani Koffer”? Wiem, 

że dzierga na drutach sweterki, a ostatnio 

napisała kryminał. 

I.K.: Pełna sprzecznych cech, wad i zalet. 
Szalona i odpowiedzialna, pragmatyczna i ro-

mantyczna, współczesna i staroświecka. Gdy 

jej zależy na kimś lub czymś, głośno krzyczy 

i jest to krzyk miłości, zaangażowania i walki, 

a kiedy milczy, to znaczy, że już jej nie zależy.  

Skąd w ogóle pomysł na napisanie 

książki?  

I.K.: Fascynacja powieściami Agathy Chri-

stie, M.C. Beaton i przeżyciami.  

Główna bohaterka jest nauczycielką an-

gielskiego. Ile zatem w Luizie jest Izabeli? 

I.K.: Trochę jest. Choćby to, jak postrzega 

przyjaźń i zaufanie do drugiego człowieka.  

Są takie zawody, które wykonywać moż-

na tylko z powołania, a zawód nauczyciela 

zdecydowanie jest jednym z nich. Czy ża-

łowała Pani kiedyś, że los obsadził Izę 

właśnie w takiej roli? 

I.K.: Ja jestem zodiakalną Wagą, dlatego 

na jednej szalce jest „dlaczego Panie?”, a na 

drugiej „może i dobrze”, szczególnie wtedy, 

kiedy mogę pomóc.  

Jest Pani naprawdę wyjątkową osobą. 

Dziękuję bardzo za rozmowę i poświęcony 

czas. Życzę kolejnych sukcesów zarówno 

zawodowych jak i osobistych oraz dalszego 

rozwijania własnych pasji.  

I.K. Z całego serca dziękuję. 

Rozmawiała Monika Sikora 
 






