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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 dokonywanych przemyśleń i dzielenia się ich rezultatami.

Elżbieta Doroszuk
dyrektor
RODN „WOM” w Częstochowie
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Elżbieta Doroszuk
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

XI O GÓLNOPOLSKI K ONGRES N AUCZYCIELI
W YCHOWANIA DO Ż YCIA W R ODZINIE
POD H ONOROWYM P ATRONATEM
M INISTRA E DUKACJI I N AUKI

W

ychowanie do życia w rodzinie jest
realizowane w polskiej szkole od
1999 r. Są to bardzo ważne zajęcia
z punktu widzenia rozwoju osobowego młodego człowieka, gdyż wspierają wychowawczą rolę rodziny, promują integralne ujęcie
ludzkiej seksualności, kształtują postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne ucznia.
Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie na stałe wpisał się na mapę wydarzeń prorodzinnych
w kraju. Przedsięwzięcie, zainicjowane przez
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w 2010 r. jako
odpowiedź na potrzeby nauczycieli i nauczycieli-konsultantów placówek doskonalenia,
zdobyło dużą popularność. W ubiegłym roku szkolnym, w związku z sytuacją pandemiczną Kongres został odwołany.
Za nami jedenasta edycja Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania
do Życia w Rodzinie. Wydarzenie, które 18
i 19 kwietnia 2021 r. w formule hybrydowej
ściągnęło do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
setki uczestników, to forum wymiany myśli
i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu nauk o rodzinie i wychowania do życia w rodzinie.
W Kongresie osobiście wziął udział dr hab.
Przemysław Czarnek – Minister Edukacji
i Nauki, który objął Honorowy Patronat nad
przedsięwzięciem. Ponadto gościliśmy w naszym Ośrodku: Urszulę Bauer – Śląskiego
Kuratora Oświaty, Radosława Brzózkę – Szefa

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (120) 2021

Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji
i Nauki, Wawrzyńca Kowalskiego – Zastępcę
Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji
i Nauki, Tomasza Pituchę – Doradcę w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji i Nauki, Alicję Janowską – Dyrektor Delegatury
w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz ks. Kazimierza Kurka – Krajowego Duszpasterza Rodzin w latach 1985–1996.

Elżbieta Doroszuk – dyrektor RODN „WOM”
w Częstochowie wita dr. hab. Przemysława Czarnka
– Ministra Edukacji i Nauki

Współorganizatorem tegorocznej edycji
Kongresu był Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Warszawie. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęły dwa czasopisma edukacyjne: „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” i „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli
i Wychowawców Katolickich”.
Uczestnicy wydarzenia to jak zawsze,
nauczyciele wszystkich typów szkół prowadzący zajęcia edukacyjne wychowanie do
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życia w rodzinie oraz nauczyciele-konsultanci i nauczyciele-doradcy metodyczni wspierający ich działalność.
Przedsięwzięcie, wzorem lat ubiegłych,
miało na celu:
● poszerzanie kompetencji merytorycznych
nauczycieli wychowania do życia w rodzinie,
● dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
z innymi,
● promowanie wartości i kształtowanie postaw prorodzinnych,
● integrację nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych prowadzących działalność prorodzinną.

czycieli w Przemyślu, Jadwigi Krzewskiej-Gordzijewskiej – nauczyciela-konsultanta
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie, Doroty Kulik-Nowak – doktorantki
Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab.
Elżbiety Osewskiej – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Agnieszki
Przybyszewskiej – przedstawiciela rodziców
Społecznej Rady Edukacji i Wychowania
„Rodzinny Poznań”, Aliny Strzałkowskiej
– emerytowanego nauczyciela-konsultanta
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
Danuty Turek-Fijak – nauczyciela-konsultanta Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Krośnie.
Pierwszy dzień Kongresu zakończyła Msza
Święta w intencji uczestników wydarzenia
odprawiona w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.
W drugim dniu Kongresu obecnych
gości, prelegentów i uczestników spotkania
powitała Beata Białowąs – Członek Zarządu
Województwa Śląskiego, natomiast uroczystego otwarcia dokonali: dr hab. Przemysław
Czarnek – Minister Edukacji i Nauki oraz
Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
„Dziękuję za wysiłek, zaangażowanie
i wspieranie młodych ludzi. To od Państwa
pracy zależy przyszłość naszego społeczeństwa i wzmacnianie wartości, jaką jest rodzina. To niezwykle ważne zadanie” – podkreślił minister dr hab. Przemysław Czarnek, zwracając się do nauczycieli uczestniczących w konferencji.
Następnie wysłuchano czterech niezwykle interesujących wystąpień, których streszczenia publikujemy poniżej.
Tego dnia odbyła się także konferencja
prasowa Ministra Edukacji i Nauki, który
wraz ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz
Dyrektorem RODN „WOM” w Częstochowie
udzielał odpowiedzi na pytania zaproszonych dziennikarzy. Pan minister poinformował, że wychowanie do życia w rodzinie
będzie priorytetem w kierunkach realizacji
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Wspomniał także o wprowadzanych zmianach w rozporządzeniu
dotyczącym kształcenia nauczycieli. Dzięki
nim powstanie dziesięć ośrodków w Polsce,
w których nauczyciele będą mogli się
kształcić i uzyskiwać uprawnienia nauczyciela wychowania do życia w rodzinie.

W pierwszym dniu Kongresu zaproszeni
goście oraz nauczyciele-konsultanci i nauczyciele-doradcy metodyczni dyskutowali
o wyzwaniach stojących przed polską edukacją prorodzinną.

Stacjonarnie jako prelegenci wystąpili:
Wawrzyniec Kowalski – Zastępca Dyrektora
Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, ks. Kazimierz Kurek – Krajowy
Duszpasterz Rodzin w latach 1985–1996,
Renata Krupa – dyrektor programowy Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST w Lublinie, Jolanta Radczyc – nauczyciel-konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Zielonej Górze, Alina Rataj – nauczycielkonsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, Agnieszka Grudzińska i Magdalena
Sawicka – nauczyciele-konsultanci Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie.
Wysłuchano również wypowiedzi zaprezentowanych w formie zdalnej: Barbary
Charczuk – emerytowanego nauczycielakonsultanta Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Janiny Kościelny
– emerytowanego nauczyciela-konsultanta
Podkarpackiego Centrum Edukacji Nau-

Elżbieta Doroszuk
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prof. nadzw. dr hab. Urszula Dudziak
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

W YCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
– TAK , ALE JAK ?

W

● odpowiedzialne, czyli wyrażające się poszanowaniem godności ludzkiej i zasady
„po pierwsze nie szkodzić”, dostosowane
do wieku i poziomu rozwoju odbiorcy,
rozróżniające to co publiczne, od tego co
indywidualne i intymne; zgodne z normami moralnymi;
● podejmowane z miłością i na fundamencie miłości.
Wychowanie do życia w rodzinie wymaga,
by postawę i więź miłości odróżnić od zakochania, fascynacji uczuciowej, zauroczenia, pożądania, przyjemności. Wymaga poznania tego, czym jest: koleżeństwo, przyjaźń, miłość, narzeczeństwo, małżeństwo,
rodzina oraz jakie są przejawy i proporcja
dawania i przyjmowania miłości na etapie:
● małego dziecka (do 3. roku życia),
● dużego dziecka (do 10. roku życia),
● nastoletniej młodzieży,
● dojrzałych osobowościowo dorosłych.
Konieczne jest wskazanie rozwoju zdolności do miłości i składowych miłości dojrzałej, takie jak: bliskość, wierność, empatia, działanie dla dobra kochanej osoby.
Potrzebne jest pozyskanie wiedzy o sposobach wyrażania miłości, rozpoznanie, który
z pięciu języków miłości jest pierwszym
i najważniejszym dla osoby kochanej, podjęcie starań o to, by posługiwać się w relacjach z bliskimi osobami wszystkimi sposobami wyrażania miłości ze szczególnym
uwzględnieniem najbardziej zrozumiałego
języka danej osoby.
Oprócz treści, wśród których fundamentalną jest formowanie postawy i więzi
miłości oraz odpowiedzialności za jej rozwój
i sposoby wyrażania, istotne są metody i formy pracy. Na plan pierwszy wysuwają się
metody aktywizujące, umożliwiające współdziałanie uczniów i nauczycieli. Intelektualne przyswajanie przeżytych emocjonalnie
treści sprzyja kształtowaniu zachowań właściwych budowaniu wspólnoty, jaką jest małżeństwo i rodzina. Praca w grupach; uzupełnianie zdań niedokończonych; technika
fotolangage; praca z tekstem; omawiane
w czasie zajęć przykłady z życia osób w różnym wieku, znajdujących się na różnych

ychowanie do życia w rodzinie należy do fundamentów wychowania
człowieka. Może ono dotyczyć zarówno rodziny, pochodzenia, jak i rodziny
zakładanej, a w szerszym społecznym znaczeniu, także całej rodziny ludzkiej. Każdy
człowiek wywodzi się z jakiejś rodziny, ma
z nią związek genetyczny i bardziej lub
mniej pozytywny związek emocjonalny. Większość osób (ok. 80%) zawiera związki małżeńskie i decyduje się na założenie własnej
rodziny. Osobom podejmującym inne powołanie, wiedza o życiu w rodzinie i umiejętność prorodzinnych odniesień jest przydatna w relacjach z własną rodziną i innymi
rodzinami w społeczeństwie. Wiele osób
w przyszłym życiu zawodowym będzie pracować z rodzinami i dla rodzin i z tej racji
wychowanie do życia w rodzinie ukazuje również swą przydatność. Pomoc okazywana
dzieciom, małżeństwom, rodzicom, dziadkom wymaga konkretnej wiedzy, empatii
i umiejętności współdziałania.

Prof. nadzw. dr hab. Urszula Dudziak
– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Przygotowanie do życia w rodzinie, dzielone na dalsze, bliższe i bezpośrednie realizowane jest przez różne podmioty. Pierwszym z nich jest rodzina. Kolejnymi: Kościół,
szkoła, środki społecznego przekazu, poradnie rodzinne, stowarzyszenia. Istotne jest,
by wychowanie prorodzinne było:
● integralne, czyli uwzględniające całościowe ujęcie człowieka i jego relacji z innymi
(w aspekcie somatycznym, psychicznym,
duchowym i społecznym);

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (120) 2021
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etapach rozwojowych; ocena wydarzeń, filmów, książek, postaw społecznych; tworzenie scenek, audycji, konferencji; trójstopniowa analiza tego: jak jest? Jak być powinno? Co zrobić, żeby było tak, jak być
powinno? To niektóre z przydatnych form
pracy dydaktycznej i wychowawczej realizowanej w szkole.
Przydatne pomoce do realizacji programu
wychowania do życia w rodzinie w formie
podręczników, zeszytów ćwiczeń, środków
audiowizualnych oferuje krakowskie Wydawnictwo Rubikon proponujące zarówno
materiały do zamówienia i kupna, jak również do bezpłatnego pobrania na stronach
internetowych:
● www.ksiegarniarubikon.pl
● www.wdz.edu.pl.

● osobowość;
● postawa wobec człowieka, małżeństwa
i rodziny, miłości i życia, wartości i norm
regulujących zachowania;
● kongruencja, czyli zgodność uwewnętrznionych i wyrażanych na zewnątrz treści;
● zaangażowanie i oddanie podjętemu zadaniu oddziałują na zdobywającego wiedzę i kształtującego swe nastawienia młodego człowieka jak otwarta księga życia.
Ma ona własności modelujące. Z tego
powodu nauczyciel, który oddziałuje wychowawczo na innych, a jednocześnie nie ustaje we własnym samowychowaniu, który
w swym życiu i postępowaniu może stanowić wzór do naśladowania dla powierzonych
mu uczniów i wychowanków to prawdziwy
skarb. Rozwijanie zdolności do miłości stanowi właściwy fundament dla życia w rodzinie i pomyślnego urzeczywistniania siebie jako człowieka.

W realizowanym w szkole wychowaniu do
życia w rodzinie istotne znaczenie ma również autorytet wychowujący, jakim jest nauczyciel. Jego:

prof. nadzw. dr hab. Urszula Dudziak

Wawrzyniec Kowalski
zastępca dyrektora
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i Nauki

W SPÓŁPRACA NAUCZYCIELA
WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
Z RODZICAMI , DYREKTOREM SZKOŁY
I RADĄ PEDAGOGICZNĄ
WARUNKIEM POWODZENIA ZAJĘĆ

J

eśli mamy mówić o obecności w szkole wychowania do życia w rodzinie, to
musimy na początku przywołać podstawę prawną tej rzeczywistości.
Stałym zadaniem szkoły i integralnym
elementem kształcenia ogólnego jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji
i szacunku dla drugiego człowieka, respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości
oraz rozwijanie postaw obywatelskich i społecznych uczniów, co powinno być realizowane na bieżąco, w ramach działalności
edukacyjnej i wychowawczej szkoły. Zada-

nia szkoły w tym obszarze mają umocowanie w systemie prawa oświatowego: w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy, a w szczególności rozporządzeniach
Ministra Edukacji Narodowej (aktualnie Ministra Edukacji i Nauki) w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
poszczególnych typów szkół.
W odniesieniu do zajęć wychowania do
życia w rodzinie należy przywołać jednak
inny akt prawny, mianowicie ustawę z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
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ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w której
już w preambule uznano, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska
o życie i zdrowie należy do podstawowych
obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela; uznano prawo każdego do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci
oraz prawo dostępu do informacji, edukacji,
poradnictwa i środków umożliwiających
korzystanie z tego prawa. Stąd art. 4 ust. 1
ustawy stanowi: Do programów nauczania
szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz
metodach i środkach świadomej prokreacji.

i profilaktycznymi szkoły. Już choćby z tej
przesłanki można wyprowadzić określony
w tytule postulat współpracy nauczyciela
wychowania do życia w rodzinie z rodzicami,
dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną.
Zajęcia nie podlegają ocenianiu i nie mają wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy ani na ukończenie szkoły.
Realizowane są począwszy od klasy IV szkoły podstawowej do klasy III szkoły ponadpodstawowej: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły 1 stopnia, w wymiarze 14 godzin w każdym roku nauki
(w tym po 5 godzin z podziałem na grupy
dziewcząt i chłopców). Tym samym w każdej
klasie nauczyciel realizuje 19 godzin w roku
szkolnym, tj. 9 godzin w grupie koedukacyjnej, 5 godzin z dziewczętami i 5 z chłopcami.
Uczeń może nie uczestniczyć w zajęciach,
jeżeli jego rodzice lub on sam (po osiągnięciu pełnoletności) złoży do dyrektora szkoły pisemną rezygnację z udziału w zajęciach.
Zajęcia są organizowane w oddziałach
albo liczących nie więcej niż 28 uczniów
grupach międzyoddziałowych. Jeśli zatem,
w danej szkole znaczna część uczniów nie
uczestniczy w zajęciach (na podstawie złożonych oświadczeń o rezygnacji z udziału
w zajęciach), można zorganizować, łącząc
uczniów z kilku oddziałów w jedną grupę,
jednak wyłącznie na poziomie tej samej
klasy. Nie dopuszczono możliwości organizacji zajęć w grupach międzyklasowych.
Ponadto w rozporządzeniu nałożono obowiązek corocznego przeprowadzenia, przed
przystąpieniem do realizacji zajęć, przez nauczyciela prowadzącego oraz wychowawcę
klasy co najmniej jednego spotkania z rodzicami uczniów lub pełnoletnimi uczniami,
celem przedstawienia pełnej informacji o zajęciach. Za zorganizowanie i przeprowadzenie tych spotkań odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
W trosce o respektowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci
zgodnie z własnymi przekonaniami i wyznawanym systemem wartości, właśnie ze względu na zakres treści objętych wychowaniem
do życia w rodzinie, przepis § 5 ust. 1 i 2
przywołanego na wstępie rozporządzenia
zobowiązuje, by w każdym roku szkolnym
przed przystąpieniem do realizacji zajęć
nauczyciel prowadzący zajęcia wychowanie
do życia w rodzinie wraz z wychowawcą
klasy przeprowadzał co najmniej jedno spot-

Wawrzyniec Kowalski – zastępca dyrektora,
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej,
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania został ustawowo zobowiązany do
ustalenia, w drodze rozporządzenia, sposobu nauczania szkolnego i zakresu treści,
o których mowa w ust. 1, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
oraz do wprowadzenia do systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli tematyki
określonej w ust. 1.
Zatem zajęcia edukacyjne wychowanie do
życia w rodzinie są wykonaniem powyższego
zobowiązania ustawowego i realizowane są
w szkołach na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach
i środkach świadomej prokreacji, zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
W rozporządzeniu tym jednoznacznie wskazano, że realizacja zajęć winna być spójna
z pozostałymi działaniami wychowawczymi
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kanie informacyjne z rodzicami uczniów
niepełnoletnich. Nauczyciel prowadzący jest
obowiązany przedstawić rodzicom pełną informację o celach i treściach realizowanego
programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych, jakie
będą wykorzystywane w toku realizacji zajęć. Nie może być zatem sytuacji, że w trakcie realizacji zajęć pojawia się jakaś książka
czy inna pomoc, którą wykorzystuje nauczyciel, a wcześniej nie przedstawił jej rodzicom. Spotkania te są wielką szansą, by
zyskali oni pewność, że w nauczycielu wychowania do życia w rodzinie mają sprzymierzeńca w wychowaniu swoich dzieci,
wzmacnianiu ich roli, pozycji i autorytetu,
bezpiecznym wprowadzaniu ich w okres
dojrzewania i towarzyszeniu im w dorastaniu. Są też szansą, że rodzice zobaczą
wielką wartość wychowawczą i profilaktyczną tego przedmiotu i sami będą zainteresowani, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach.

nizacje pozarządowe odrębnych zajęć edukacji seksualnej lub prowadzenia zajęć wychowania do życia w rodzinie przez osoby
niebędące nauczycielami zatrudnionymi
w szkole (tzw. edukatorów), jest działaniem
niezgodnym z prawem oświatowym. Wychowanie do życia w rodzinie to nie zajęcia
pozalekcyjne. Są jedną z form działalności
dydaktyczno-wychowawczej szkoły, o czym
mowa w art. 109 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe.
Natomiast z ust. 5 wynika jednoznacznie,
że zajęcia te nie mogą być prowadzone przy
udziale wolontariuszy. Dlatego wychowanie
do życia w rodzinie może prowadzić wyłącznie osoba zatrudniona w szkole na stanowisku nauczyciela, posiadająca wymagane do prowadzenia tych zajęć kwalifikacje.
Za zatrudnienie nauczycieli i przydzielenie
im zajęć, zgodnie z odpowiednimi kwalifikacjami (nie tylko formalnymi), odpowiada
oczywiście dyrektor szkoły.
Trzeba przywrócić szkole status miejsca
publicznego zaufania, a dzieciom i młodzieży zapewnić warunki do bezpiecznego i harmonijnego rozwoju. Od nauczycieli, a szczególnie od nauczycieli wychowania do życia
w rodzinie, rodzice mają prawo oczekiwać
świadomości tego, że wychowanie młodego
pokolenia jest zadaniem rodziny, ale i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców. Mają oni prawo oczekiwać od szkoły wspierania wychowawczej
roli rodziny.
Celem działań Ministra Edukacji i Nauki
oraz kuratorów oświaty jest m.in. ochrona
uczniów przed treściami mogącymi zaburzyć ich harmonijny rozwój. Do troski tej
zobowiązany jest także każdy dyrektor szkoły, jak też nauczyciel, a nauczyciel wychowania do życia w rodzinie w szczególności.
Wychowanie do życia w rodzinie to zajęcia
rzutujące na wiele obszarów egzystencji
młodego człowieka – teraz i w przyszłości.
Dlatego tak ważne jest, by zarówno proces
doboru i przygotowania kadry, decyzji rodziców (bądź pełnoletnich uczniów) co do
udziału w zajęciach, jak i ich realizacja
– była prowadzona rzetelnie, z poczuciem
wielkiej odpowiedzialności.
Jest wiele przykładów potwierdzających,
że dojrzały, dobrze uformowany i zaangażowany nauczyciel, właściwie realizujący treści wychowania do życia w rodzinie, wzmacniający je dodatkowo własną postawą i doświadczeniem życiowym, stwarza uczniom

Pod koniec roku szkolnego warto, by
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
wspomniał dyrektorowi lub przypomniał
podczas zebrania rady pedagogicznej o potwierdzeniu uczestnictwa uczniów w zajęciach na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen. Jest to jakaś forma gratyfikacji
tych, którzy z zajęć nie zrezygnowali. Kwestia ta została uregulowana w pkt 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, w którym wskazano,
że udział uczniów w zajęciach wychowania
do życia w rodzinie jest potwierdzany na
świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen
w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć
wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub
„uczestniczyła”.
Na marginesie, acz jednoznacznie należy
podkreślić, że praktyka wprowadzania do
szkół przez niektóre samorządy lub orga-
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przestrzeń, w której odnajdują odpowiedzi
na swoje pytania i niepokoje. Pozwala im to
na optymistyczne projektowanie i realizowanie swojej przyszłości. Tacy nauczyciele odkrywają rzecz niebywałą – nikt się z tych
zajęć nie wypisuje, każdy na nie wręcz
czeka z kolejnymi pytaniami (niekiedy czeka
kilka godzin po skończonych lekcjach, bo
tak umieszczone są w planie zajęcia wychowania do życia w rodzinie). Uczniowie ci
chcieliby, żeby odbywały się one przez cały
rok, a nie tylko w jednym półroczu.

ności tych zajęć. Współpraca z wychowawcami klas z pewnością przełoży się na współpracę z rodzicami uczniów i odwrotnie, a to
z kolei na sprzyjający wychowaniu do życia
w rodzinie klimat szkoły, a tym samym na
większy udział uczniów w zajęciach. Jednocześnie pozostałe wychowawczo-profilaktyczne działania szkoły będą jednoznacznie
ukierunkowane, co przedłoży się na ich większą skuteczność. Oczywiście, dobrze przygotowane i rzetelnie prowadzone zajęcia
w atrakcyjnej formie przyczyniają się do
większego zaangażowania uczniów. Wpływa
to na poprawę stanu wiedzy, świadomości
i prezentowanych postaw uczniów w odniesieniu do wartości życia ludzkiego (od poczęcia do naturalnej śmierci), kształtowania
postaw pre-koncepcyjnych przejawiających
się m.in. w większej dbałości o zdrowie
(w tym zdrowie prokreacyjne), jak też w większej otwartości na nowe życie (kształtowanie
postaw rodzicielskich) oraz większej zdolności do dokonywania odpowiedzialnych decyzji w oparciu o wyznawane wartości. Staje
się też skutecznym środkiem eliminującym
praktyki wprowadzania do szkół zewnętrznych edukatorów.

Dobra współpraca nauczyciela wychowania do życia w rodzinie z rodzicami, dyrektorem i radą pedagogiczną z całą pewnością służy poprawie organizacji i właściwego realizowania, a tym samym efektyw-

Wawrzyniec Kowalski

Alam Beraik
mediator rodzinny
z listy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

D OSKONALENIE RELACJI INTERPERSONALNYCH
W RODZINIE I W SZKOLE

O

rganizatorom XI Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do
Życia w Rodzinie pragnę przekazać
wyrazy uznania, powagi i podziękowania za
zaproszenie do uczestnictwa. Ja, Alam Beraik, mediator rodzinny z listy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, czuję się zaszczycony, mogąc uczestniczyć w Kongresie organizowanym przez Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i z wielkim honorem pragnę wszystkim nauczycielom województwa śląskiego
przekazać mój szczery ukłon i podziękowania za spełnianie szlachetnej misji w szkole
i wysoki poziom edukacji w Polsce.
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● niespokojna atmosfera w domu, co może
się przekładać na nieprawidłowy poziom
komunikowania się ucznia z nauczycielem, niewłaściwe pojmowanie sensu nauki szkolnej,
● coraz większa liczba ciąż wśród uczennic.

osobowości młodego ucznia zasługują na
wielkie uznanie i wsparcie ze strony: psychologii, socjologii, seksuologii, organizacji
i związków, np. harcerstwa oraz środków
masowego przekazu z telewizją na czele.
Spełnianie misji nauczyciela napotyka
obecnie na pewne trudności w uzyskaniu
pełnej realizacji, a wpływ na to mają m.in.:
● zwiększający się odsetek negatywnych
wyników egzaminów maturalnych, który
obecnie w województwie śląskim wynosi
ponad 20% ogólnej liczby przystępujących,
● zmniejszenie się liczby uczniów w szkołach związanych ze zmianą schematu rodziny,

Dlatego tak ważne jest wsparcie mediatorów w organizowaniu różnych spotkań
z uczniami w celu odpowiedniego przygotowania ucznia do poprawienia poziomu komunikowania się z nauczycielem oraz budowy zdrowych relacji w środowisku szkolnym.
Proszę zawsze pamiętać, że obecny nauczyciel niedawno był uczniem, a obecny uczeń
niedługo będzie nauczycielem.
Alam Beraik

dr Zbigniew Barciński
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN w Lublinie

R ÓŻNICE MIĘDZY
WYCHOWANIEM DO ŻYCIA W RODZINIE
A EDUKACJĄ SEKSUALNĄ
PROWADZONĄ WEDŁUG STANDARDÓW WHO

G

łówne pytanie podjęte w artykule jest następujące: co jest istotą różnicy między
wychowaniem do życia w rodzinie (dalej WDŻ) a edukacją seksualną według
„Standardów edukacji seksualnej w Europie” (dalej Standardy WHO)?
WDŻ i Standardy WHO to dwie koncepcje edukacji
seksualnej. Pytanie o istotę różnicy między tymi koncepcjami jest ważne m.in. z tego powodu, że edukacja jest
sposobem modelowania społeczeństwa przyszłości. Mówi
o tym znane zdanie J. Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
Modelowanie społeczeństwa przyszłości dokonuje się
poprzez stawianie przed dziećmi i młodzieżą ideałów, czyli
wizji tego, jak być powinno. Ideały składają się z szeregu
wzorców normatywnych zespolonych jedną ideą wiodącą
(wartością źródłową). Ideały w koncepcjach edukacji seksualnej można podzielić na: ideały wychowawcze (jaki ma
być przyszły człowiek), ideały społeczne (jakie ma być przyszłe społeczeństwo), ideały polityczne (jakie mają być przyszłe relacje obywatel – państwo). Ideały mogą być w progDr Zbigniew Barciński
ramach edukacyjnych formułowane w sposób jawny, a moStowarzyszenie Pedagogów NATAN
gą też mieć charakter ukryty (tzw. „ukryty program”).
w Lublinie
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Porównawczy przegląd ideałów w WDŻ i Standardach WHO pozwoli na sformułowanie
odpowiedzi na nasze główne pytanie, dotyczące – powtórzmy raz jeszcze – istoty różnicy
między tymi dwoma koncepcjami edukacji seksualnej.
W analizie zostaną wykorzystane następujące materiały źródłowe:
W odniesieniu do WDŻ będzie to najczęściej realizowany program Wędrując ku dorosłości.
Wychowanie do życia w rodzinie (dalej WKD). W analizie tego programu zostaną wykorzystane następujące publikacje: T. Król, Program nauczania dla klas V–VI. Szkoła Podstawowa, Kraków 2013; Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa V–VI, red. T. Król, Kraków
2014; T. Król, Program nauczania dla klas I–III gimnazjum, Kraków 2009; Podręcznik dla
uczniów klas I–III. Gimnazjum, red. T. Król, Kraków 2013; T. Król, Program nauczania dla
klas I–III, Szkoły ponadgimnazjalne, Kraków 2013; Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne,
red. T. Król, M. Ryś, Kraków 2013.
W odniesieniu do Standardów WHO będą to dokumenty w języku polskim i w języku angielskim (język oryginału): Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia
dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem, WHO Europa (Światowa Organizacja Zdrowia, Biuro w Europie), UNDP (Program Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju), BZgA (Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej), Lublin 2012; Standards for
Sexuality Education in Europe. A frame work for policy makers, educational and health
authorities and specialists, Köln 2010 (dalej Standards WHO).
I. RÓŻNICE W IDEALE WYCHOWAWCZYM
Ideał wychowawczy to szereg szczegółowych wzorców normatywnych wypływających
z przyjętej wartości źródłowej.
SZCZEGÓŁOWE WZORCE NORMATYWNE
W odniesieniu do edukacji seksualnej można mówić o pięciu obszarach szczegółowych
wzorców normatywnych: 1) wzorce relacji, 2) wzorce aktywności seksualnej, 3) wzorce
postaw wobec płodności, 4) wzorce sprawności moralnych, 5) wzorce płci.
1. Wzorce relacji
W programie WKD takim wzorcem relacji seksualnej jest małżeństwo. Małżeństwo to „związek mężczyzny i kobiety, w założeniu trwający przez całe życie, który przez tworzenie
wspólnoty dąży do realizacji wspólnego dobra”, a „miłość małżeńska” jest „prawdziwie
ludzka, wierna i wyłączna, pełna, płodna”.
W Standardach WHO takim wzorcem są „różnorodne związki”. Wskazują na to następujące fragmenty dokumentu: „Świadomość, że związki są różnorodne” [wiek 0–4], „różne
koncepcje rodziny” [wiek 4–6], „akceptacja różnorodności” [wiek 4–6], „związki osób tej
samej płci” [wiek 4–6], „pozytywne nastawienie do równości płci w związkach i wolny wybór partnera” [wiek 9–12], „otwartość na różnego rodzaju związki i style życia” [wiek 15+].
2. Wzorce aktywności seksualnej
W programie WKD takim wzorcem jest aktywność seksualna w małżeństwie. Wskazują na
to następujące stwierdzenia czy określenia: „najwłaściwszym miejscem dla inicjacji
seksualnej jest małżeństwo”, „czysta miłość” przed małżeństwem czy „przedwczesna inicjacja seksualna”. Negatywnie jest oceniana aktywność seksualna poza małżeństwem
oraz takie zjawiska jak: masturbacja, korzystanie z pornografii, wczesna inicjacja seksualna, swoboda kontaktów seksualnych, prostytucja, pedofilia, kazirodztwo.
W Standardach WHO głównym wzorcem jest tu „seks za zgodą” bez określenia granicy
wiekowej. Kluczowe jest tutaj sformułowanie: „Zrozumienie pojęcia „akceptowalne
współżycie/seks” (odbywany za zgodą obu osób, dobrowolny, równy, stosowny do wieku
i kontekstu, zapewniający szacunek dla samego siebie)” [wiek 6–9]. Jedynym realnym,
wymiernym i bezwzględnym kryterium „akceptowalności seksu” jest zgoda (inne podane
kryteria są względne). Jedynie seks bez zgody może tu być oceniany negatywnie. Stąd też
akceptacja dla takich zachowań jak: masturbacja, korzystanie z pornografii, prostytucja.
Oto przykładowe fragmenty Standardów WHO: „radość i przyjemność z dotykania
własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa” [wiek 0–4, 4–6], „szacunek
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dla rożnych norm związanych z seksualnością” [wiek 4–6], „radzenie sobie ze zjawiskiem
pornografii” [wiek 9–12, 12–15], „odmowa podejmowania niechcianych doświadczeń
seksualnych” [wiek 9–12], „umiejętność negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu” [wiek 12–15] czy zalecenie, by podać taką informację bez żadnej oceny: „seks powiązany z wymianą dóbr ekonomicznych (prostytucja,
seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne wyjścia, niewielkie sumy pieniędzy),
pornografia, uzależnienie od seksu” [wiek 15+].
3. Wzorce postaw wobec płodności
W programie WKD takim wzorcem jest akceptacja faktu, że aktywność seksualna może
prowadzić do poczęcia i że dziecko, macierzyństwo i ojcostwo to wartość. Wskazują na to
takie sformułowania jak „macierzyństwo i ojcostwo jest dopełnieniem kobiecości
i męskości” czy „rodzicielstwo pozwala wejść w inny, dotychczas nieznany wymiar rozwoju
osobowego człowieka”. Z takiego podejścia wypływa propagowanie metod naturalnego
planowania rodziny (NPR) jako „mądrego spożytkowania wiedzy o cielesności”. Przy
omówieniu antykoncepcji uczniowie są zachęcani do samodzielnej analizy i oceny jej
„skutków ubocznych” oraz „zalet i wad”. Jednoznacznie negatywnie oceniona jest aborcja,
jako że poczęte dziecko to nowa istota ludzka, która ma prawo się urodzić, ma prawo żyć.
W Standardach WHO kluczowym wzorcem jest tu „bezpieczny seks”, czyli wykluczający
możliwość poczęcia dziecka. Stąd wielki nacisk na wiedzę i umiejętności związane z antykoncepcją: „Podstawowe wiadomości dotyczące antykoncepcji (jest możliwe planowanie
i decydowanie o swojej rodzinie)” [wiek 6–9], „różne metody antykoncepcji” [wiek 6–9],
„Skuteczne stosowanie prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych w przyszłości” [wiek 9–12],
„Uzyskanie środków antykoncepcji z właściwego miejsca (np. wizyta u lekarza i uzyskanie
recepty)” [wiek 12–15]. Aborcja to kwestia „osobistego nastawienia”: „osobiste nastawienie
(normy i wartości) dotyczące (wczesnego) macierzyństwa i ojcostwa, antykoncepcji,
przerywania ciąży i adopcji)” [wiek 12–-15]. Propagowanym wzorcem jest tu także in vitro,
czyli sztuczne zapłodnienie (także dla par homoseksualnych): „zmiany dotyczące
płodności związanych z wiekiem (macierzyństwo zastępcze, reprodukcja wspomagana
medycznie)” [wiek 15+], „ciąża (także w związkach między osobami tej samej płci)”
[wiek 12–15, 15+].
4. Wzorce sprawności moralnych
W programie WKD takim wzorcem jest „integracja seksualna” rozumiana jako włączenie
sfery seksualności w strukturę całej osobowości. Wskazują na to takie sformułowania:
„popęd seksualny to tworzywo wymagające obróbki”, „potrzeba wypracowania umiejętności kierowania swoimi pragnieniami seksualnymi i erotycznymi”.
W Standardach WHO wzorcem jest „zaufanie własnym instynktom” [wiek 0–4]. Nie ma tu
mowy o rozwijaniu umiejętności kierowania impulsami seksualnymi, o tym, że są
sytuacje, w których należy je powściągać, o nabywaniu sprawności w tym zakresie.
5. Wzorce płci
W programie WKD takim wzorcem jest akceptacja własnej płci: kobiecej lub męskiej. Wskazują na to takie sformułowania jak: „prawidłowa identyfikacja z własną płcią”, „potrzeba
akceptacji własnej płciowości”, „utożsamienie się z własną płcią”, „komplementarność
kobiety i mężczyzny w aspekcie cielesności, psychiki i pełnionych ról”. Wskazują na to
także tytuły lekcji Już się zmieniam, staję się kobietą (dla dziewcząt) i Czekają mnie
zmiany, staję się mężczyzną (dla chłopców).
W Standardach WHO kluczowym wzorcem jest tu genderowa koncepcja płci: płci
rozumianej jako coś trwale odczuwanego, zmiennego, płynnego, co pozostaje w sferze
wyboru, co wychodzi poza dwie płcie kobiecą i męską. Wskazuje na to m.in.
sformułowanie, aby przekazać informacje: „różnice pomiędzy tożsamością płciową i płcią
biologiczną” [wiek 9–12]. „Tożsamość płciowa” jest tu w zasadzie tylko rozróżniona od
„płci biologicznej”. W angielskim, oryginalnym tekście Standardów WHO sens tego sformowania jest jednak inny: “Give information about: „differences between gender identity
and biological sex”. Powinno więc być nie „tożsamość płciowa”, a „tożsamość genderowa”
czy „tożsamość gender”. Polskie tłumaczenie wprowadza więc czytelnika w błąd. Także
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inne fragmenty Standardów WHO w języku polskim zostały przetłumaczone nieprecyzyjnie. Zalecenie „umacnianie własnej tożsamości płciowej” [wiek 4–6] nie znaczy tu
umacniania własnej kobiecości albo męskości, ale umacnianie własnego genderu, na co
wskazuje wyraźnie oryginał: „consolidate their gender identity”. Zalecenie „pozytywne
podejście do własnej tożsamości płciowej” [wiek 4–6] nie jest także wezwaniem do akceptacji własnej płci (jak można by sądzić), ale wezwaniem do pozytywnego podejścia do
„tożsamości gender”, na co wskazuje oryginał: „A positive gender identity”.
WARTOŚĆ ŹRÓDŁOWA
Analiza szczegółowych wzorców normatywnych w programie WKD wskazuje, że wypływają
one z przyjęcia rodziny jako wartości źródłowej. To rodzina jest tu wartością fundamentalną
i to jest podstawa wszystkich szczegółowych wzorców: małżeństwa, aktywności seksualnej
w małżeństwie, macierzyństwa i ojcostwa, NPR, integracji seksualnej, akceptacji własnej płci.
Analiza szczegółowych wzorców normatywnych w Standardach WHO wskazuje, że wypływają one z przyjęcia przyjemności seksualnej jako wartości źródłowej. To przyjemność
jest tu wartością fundamentalną i to jest podstawa wszystkich szczegółowych wzorców:
kolejnych różnorodnych związków, seksu za zgodą, antykoncepcji, aborcji, in vitro, zaufania
instynktom, tożsamości gender.
PODSUMOWANIE
Na poziomie ideału wychowawczego główna różnica między WDŻ/WKD a Standardami
WHO sprowadza się do opozycji między edukacją seksualną dla rodziny a edukacją seksualną dla przyjemności.
II. RÓŻNICE W IDEALE SPOŁECZNYM
Ideał społeczny zawarty w różnych koncepcjach edukacji seksualnej związany jest
z tym, jakie miejsce zajmuje w nim rodzina. To rodzina jest bowiem „podstawową komórką
społeczną” i od jej kształtu zależy w dużej mierze kształt różnych obszarów życia
społecznego. Dlatego popatrzymy najpierw na wartość rodziny w programach WKD
i Standardach WHO, potem na konsekwencje różnych sposobów rozumienia wartości
rodziny dla życia społecznego, a na koniec na skalę antyrodzinnych zjawisk społecznych
w krajach realizujących różne koncepcje edukacji seksualnej.
WARTOŚĆ RODZINY W ANALIZOWANYCH PROGRAMACH
Program WKD jest realizowany podczas przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.
Już sama nazwa tego przedmiotu wskazuje, że rodzina jest tu centrum i kluczową wartością.
Wskazują też na to przykładowe fragmenty programu WKD: „trwałe małżeństwo i szczęśliwa
rodzina to instytucje, które najlepiej chronią człowieka przed zagrożeniami zewnętrznymi
i wewnętrznymi i które umożliwiają mu wszechstronny rozwój, doświadczanie miłości oraz
poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości”, „macierzyństwo jest wielkim darem i zadaniem
kobiety”, „wielu mężczyzn uważa bycie mężem i ojcem za najważniejszy cel swego życia”,
początek życia jest „jednym z cudów przyrody”.
W Standardach WHO rodzina nie jest traktowana jako wartość. Rodzina jest tu: przemilczana, zmarginalizowana, pokazana w negatywnym kontekście.
Na przemilczenie rodziny wskazują takie fakty: słowa „mąż” i „żona” w ogóle się nie pojawiają, kluczowe słowa to „związki” i „partnerzy”, w odniesieniu do związków nigdy nie pada
słowo „trwałe”. Można dodać, że nie pojawia się tu w ogóle słowo „dziecko” jako możliwy skutek aktywności seksualnej.
Na marginalizację rodziny wskazuje m.in. fakt, że słowo „macierzyństwo” w Standardach
WHO występuje łącznie 4 razy, podczas gdy słowo „antykoncepcja” 29 razy.
Na pokazywanie rodziny w negatywnym kontekście wskazuje m.in. to, że „macierzyństwo”
pojawia się tylko jako „wczesne”. Innym przykładem kojarzenia tematyki rodziny z negatywnym kontekstem są następujące fragmenty Standardów WHO: „Małżeństwo, rozwód,
wspólne życie” [wiek 6–9], „struktura rodziny i zmiany, małżeństwa z przymusu, homoseksualizm/biseksualizm/aseksualność, samotne rodzicielstwo” [wiek 15+]. W pierwszym
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fragmencie małżeństwo nie stanowi samodzielnego tematu (tak jak jest to wielokrotnie przy
antykoncepcji), ale jest od razu zestawione z rozwodem. W drugim fragmencie „struktura
rodziny” również nie stanowi samodzielnego wątku, ale jest od razu zestawiona z szeregiem
innych zagadnień, m.in. „samotnym rodzicielstwem”. „Małżeństwo” zaś pojawia się w kontekście przymusu. Przytoczone fragmenty Standardów WHO to, poza umieszczaniem w negatywnym kontekście, także przykład wspomnianego już wcześniej marginalizowania rodziny
– tematy związane z rodziną nie są eksponowane, ale są umieszczane w jednym szeregu
z wieloma innymi zagadnieniami i zwyczajnie mogą umknąć uwadze.
Negacja wartości rodziny nie jest programem jawnym Standardów WHO, ale stanowi ich
program ukryty. Nie ma tu bowiem wyrażonych wprost i bezpośrednio stwierdzeń typu:
„rodzina nie jest wartością”, „małżeństwo nie jest wartością”, „dzieci i macierzyństwo nie są
wartością”. To wszystko jest wyrażone pośrednio: przez przemilczenie, zmarginalizowanie
i pokazywanie tych rzeczywistości w negatywnym kontekście.
KONSEKWENCJE RÓŻNYCH SPOSOBÓW ROZUMIENIA WARTOŚCI RODZINY DLA ŻYCIA SPOŁECZNEGO
W programie WKD rodzina jest w centrum – jest wartością ogniskującą wszystkie wzorce
i treści. Jeśli uczniowie polskich szkół przejmą tę wartość, jeśli rodzina stanie się dla nich
czymś cennym i w życiu indywidualnym i społecznym – to będzie to miało szereg długofalowych konsekwencji. Rodzina jest bowiem najlepszym środowiskiem uczenia się miłości,
rozwoju i wychowania dzieci, rozwoju małżonków, rozwoju społecznego (rodzina jest „szkołą
cnót społecznych”), przekazu kultury. Rodzina to fundament profilaktyki przestępczości,
rozwoju gospodarczego, trwałego i silnego narodu, trwałego i silnego państwa, ładu cywilizacyjnego, religijności społeczeństwa. Rodzina ma także wpływ na ochronę środowiska.
W Standardach WHO rodzina nie jest traktowana jako wartość – jest przemilczana, zmarginalizowana, przedstawiana w negatywnym kontekście. Jeśli uczniowie polskich szkół
przyjmą i przyswoją sobie ten przekaz, że rodzina jest nic niewarta, to będzie to miało szereg
długofalowych konsekwencji. Zanik rodziny to zanik dobrego środowiska: uczenia się miłości,
rozwoju i wychowania dzieci, rozwoju małżonków, rozwoju społecznego, przekazu kultury.
Zanik rodziny to zanik fundamentu dla: profilaktyki przestępczości, rozwoju gospodarczego,
trwałego i silnego narodu, trwałego i silnego państwa, ładu cywilizacyjnego, religijności
społeczeństwa. Zanik rodziny to także zanik dobrego wpływu na ochronę środowiska.
SKALA NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH
W KRAJACH REALIZUJĄCYCH RÓŻNE KONCEPCJE EDUKACJI SEKSUALNEJ

Z empirycznych badań Eurostatu wyłania się obraz, że kraje, w których prowadzony jest
inny typ edukacji seksualnej, mają też inną skalę negatywnych zjawisk społecznych, takich
jak, np. wczesna inicjacja seksualna, legalne aborcje u dziewcząt w wieku 15–19 lat,
zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową w tym AIDS/HIV. Znaczące są różnice
między Polską, w której realizowany jest przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, a takimi
krajami jak: Wielka Brytania, Szwecja i Niemcy, gdzie od lat jest realizowana edukacja
seksualna w typie Standardów WHO. Nie są to różnice podobnych zakresów, ale różnice
skali – na korzyść Polski i na niekorzyść wymienionych krajów Zachodu. Oczywiście, na te
zjawiska wpływ ma wiele czynników (m.in. kultura medialna) a nie tylko typ edukacji
seksualnej. Wyniki badań są jednak znaczące i w jakiejś mierze można je rozumieć jako
empiryczne skutki typu edukacji seksualnej prowadzonej w danym kraju.
PODSUMOWANIE
Na poziomie ideału społecznego główna różnica między WDŻ/WKD a Standardami WHO
sprowadza się do tego, że WDŻ/WKD modeluje społeczeństwo oparte na rodzinie
i korzystające z jej dobrego wpływu na wiele obszarów życia społecznego a Standardy WHO
modelują społeczeństwo z zanikającą rodziną i pozbawione jej dobrego wpływu na wiele
obszarów życia społecznego.
III. RÓŻNICE W IDEALE POLITYCZNYM
Ideał polityczny to wizja tego, jak m.in. powinny wyglądać w przyszłości relacje obywatel
– państwo. W analizowanych programach edukacji seksualnej kwestie te pojawiają się
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w dwu momentach. Pierwszym jest rozumienie praw rodziców, a co za tym idzie sposób
ustawienia relacji rodzice – państwo. Moment drugi to pojawienie się w Standardach WHO
kategorii „praw seksualnych” a w szczególności „praw seksualnych dzieci”. Jeśli bowiem
mówimy o czyichś prawach, to wchodzimy w kontekst polityki w wymiarze krajowym, ale też
i międzynarodowym.
PRAWA RODZICÓW
Przedmiot WDŻ jest nieobowiązkowy. O uczestnictwie dzieci decydują rodzice (dorośli
uczniowie decydują sami). Nauczyciel ma obowiązek przedstawić rodzicom program i podręczniki, z których zamierza korzystać. Jest to realizacja konstytucyjnego zapisu, że rodzice
mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie w własnymi przekonaniami (Konstytucja
RP art. 48). Zgodnie z tym prawem rodzice mogą zdecydować, czy ich dziecko będzie brać
udział w tych zajęciach czy nie.
Przedmiot szkolny, podczas którego miał być realizowany program Standardów WHO, był
opisany w projekcie ustawy o edukacji seksualnej, który wniesiono do polskiego Sejmu
w roku 2013 [druk sejmowy 1298]. Standardy WHO w uzasadnieniu tego projektu potraktowano jako normatywny punkt odniesienia: „informacje, które powinny być przekazane,
umiejętności, które powinny zostać przyswojone przez dzieci/młodzież, a także postawy,
jakie powinny się ukształtować w następstwie rozwoju i edukacji”. Projektowany przedmiot
miał być obowiązkowy – i to od pierwszej klasy SP. W projekcie tym możemy przeczytać:
„Wprowadza się (...) przedmiot wiedza o seksualności człowieka w obowiązkowym wymiarze
jednej godziny lekcyjnej tygodniowo dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. Zaplanowano tu wykorzystanie przymusu szkolnego (przymusu państwa w obszarze edukacji) – rodzice nie mieliby więc możliwości decydowania o udziale
swoich dzieci w tego typu edukacji seksualnej. W uzasadnieniu tego przymusu (obowiązku
udziału w zajęciach) powołano się m.in. na wyrok ETPC (Dojan i inni przeciwko Niemcom,
skarga nr 319/08). „Trybunał uznał za niedopuszczalną skargę pięciu małżeństw, które
poskarżyły się, że obowiązkowa edukacja seksualna w publicznych szkołach niemieckich
narusza wolności rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie ze światopoglądem
religijnym”. Polscy rodzice – tak jak rodzice niemieccy – nie mieliby więc prawa wyboru
w kwestii edukacji seksualnej realizowanej według Standardów WHO.
Analizowane programy edukacji seksualnej to dwa, skrajnie różne traktowania praw
rodziców. To modelowanie skrajnie różnych relacji obywatel – państwo. WDŻ modeluje
relacje, w których państwo przestrzega praw rodziców poświadczonych w Konstytucji RP.
Projekt ustawy wprowadzającej do polskiej szkoły Standardy WHO to modelowanie relacji,
w których państwo stosuje przymus wobec obywatela w sferze jego przekonań i systemu
wartości, w jakich chce wychować dziecko. Państwo w tym ujęciu to siła, która przymusem
może obywatelowi narzucić wszystko.
PRAWA SEKSUALNE DZIECI
W programie WKD taka kategoria jak „prawa seksualne” czy „prawa seksualne dzieci”
w ogóle się nie pojawia. Kiedy jest mowa o prawach na WDŻ, to w praktyce respektowane są
prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
W Standardach WHO, w tzw. matrycy jest jako jedna z głównych kategoria „Seksualność
i prawa”. Wskazuje to na zasadniczy kierunek myślenia – seksualność to przede wszystkim
sfera „praw” (nie sfera relacji, miłości, małżeństwa, rodziny, ale właśnie sfera praw). Czytamy
tam m.in.: „prawa seksualne dzieci (informacja, edukacja seksualna, integralność cielesna)”
[wiek 6–9], „prawa seksualne zdefiniowane przez IPPF (International Planned Parenthood
Federation – Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa) i WAS (World Association for Sexual Health – Światowa Organizacja na rzecz Zdrowia Seksualnego)” [wiek 9–12].
Nie wchodząc w szczegółową treść „praw seksualnych”, o jakich należy informować dzieci,
warto tu zwrócić uwagę na dwie zasadnicze rzeczy. Pierwsza: milcząco jest tu założone,
że dzieci prowadzą aktywne życie seksualne. Druga: jeśli przyjmiemy, że dzieci mają „prawa
seksualne”, to w sytuacji, kiedy ktoś nie pozwala im na realizację tych „praw”, musi interweniować państwo ze swym aparatem przymusu. Ta interwencja jest potrzebna, aby usunąć
przeszkody w realizacji „praw seksualnych” i stworzyć przestrzeń wolności do ich realizacji.
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A jeśli tym kimś, kto nie pozwala dzieciom na realizację „ich praw seksualnych”, są rodzice,
to państwo musi „obezwładnić” rodziców. Idea „praw seksualnych dzieci” niesie za sobą
bardzo konkretną konsekwencję – jeśli zostanie przyjęta, to da podstawy do tego, aby aparat
państwa kontrolował rodziców, na ile respektują te prawa i aby ich karał, jeśli tym „prawom”
się sprzeciwiają.
Standardy WHO wprowadzając kategorię „seksualnych praw dzieci”, modelują przyszłe
relacje obywatel – państwo, w którym zakres możliwej ingerencji państwa w życie obywateli
jest coraz większy. Modelują takie relacje, wedle których urzędnicy państwa mieliby prawo
kontrolować (i karać) rodziców w obszarze wychowania seksualnego prowadzonego w rodzinie – czy wychowanie to respektuje „prawa seksualne”.
PODSUMOWANIE
Na poziomie ideału politycznego główna różnica między WDŻ/WKD a Standardami WHO
sprowadza się do tego, że WDŻ/WKD inaczej modeluje relacje obywatel – państwo.
WDŻ/WKD modeluje relacje, w których państwo respektuje prawa rodziców i nie ingeruje
w obszar wychowania seksualnego. Standardy WHO modelują relacje obywatel – państwo,
w których państwo przymusza dzieci do udziału w zajęciach szkolnych na temat seksualności oraz coraz bardziej kontroluje rodziców w obszarze wychowania seksualnego prowadzonego w rodzinie. To dwie, skrajnie różne wizje państwa. Pierwsza, w której państwo jest
ograniczone prawami rodziców, druga, w której przed wszechwładzą państwa nie ma
żadnych granic.
ZAKOŃCZENIE
W artykule postawiliśmy jako główne pytanie: Co jest istotą różnicy między WDŻ
a Standardami WHO? Jak krótko ująć te wszystkie różnice? Do czego można je sprowadzić?
Podsumujmy najpierw różnice, jakie się pojawiły w naszych analizach.

Ideał
wychowawczy

WDŻ/ WKD
osoba ceniąca rodzinę, zdolna do
jej zbudowania; która umie „założyć rodzinę”

Ideał
społeczny

społeczeństwo oparte o rodzinę i jej
dobry wpływ na życie społeczne

Ideał
polityczny

państwo ograniczone, szanujące prawa obywateli, w tym naturalne prawa rodziców

Standardy WHO
osoba ceniąca przyjemność, niezdolna do zbudowania rodziny; która umie „założyć prezerwatywę”
społeczeństwo zanikającej rodziny
bez jej dobrego wpływu na życie
społeczne
państwo nieograniczone, łamiące prawa obywateli, w tym prawa rodziców

WDŻ/WKD to wyrażone wprost przesłanie: Rodzina jest wartością! Istnieje trwała miłość
małżeńska! W seks jest „wpisana” miłość i płodność! Warto mieć dzieci! Istnieją podstawy do
powściągu seksualnego! Istnieją dwie stałe płci: kobieta i mężczyzna! Istnieje szczęśliwa
rodzina! Istnieje dobro wspólne! Istnieją naturalne prawa rodziców! Istnieją granice dla
państwa!
Standardy WHO to przesłanie ukryte: Rodzina nie jest wartością! Nie istnieje trwała
miłość małżeńska! Nie ma w seksie nic więcej niż przyjemność! Nie warto mieć dzieci! Nie ma
podstaw do powściągu seksualnego! Nie ma dwu stałych płci: kobiety i mężczyzny! Nie
istnieje szczęśliwa rodzina! Nie liczy się nic poza mną! Nie ma żadnych praw rodziców! Nie
ma żadnych ograniczeń dla państwa!
Co jest istotą tych wszystkich różnic? Co jest ich osią? Obydwie koncepcje są podobne
w tym, że jest to edukacja całościowa: indywidualna, społeczna i polityczna. Tym, co je różni,
jest sprawa zupełnie podstawowa – radykalnie inny stosunek do rodziny. Z jednej strony jest
wielkie „tak” dla rodziny, jej afirmacja i akceptacja. Z drugiej strony jest wielkie „nie” przeciw
rodzinie, jej odrzucenie i negacja. WDŻ/WKD to prorodzinna edukacja seksualna,
a Standardy WHO – edukacja seksualna antyrodzinna. Prorodzinny program WDŻ/WKD ma
charakter jawny. Antyrodzinny program Standardów WHO ma charakter ukryty.
dr Zbigniew Barciński
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Paryż skradł na zawsze moje serce...

W YWIAD Z ...
B ARBARĄ K OSTĄ ,
NAUCZYCIELEM - KONSULTANTEM
R EGIONALNEGO O ŚRODKA D OSKONALENIA N AUCZYCIELI
W C ZĘSTOCHOWIE

„WOM”

lologię romańską na Uniwersytecie Wrocławskim.
W jaki sposób doskonaliła Pani swoją
znajomość języka francuskiego?
Umiejętność posługiwania się językiem
francuskim doskonaliłam przede wszystkim
podczas studiów. Z liceum wyniosłam znajomość gramatyki, jednak trudność sprawiała mi wypowiedź ustna, dlatego też już
na pierwszym roku studiów myślałam o wyjeździe do Francji, aby usłyszeć francuski
„na żywo” i rozwinąć sprawność mówienia.
W tych czasach nie było łatwo wyjechać za
granicę. Trzeba było mieć zaproszenie. Ale
udało się. Wyjechałam najpierw na dwa, potem na trzy miesiące i stało się to zwyczajem przez kilka wakacji z rzędu. Pracowałam u rodzin francuskich. Każdy pobyt
pozwolił mi nie tylko odkrywać bogactwo
kultury francuskiej, ale przede wszystkim
wzbogacać znajomość języka o autentyczne
zwroty i wyrażenia stosowane w sytuacjach
życia codziennego. Wtedy chłonęłam wszystko jak gąbka. Czytałam czasopisma, książki
francuskie, oglądałam programy telewizji
francuskiej, słuchałam piosenek, chodziłam
do kina. Po powrocie do Polski utrzymywałam kontakt listowny z każdą rodziną, dzięki czemu kształciłam sprawność pisania.

Jest Pani romanistką, znawczynią
i wielbicielką języka Moliera i Balzaca.
Jak narodziło się Pani zainteresowanie
językiem francuskim?
Zainteresowanie pojawiło się dawno temu, jeszcze w szkole podstawowej, kiedy
jako dziecko bawiłam się z koleżankami
w grę, w której należało podać nazwę dowolnego kraju. Nie pamiętam dokładnie zasad zabawy, ale zawsze wybierałam Francję.
Niezwykle podobało mi się brzmienie tego
słowa, urzekał mnie jego urok. Był to też
jeden z powodów, dla którego w liceum
wybrałam klasę z językiem francuskim.
To właśnie profesorka tego języka, w IV LO
im. H. Sienkiewicza, oprócz typowej, francuskiej elegancji i ogromnej wiedzy miała
coś, czego życzyłabym wszystkim nauczycielom – entuzjazm i autentyczną miłość do
języka i kultury Francji. Tą pasją zdołała
mnie zarazić. Wiedziałam, że to początek
mojej przygody z językiem Moliera, którą
kontynuowałam po maturze, wybrawszy fi-
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Jak wyglądała Pani nauczycielska droga? Gdzie zdobywała Pani doświadczenie
w nauczaniu języka francuskiego?
Od kiedy pamiętam, zawsze chciałam być
nauczycielem. Już w dzieciństwie bawiłam
się z siostrą i bratem w szkołę i wtedy oczywiście to ja wcielałam się w rolę wykładowcy.
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Pierwsze doświadczenia pedagogiczne zdobyłam na III roku studiów. W ramach metodyki języka francuskiego odbyłam trzytygodniową praktykę pod okiem mojej byłej
nauczycielki w IV LO w Częstochowie. Praktyka w szkole, spotkanie z barwną szkolną
rzeczywistością, tak różną od suchych
opisów w podręcznikach akademickich, kontakt z uczniami – to wszystko przekonało
mnie o słuszności dokonanego przeze mnie
wyboru. Z nauczycielskim dyplomem pod
pachą podjęłam pracę jako lektor w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, prowadziłam kursy dla dorosłych w RWS
„Prasa-Książka-Ruch”, uczyłam w Zespole
Szkół im. dr. Wł. Biegańskiego oraz kształciłam przyszłych nauczycieli języka francuskiego w Centrum Języków Europejskich
– Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych
w Częstochowie.

lekcje do potrzeb wszystkich swoich podopiecznych.

Jakie cechy powinien posiadać dobry
nauczyciel języka francuskiego?
Posłużę się tutaj słowami prof. dr hab.
Zofii Żukowskiej – wybitnego pedagoga warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Twierdziła ona, że bycie nauczycielem
„to zawód i powołanie, to zdolności wrodzone i wyuczone, to odpowiedni zbiór cech
osobowości i temperamentu, to umiejętność
poświęcania się dla dobra innych osób, to
miłość do dzieci”. Z pewnością zawód nauczyciela winny wybierać osoby, które czują
powołanie do tej pracy, wykazują życzliwe
podejście do uczniów, umieją nawiązać
z nimi kontakt i stale ich wspierają.
Moim zdaniem dobry nauczyciel-językowiec powinien biegle posługiwać się wykładanym językiem oraz posiadać bardzo
dobre przygotowanie pedagogiczne. Nie może ograniczać się tylko do przekazywania
wiedzy, lecz zachęcać uczniów do kreatywności i autonomii. Dobry nauczyciel jednakowo traktuje wszystkich uczniów i sprawiedliwie ocenia ich postępy. O jego profesjonalizmie stanowi także udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniami.
Równie istotna jest znajomość różnorodnych metod nauczania, stylów uczenia się
oraz zdolność rozpoznawania indywidualnych różnic między uczniami. Wiedząc,
że każdy uczeń przyswaja wiedzę w inny
sposób, dobry nauczyciel potrafi dostosować

Na jakich zagadnieniach koncentruje
Pani swoją ofertę szkoleniową?
Realizując zadania nauczyciela-konsultanta, wspieram merytorycznie i metodycznie nauczycieli języka francuskiego z terenu
Częstochowy i powiatów: częstochowskiego,
lublinieckiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Wśród odbiorców są również romaniści
z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Rzeszowa, Gliwic, Grudziądza, Lubaczowa, Tarnowskich Gór etc. W swojej ofercie szkoleniowej koncentruję się głównie na zagadnieniach z dydaktyki języka francuskiego,
czyli na rozwijaniu czterech sprawności
(mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie),
kształtowaniu kompetencji interkulturowej,
nauczaniu gramatyki, słownictwa oraz pracy z materiałami autentycznymi. Proponowane tematy wynikają z diagnozy potrzeb
nauczycieli.

Co mogłaby Pani poradzić młodym
adeptom nauczania języka obcego?
Młodym adeptom-filologom poleciłabym
stosowanie podejścia nawiązującego do kopernikańskiego przewrotu. Jego istotą jest
zasada, że należy „wstrzymać nauczyciela
i ruszyć ucznia”. Polega ono na stworzeniu
przez pedagoga odpowiednich sytuacji językowych oraz zorganizowaniu pracy tak, aby
uczeń miał możliwość samodzielnego myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań, podejmowania inicjatywy, wykorzystania dostępnych źródeł informacji i zdobytych doświadczeń. Bo ten się uczy, kto jest aktywny.
Samo przekazywanie wiedzy nie wystarcza
w zawodzie nauczyciela. Trzeba jeszcze
dołączyć kreatywność.

Wiem, że często bywa Pani we Francji.
Dlaczego tak chętnie powraca Pani do
kraju Molièra i Balzaca?
Francuski pisarz Henri de Bornier stwierdził: „Każdy człowiek ma dwie ojczyzny:
swoją i Francję”. Idąc śladem tej myśli,
mogę powiedzieć, że Francja to moja druga
ojczyzna. Mam tam wielu przyjaciół, zarówno wśród Polaków jak i Francuzów, a to
za sprawą Paryża, gdzie jeżdżę od ponad
30 lat i gdzie mieszkałam przez trzy lata.
Stolica Francji, która oczarowała mnie w latach młodości, zachwyca mnie wciąż, za
dnia i nocy. Uwielbiam odkrywać jej uroki,
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spacerując nabrzeżem Sekwany, które skrywa wiele znanych zabytków architektury.
Nie jest to zwykła przechadzka, lecz spacer
śladami historii Francji. Lubię godzinami
spacerować po krętych paryskich uliczkach,
obserwować tętniące życiem miasto znad
kieliszka wina przy kawiarnianym stoliku,
relaksować się u stóp Żelaznej Damy, siedząc w kafejce na malowniczym wzgórzu
Montmartre czy przechadzać się słynną aleją Champs Elysées, gdzie można poczuć
arystokratyczny klimat Paryża...

znam światową stolicę mody lepiej niż Warszawę. Mimo że zwiedziłam inne miasta,
takie jak: Deauville, Saint-Michel, Saint-Malo, Nice, Bordeaux, Arcachon, Méribel
[Alpy], Vichy, Lourdes, Bastia [Korsyka], to
jednak Paryż skradł na zawsze moje serce.
Zakochałam się w jego pięknej architekturze, bogactwie muzeów, przytulnych kawiarenkach, uroczych uliczkach, przepięknych ogrodach, a przede wszystkim w tej
szczególnej atmosferze, za którą tęsknię co
roku.

Co szczególnie urzeka Panią w kulturze francuskiej?
Francja urzeka na każdym kroku bogactwem kultury. Bardzo duże wrażenie
zrobiła na mnie imponująca Galeria
Lustrzana w Wersalu, którą z jednej strony
zdobią złote łuki z wielkimi zwierciadłami,
z drugiej – ogromne okna wychodzące na
taras. 17 oknom odpowiada 17 luster
umieszczonych od podłogi aż po sufit, co
tworzy iluzję ogromnej przestrzeni. Również
ogrody wersalskie uwiodły mnie swoim
wspaniałym wyglądem. Podziwiałam obfitość pięknych kwiatów, doskonale wkomponowane ścieżki, fontanny, oranżerie, rzeźby
i baseny z wodotryskami.
Nie byłam wielbicielką sztuki XIX i XX
wieku, jednak wizyta w Muzeum d’Orsay
wzbudziła mój zachwyt. Oczarowała mnie
unikalna atmosfera tego wyjątkowego
miejsca (dworzec zaadaptowany na muzeum) oraz subtelne i nastrojowe malarstwo
impresjonistów i postimpresjonistów. Natomiast wnętrza Galerii Apollina i apartamentów Napoleona III w Luwrze olśniły mnie
swoim przepychem i bogactwem zdobień.
Zdumiały mnie także majestat i piękno
niewielkiej gotyckiej kaplicy Saint-Chapelle,
której witraże o wysokości 15 metrów rozświetlają wnętrze budowli odcieniami błękitu, fioletu oraz czerwieni. Ta ulotna gra
świateł dodaje Świętej Kaplicy magii i niezwykłości.

Pani ulubiona francuska potrawa to…
Soufflé au fromage (suflet serowy). Pełna
smaku przystawka, której podstawą jest sos
beszamel, dobrze ubite białka i tarty ser.
Odpowiednio wyrośnięty, podany natychmiast po upieczeniu, jest lekki i pulchny.
Dodatkiem może być zielona sałata z sosem
vinaigrette. Lubię też ratatouille, aromatyczne danie warzywne, składające się z cukinii,
bakłażana, papryki, cebuli i pomidorów.
Polecam wszystkim miłośnikom kuchni
francuskiej.
Język polski pełen jest francuskich
wyrażeń i zwrotów. Czy mówiąc po polsku, ma Pani świadomość, które z wypowiadanych przez Panią słów są galicyzmami?
Rzeczywiście, mnóstwo francuskich zwrotów zadomowiło się już na dobre w naszym
języku. W życiu codziennym, posługując się
językiem polskim spontanicznie, często nie
zdajemy sobie sprawy, że używamy wielu
wyrażeń zapożyczonych z języka francuskiego, takich jak np.: rendez-vous, fauxpas, déjà vu, en face, à propos, tête-à-tête,
chapeau bas, vis-à-vis, savoir-vivre, c’est la
vie. Prawda, że wydają się znajome?
Odkrywanie łączności języka polskiego z językiem francuskim w jego warstwie słownikowej i frazeologicznej sprawia mi zawsze
wiele radości.
Dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę.
Merci beaucoup !

Pani ulubione miejsce we Francji to…
Zdecydowanie Paryż. Czuję się tutaj jak
ryba w wodzie. Wstyd się przyznać, ale

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (120) 2021

Rozmawiała: Agnieszka Grudzińska

20

Przykłady dobrej praktyki

Przykłady dobrej praktyki
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek
z Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego,
lublinieckiego i myszkowskiego
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie upowszechnia
przykłady dobrej praktyki pedagogicznej:
● za pośrednictwem własnej strony internetowej,
● poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów,
● w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”.
Celem prezentacji przykładów dobrej praktyki jest wspomaganie dyrektorów, nauczycieli
przedszkoli, szkół, placówek w realizacji zadań statutowych, podnoszenie jakości pracy,
rozwijanie umiejętności i wiedzy, propagowanie kreatywności i innowacyjności, promocja
sprawdzonych sposobów uzyskiwania pozytywnych efektów w pracy, promocja dobrych
przedszkoli, szkół i placówek w środowisku lokalnym, aktywowanie nauczycieli do dzielenia
się wiedzą i doświadczeniem.
Zachęcamy, aby dzielić się przykładami dobrej praktyki w zakresie realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczonych corocznie przez Ministra
Edukacji Narodowej.
Przykładem dobrej praktyki może być dobre jakościowo, a zarazem ciekawe, atrakcyjne
lub nowatorskie działanie/przedsięwzięcie, związane z życiem przedszkola, szkoły lub placówki, które zostało celowo zaplanowane, sprawnie i planowo zrealizowane (wymóg konieczny), przyniosło oczekiwane i wymierne efekty dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne,
opiekuńcze lub w inny uzasadniony sposób wpłynęło na poprawę jakości pracy przedszkola,
szkoły lub placówki.
Przykład dobrej praktyki może dotyczyć działania/przedsięwzięcia w obszarze zarządzania
przedszkolem, szkołą lub placówką, w tym doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracy z rodzicami, działania/przedsięwzięcia realizowanego w obszarze kształcenia lub w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, zakończonych projektów lub innowacji pedagogicznych. Może zawierać m.in.: narzędzia do diagnozy ucznia, programy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, scenariusze zajęć z kreatywności, scenariusze zajęć dotyczących
planowania kariery ucznia. Bierzemy pod uwagę szczególnie istotne elementy realizacji
programu, które w decydujący sposób kształtowały jego efekty innowacyjne, wyjątkowe,
możliwe do zastosowania w innych przedszkolach, szkołach, placówkach.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej RODN „WOM”
w Częstochowie: www.womczest.edu.pl w zakładce „Przykłady dobrej praktyki”.
Tam również dostępny jest zasób przykładów dobrej praktyki pedagogicznej, którą dzielą
się Nauczyciele.
Zapraszamy do współpracy
Elżbieta Doroszuk
dyrektor
RODN „WOM” w Częstochowie
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Agnieszka Frejlich
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

U CZEŃ
JAKO KRYTYCZNY CZYTELNIK
OPIS DZIAŁANIA:
Od wielu lat w dydaktyce języka polskiego zaleca się tak organizować proces nauczania,
by ukazywać uczniom zależność między różnymi treściami kształcenia oraz ich wszechstronne zastosowanie. Poniższy przykład dobrej praktyki jest ilustracją możliwości, jakie może
dać praca zdalna z tekstem literackim w zakresie integracji kształcenia literackiego i kulturowego oraz językowego, retoryki, tworzenia wypowiedzi i samokształcenia.
TYTUŁ PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI:
Uczeń jako krytyczny czytelnik – wiązka zadań do wykorzystania w nauczaniu zdalnym
w ramach kilku jednostek lekcyjnych stworzona w oparciu o tekst literacki, służąca rozwijaniu umiejętności uczniów kl. IV–VI szkoły podstawowej w zakresie kształcenia literackiego
i kulturowego, językowego, tworzenia wypowiedzi oraz samokształcenia.
ETAP KSZTAŁCENIA:
II etap kształcenia (klasy IV–VI)
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI:
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego, kwiecień 2020 r.
CELE:
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich.
Uczeń:
● omawia elementy świata przedstawionego,
● rozpoznaje czytany utwór jako nowelę,
● omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu, w tym tytułu, podtytułu, motta,
puenty, punktu kulminacyjnego,
● opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną
zależność,
● wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy,
● określa tematykę oraz problematykę utworu,
● nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst,
● określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi,
● przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia,
● wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze,
● wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach,
● wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera.
Odbiór tekstów kultury.
Uczeń:
● wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio,
● określa temat i główną myśl tekstu,
● dostrzega relacje między częściami wypowiedzi (np. tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie),
● odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia,
● dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny.
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Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka.
Uczeń:
● rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; rozpoznaje wyrazy
wieloznaczne, rozumie ich znaczenie w tekście oraz świadomie wykorzystuje do tworzenia
własnych wypowiedzi,
● rozpoznaje słownictwo neutralne i wartościujące, rozumie jego funkcje w tekście,
● dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi,
● rozróżnia synonimy, antonimy, rozumie ich funkcje w tekście i stosuje we własnych wypowiedziach,
● zna i stosuje zasady spójności formalnej i semantycznej tekstu.
Komunikacja językowa i kultura języka.
Uczeń:
● identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi,
● określa sytuację komunikacyjną i rozumie jej wpływ na kształt wypowiedzi.
Ortografia i interpunkcja.
Uczeń:
● pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni,
● poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, pytajnika, wykrzyknika,
cudzysłowu, dwukropka, średnika, nawiasu.
Tworzenie wypowiedzi
Elementy retoryki.
Uczeń:
● tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią
do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny; rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi,
● dokonuje selekcji informacji,
● zna zasady budowania akapitów.
Mówienie i pisanie.
Uczeń:
● tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie
(twórcze, odtwórcze), opis, dziennik, pamiętnik, list, tekst o charakterze argumentacyjnym,
● redaguje notatki,
● opowiada o przeczytanym tekście,
● wykorzystuje wiedzę o języku w tworzonych wypowiedziach.
Samokształcenie
Uczeń:
● doskonali ciche i głośne czytanie,
● doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji,
● korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje
informacje,
● rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji,
● rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami internetowymi.
Temat 1. Poznajemy losy bohatera noweli „Janko Muzykant” Henryka Sienkiewicza.
1. Obejrzyj film nakręcony w oparciu o tekst H. Sienkiewicza, który znajduje się pod linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=8Sg7BzjlDnA
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2. Korzystając z różnych źródeł internetowych oraz tekstu lektury – można go znaleźć tutaj:
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/janko-muzykant.pdf
– zrób w zeszycie notatkę, która będzie zawierała m.in. informacje dotyczące tego:
a) kto jest autorem noweli,
b) kiedy dzieją się wydarzenia przedstawione w noweli,
c) gdzie dzieją się wydarzenia przedstawione w noweli,
d) kto jest głównym bohaterem noweli,
e) kim są inni bohaterowie noweli,
f) jaki jest przebieg zdarzeń (najważniejsze informacje, ale obejmujące całą fabułę),
g) co jest głównym problemem przedstawionym w noweli.
Stwórz notatkę ciągłą (linearną). Zapisz ją w trzech akapitach. Pierwszy niech dotyczy
podpunktów od a) do e). Drugi – f). Trzeci – g). Pracę wykonaj uważnie i starannie.
Posłuży Ci ona także do ćwiczenia innych sposobów notowania.
Temat 2. Różne sposoby notowania.
Notatkę linearną na temat „Janka Muzykanta” z poprzedniej lekcji zamień na mapę myśli
i drugą formę do wyboru – krzyżówkę lub tabelę.
Jeśli chcesz przypomnieć sobie, jak tworzy się mapy myśli, informacje na ten temat znajdziesz m.in. pod linkiem https://jaksieuczyc.pl/jak-tworzyc-mapy-mysli/
Temat 3. Gdy muzyka w duszy gra.
1. Wyszukaj w tekście lektury informacje na temat dźwięków, jakie Janko słyszał:
a) w borze,
b) w polu,
c) podczas rozrzucania gnoju,
d) w kościele,
e) nocą,
f) przed karczmą.
Zapisz je w zeszycie. Tekst lektury znajdziesz pod linkiem
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/janko-muzykant.pdf
2. Napisz wniosek, będący odpowiedzią na pytanie: Co na podstawie uzyskanych informacji
możemy powiedzieć o Janku? Co go wyróżniało? (Odpowiedz pełnym zdaniem).
3. Napisz, jakie było największe marzenie Janka. (Odpowiedz pełnym zdaniem).
4. Wsłuchaj się w dźwięk skrzypiec (najlepiej ze słuchawkami na uszach i przy zamkniętych
oczach), odtwarzając nagrania:
Pierwsze – co Janko mógł słyszeć w karczmie – skrzypce ludowe:
https://www.youtube.com/watch?v=-O_Oiq8gG10
Drugie – skrzypce we współczesnej aranżacji:
https://www.youtube.com/watch?v=YZ87d_Wqm9Y
5. Napisz, jakie emocje wywołały w Tobie wysłuchane nagrania. Ułóż przynajmniej trzy zdania na ten temat. Możesz zacząć tak:
Słuchając dźwięku skrzypiec, czułam/-em … lub inaczej.
6. Dokończ wybrane przez siebie zdanie:
Rozumiem zamiłowanie Janka do skrzypiec, ponieważ…
Nie rozumiem, dlaczego Janko tak bardzo pokochał dźwięk skrzypiec, ponieważ …
Temat 4. Jakie prawdy życiowe kryją w sobie aforyzmy?
1. Przeczytaj definicję aforyzmu ze Słownika Języka Polskiego:
https://sjp.pl/aforyzm
2. Napisz w zeszycie, co to jest aforyzm.
3. Napisz, jak inaczej nazywa się aforyzmy.
4. Przeczytaj aforyzmy i cytaty o marzeniach, które znajdują się na stronie
http://chwilkawytchnienia.com/Cytaty/cytaty_marzenia.html
5. Wybierz trzy z nich, wpisz je do zeszytu i objaśnij własnymi słowami, jak rozumiesz ich znaczenie.
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Temat 5. Moje marzenia.
Człowiek bez marzeń to człowiek bez nadziei, a życie bez nadziei to życie bez celu. Każdy
z nas o czymś marzy, formułuje wciąż nowe życzenia, często ma ich kilka albo nawet więcej.
To właśnie dzięki marzeniom życie staje się ciekawsze, bardziej urozmaicone, wartościowsze.
Warto je mieć.
Napisz pracę na temat: Moje marzenia.
Nie narzucam formy (możesz wybrać: opowiadanie, list do wybranej osoby, pamiętnik,
dziennik bądź luźne refleksje).
Pamiętaj o kompozycji: wstęp, rozwinięcie, zakończenie (wszystkie części ujęte w osobne akapity).
Twoja praca nie może być krótsza niż 75 wyrazów.
Temat 6. Opisujemy obraz.
1. Przypomnij sobie, jak się opisuje dzieło sztuki, korzystając z linku
https://aniakubica.wordpress.com/jak-pisac/opis-obrazu/
2. Przyjrzyj się uważnie obrazowi pt. „Chłopiec grający na skrzypcach”:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janko_Muzykant#/media/Plik:Boy_Playing_A_Violin_hq.jpg
3. Opisz obraz. Informacji potrzebnych do wstępu szukaj pod jego zdjęciem.
Poniższa tabelka może pomóc Ci w zredagowaniu dobrej pracy. Są to ogólne kryteria oceny opisu. Po jego stworzeniu dokonaj samooceny, wstawiając znak X w odpowiednie miejsce
w tabeli (TAK = zastosowałam/-em się do wskazówki, NIE = nie zastosowałam/-em się
do wskazówki).
TAK
NIE
we wstępie umieszczę informację o opisywanym obiekcie
w rozwinięciu uwzględnię różne cechy opisywanego obiektu
umożliwiające wyobrażenie go sobie, takie jak:
kolor
kształt
wielkość
ilość
inne cechy charakterystyczne
w celu wzbogacenia pracy zastosuję przynajmniej
jedno porównanie lub przenośnię
w zakończeniu wyrażę swoje zdanie na temat
opisywanego przedmiotu, postaci, miejsca
będę pamiętać o stałych zasadach związanych
z formułowaniem wypowiedzi pisemnych:
kompozycja (wstęp, rozwinięcie «najdłuższe»,
zakończenie – zapisane w oddzielnych akapitach)
poprawność ortograficzna
poprawność interpunkcyjna
poprawność językowa
estetyka zapisu
Agnieszka Frejlich
Netografia:
https://jaksieuczyc.pl/jak-tworzyc-mapy-mysli/, [dostęp 12.09.2020].
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/janko-muzykant.pdf, [dostęp 12.09.2020].
https://www.youtube.com/watch?v=-O_Oiq8gG10, [dostęp 12.09.2020].
https://www.youtube.com/watch?v=YZ87d_Wqm9Y, [dostęp 12.09.2020].
https://sjp.pl/aforyzm, [dostęp 12.09.2020].
http://chwilkawytchnienia.com/Cytaty/cytaty_marzenia.html, [dostęp 12.09.2020].
https://aniakubica.wordpress.com/jak-pisac/opis-obrazu/, [dostęp 12.09.2020].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janko_Muzykant#/media/Plik:Boy_Playing_A_Violin_hq.jpg, [dostęp 12.09.2020].
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Izabela Śledziona
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

F ORMY WSPÓŁPRACY S ZKOLNEGO K OŁA LOP
W S ZKOLE P ODSTAWOWEJ NR 3 W K ŁOBUCKU
Z N ADLEŚNICTWEM K ŁOBUCK
JAKO PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
20-LECIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ SK LOP
W SP 3 W KŁOBUCKU I NADLEŚNICTWA KŁOBUCK
W bieżącym roku mija 20-lecie współpracy Szkolnego Koła LOP działającego w Szkole
Podstawowej nr 3 w Kłobucku z Nadleśnictwem Kłobuck. W latach 2000–2018 nasza placówka funkcjonowała jako gimnazjum, od 2018 roku w wyniku reformy edukacji została przekształcona w Szkołę Podstawową nr 3 w Kłobucku. Szkolne Koło
LOP funkcjonuje obecnie pod szyldem Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku, ale w działaniach jest ciągłość. W prezentacji chcę
wskazać część działań, które zaliczamy do
dobrych praktyk w ramach współpracy Koła
LOP z miejscowym Nadleśnictwem. Mogą
one być inspiracją dla szkolnych kół LOP
i wskazówką, jak współpracować z leśnikami, aby uwrażliwić dzieci i młodzież na
piękno przyrody i wdrażać uczniów do działań proekologicznych.

cieli – opiekunów szkolnych i przedszkolnych kół LOP.
WARSZTATY TERENOWE NA TORFOWISKU
W KOCINIE
W Gospodarstwie Nasienno-Szkółkarskim w Nowym Folwarku odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrodników. Organizatorem warsztatów była Szkoła
Podstawowa nr 3 w Kłobucku, Nadleśnictwo
Kłobuck oraz Zarząd Oddziału Ligi Ochrony
Przyrody w Kłobucku. W warsztatach uczestniczyło 24 nauczycieli, szefowa Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nowym Folwarku
i Specjaliści Służby Leśnej kłobuckiego Nadleśnictwa. Część terenowa odbyła się na Torfowisku nad Doliną Kocinki.

WARSZTATY TERENOWE DLA NAUCZYCIELI
– OPIEKUNÓW SZKOLNYCH
I PRZEDSZKOLNYCH KÓŁ LOP
Organizowane są cyklicznie od 2010 roku, służą wymianie doświadczeń między
nauczycielami i leśnikami w obszarze edukacji przyrodniczo-leśnej. Odbywają się co roku w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej.
Tematyka warsztatów w każdej edycji jest
inna, jednak oscyluje w ramach szeroko pojętej edukacji przyrodniczo-leśnej. W 2020
roku, nie udało się zorganizować warsztatów w marcu, ale w październiku zrealizowaliśmy edycję jesienną, tuż przed zamknięciem szkół. Warsztaty organizuję wspólnie
z leśnikami na ciekawych przyrodniczo terenach naszego Nadleśnictwa. Uczestniczy
w nich przeważnie od 20 do 25 nauczycieli
przyrodników pracujących w szkołach
i przedszkolach, pełniących funkcję nauczy-
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CZĘŚĆ TERENOWA WARSZTATÓW
DLA NAUCZYCIELI

Warsztaty składały się z części teoretycznej, która odbyła się w sali edukacyjnej
w Nowym Folwarku i z części terenowej przeprowadzonej na Torfowisku w Dolinie Kocinki, które jest Obszarem Natura 2000 oraz
stanowi strefę ochronną dla najmniejszej
europejskiej ważki – iglicy małej. Jej populacja w tym miejscu jest uznawana za
najsilniejszą w woj. śląskim. Jest to gatu-
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nek rzadki i zagrożony wyginięciem w naszym kraju.

EDYCJA JESIENNA WARSZTATÓW
PRZYRODNICZO-LEŚNYCH DLA NAUCZYCIELI
– OPIEKUNÓW KÓŁ LOP ODDZIAŁU
KŁOBUCKIEGO

POZNAJEMY FLORĘ TORFOWISKA
Sprzyjająca pogoda pozwoliła nauczycielom zobaczyć typowe gatunki torfowiska
wysokiego i przejściowego, czyli rosiczkę
okrągłolistną, przygiełkę białą i żurawinę
błotną.

„GOSPODARKA I ZASOBY LEŚNE W POLSCE
ORAZ ZASTOSOWANIE WIEDZY O LESIE
W DYDAKTYCE I WYCHOWANIU” – WARSZTATY
W SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA KŁOBUCK

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku
wraz z Nadleśnictwem Kłobuck i kłobuckim
oddziałem LOP zorganizowała kolejne warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrodników, które odbyły się w sali konferencyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Kłobuck.
Tematem przewodnim warsztatów była „Gospodarka i zasoby leśne w Polsce oraz zastosowanie wiedzy o lesie w dydaktyce i wychowaniu”. Z ramienia Nadleśnictwa warsztaty
prowadził Tomasz Paciepnik, inżynier
nadzoru, prezes Zarządu LOP w Kłobucku,
Roman Sakowicz, specjalista służby leśnej
ds. ochrony lasu i edukacji oraz Izabela
Śledziona, nauczyciel biologii w SP 3 w Kłobucku, opiekun Szkolnego Koła LOP.
W warsztatach uczestniczyło 21 nauczycieli
z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych rejonu kłobuckiego.

WARSZTATY W REZERWACIE SZACHOWNICA
Zorganizowanie warsztatów w tym unikalnym miejscu wymagało zgody Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Udało nam się uzyskać pozwolenie
i mogliśmy zobaczyć z zewnątrz jaskinię
Szachownica, jedno z największych zimowisk nietoperzy w Polsce.

WARSZTATY TERENOWE – JAK PROWADZIĆ
ZAJĘCIA W TERENIE Z BIOLOGII, GEOGRAFII
I CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Spotkanie rozpoczęło się z udziałem nadleśniczego Jerzego Sądla i odbyło się na terenie edukacyjno-rekreacyjnym Nadleśnictwa Kłobuck, w reżimie sanitarnym uczestników i organizatorów. Z ramienia LOP przebieg spotkania koordynował Tomasz Paciepnik, pełniący funkcje inżyniera nadzoru
oraz prezesa Zarządu LOP w Kłobucku.
W spotkaniu uczestniczył także Roman Sa-
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kowicz, specjalista w Nadleśnictwie Kłobuck
odpowiedzialny za edukację przyrodniczo-leśną. Materiały metodyczne opracowała
Izabela Śledziona, opiekun SK LOP w Kłobucku.

PRACE LAUREATÓW KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO

GRA TERENOWA WIODĄCYM
TEMATEM WARSZTATÓW

Organizatorzy obserwując prognozy pogody, obawiali się, czy uda się zorganizować
spotkanie, ale wszystko odbyło się zgodnie
z planem, ponieważ trafiliśmy w tzw. okno
pogodowe. Nauczycielom została zaproponowana gra terenowa, która została przeprowadzona w terenie wokół siedziby Nadleśnictwa. Cel spotkania został zrealizowany,
a nauczyciele planują kolejne warsztaty, mając nadzieję, że epidemia wkrótce wyhamuje.

X JUBILEUSZOWY POWIATOWY
KONKURS ORNITOLOGICZNY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3 W KŁOBUCKU
W Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku
odbyła się 10. edycja Powiatowego Konkursu Ornitologicznego. Konkurs został objęty
patronatem honorowym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Białymstoku i Zarządu Okręgu LOP
w Częstochowie. Współorganizatorem konkursu było Nadleśnictwo Kłobuck. W konkursie uczestniczyło 93 uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych pod opieką 35 nauczycieli. Konkurs sprawdzał wiedzę o ptakach
rejonu kłobuckiego oraz rzadkich gatunkach występujących w Dolinie Górnej Wisły.
Ptaki takie jak: ślepowron, kokoszka
i rybitwa rzeczna są objęte projektem
LIFE.VISTULA. PL koordynowanym przez
RDOŚ w Katowicach.

CYKLICZNY POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „EKOSPOTKANIA Z PRZYRODĄ”
ORGANIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ
PODSTAWOWĄ NR 3 W KŁOBUCKU
I NADLEŚNICTWO KŁOBUCK
Od 19 lat rokrocznie organizujemy konkurs fotograficzny. 4 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku odbyło się
posiedzenie komisji oceniającej prace fotograficzne przekazane przez uczniów szkół
podstawowych powiatu kłobuckiego. Komisji przewodniczył Tomasz Paciepnik, inżynier nadzoru w kłobuckim Nadleśnictwie,
a członkami komisji byli: Renata Włóka,
plastyk z kłobuckiego MOK, Małgorzata
Chłąd, skarbnik Oddziału LOP w Kłobucku
oraz Roman Sakowicz, specjalista w Nadleśnictwie Kłobuck. W 2020 roku konkurs
odbył się zdalnie. Prace uczniów miały formę elektroniczną, a komisja połączyła się online, aby dokonać oceny i wyłonić laureatów.
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GMINNY KONKURS ORNITOLOGICZNY
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Kolejny konkurs, organizowany przez SK
LOP we współpracy z Nadleśnictwem Kłobuck to Gminny Konkurs Ornitologiczny dla
Przedszkolaków. Szkoła Podstawowa nr 3
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im. Jana Pawła II w Kłobucku gościła małych ornitologów na dziesiątej, jubileuszowej
edycji Gminnego Konkursu Ornitologicznego dla Przedszkolaków. Konkurs przebiegał pod patronatem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Białymstoku oraz Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie. Współorganizatorem konkursu było
Nadleśnictwo Kłobuck i kłobucki Zarząd
Oddziału LOP.

tora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego
Śląska w Katowicach – dr. Jerzego B. Parusela. Przewodniczył on komisji konkurowej,
w której zasiadali: Agata Kloczkowska,
botanik z CDPGŚ w Katowicach, Małgorzata
Chłąd, botanik, członek Zarządu Okręgu
LOP w Częstochowie i skarbnik Zarządu
kłobuckiego LOP, Waldemar Duda, botanik,
specjalista w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska Centralnym Laboratorium
Badawczym Oddział w Katowicach Delegatura w Częstochowie, Tomasz Paciepnik,
inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Kłobuck
i prezes Zarządu LOP w Kłobucku oraz
Tomasz Macherzyński, specjalista w Nadleśnictwie Kłobuck realizujący edukację
przyrodniczo-leśną. W konkursie uczestniczyli uczniowie 5 szkół podstawowych z terenu powiatu kłobuckiego.
NOWI CZŁONKOWIE LOP
Szkolne koło LOP w SP 3 w Kłobucku
pozyskuje stale nowych członków. 21 uczniów klasy II a w Szkole Podstawowej nr 3
w Kłobucku zostało członkami szkolnego
koła LOP. Uroczyste wręczenie legitymacji
członkowskich odbyło się z udziałem Tomasza Paciepnika, inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Kłobuck, prezesa Zarządu LOP
w Kłobucku oraz Katarzyny Sawickiej i Izabeli Śledziony, pełniących funkcje opiekunek koła LOP w naszej szkole.

FINAŁ 10. EDYCJI KONKURSU
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
– NAGRODY DLA PRZEDSZKOLI

XX JUBILEUSZOWY POWIATOWY KONKURS
EKOLOGICZNY W FORMIE ZDALNEJ
10 czerwca 2020 r. rozstrzygnięto 20. edycję
Powiatowego Konkursu Ekologicznego, którego temat przewodni brzmiał: „Storczyki
dziko rosnące w powiecie kłobuckim i woj.
śląskim”. 20. edycja Konkursu Ekologicznego, który ma najdłuższą tradycję wśród
konkursów powiatowych regionu – miała jubileuszową oprawę z udziałem nauczycieli
i uczniów z 10 szkół naszego powiatu, rokrocznie uczestniczących w konkursie oraz
zaproszonych gości, którzy towarzyszą zmaganiom konkursowym od początku jego
istnienia. Konkurs, podobnie jak w roku poprzednim, został objęty patronatem Dyrek-

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA CZŁONKÓW LOP
PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA NADZORU
Z NADLEŚNICTWA KŁOBUCK

Prezes Tomasz Paciepnik, który jest
równocześnie inżynierem nadzoru, wygłosił
prelekcję dotyczącą działań edukacyjnych
prowadzonych przez LOP, opowiedział
uczniom o celach statutowych organizacji,
która działa w Polsce od ponad 90 lat oraz
przedstawił osobliwości przyrodnicze lasów
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kłobuckich. Każdy uczeń, członek koła LOP
otrzymał egzemplarz „Przyrody Polskiej”,
czasopisma wydawanego przez Zarząd
Główny LOP z pięknymi zdjęciami przyrody
naszego kraju.

lasu zimą, poznanie warunków zimowych
w lesie, ciekawostek przyrodniczych i informacji o dokarmianiu zwierząt zimą. Uczniowie dzielnie maszerowali, a przedstawiciel
Nadleśnictwa w Kłobucku Tomasz Paciepnik
oprowadził nas po lesie i opowiadał o zwierzętach. Uczniowie rozpoznawali gatunki
drzew i wsłuchiwali się w leśną muzykę.

ÓSMOKLASIŚCI Z KŁOBUCKIEJ TRÓJKI
W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „SPRZĄTAMY LAS”
20 września uczniowie klas ósmych – członkowie Szkolnego Koła LOP wraz z opiekunami uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji
sprzątania lasu, zainicjowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Akcja sprzątania
lasu jest związana z międzynarodową inicjatywą Sprzątania świata, która w Polsce
odbywa się od 1994 r. Uczniowie SP nr 3
w Kłobucku sprzątali las wokół siedziby
Nadleśnictwa Kłobuck oraz obrzeża Zalewu
Zakrzew. Codziennie możemy dawać dobry
przykład, biorąc udział w zapoczątkowanej
przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu – podczas wizyty w lesie zabierz
i wynieś z niego przynajmniej 5 śmieci oraz
zachęć znajomych przez media społecznościowe do podjęcia wyzwania.

FOTORELACJA Z WARSZTATÓW
DLA CZŁONKÓW SK LOP

WARSZTATY PRZYRODNICZE W TERENIE
– WARSTWY LASU, TAJEMNICE DRZEW
I MIESZKAŃCY LASU

WARSZTATY TERENOWE DLA UCZNIÓW KLAS
MŁODSZYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI LOP
Uczniowie klasy II b Szkoły Podstawowej
nr 3 w Kłobucku wybrali się na wycieczkę
do lasu. Celem wycieczki była obserwacja
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Uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku dzięki współpracy
z Nadleśnictwem w Kłobucku uczestniczyli
w warsztatach przyrodniczych. Zajęcia w te-
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renie nie tylko urozmaiciły szkolną codzienność i pozwoliły pobyć na łonie natury,
ale przede wszystkim uzupełniły realizację
o zalecane przez podstawę programową zajęcia. Wiadomości zdobyte na zajęciach trwale
zapadły w pamięć uczniów, gdyż poparte
były ich własnymi obserwacjami i doświadczeniami. Zajęcia dotyczyły funkcji i roli
lasu, znaczenia martwych i żywych drzew
dla zwierząt – drzewo środowiskiem życia
oraz warstw lasu. Uczniowie poznali pospolite gatunki roślin i zwierząt typowe dla
kolejnych pięter lasu. Prowadzone były metodami aktywizującymi grupę przez leśników Tomasza Paciepnika i Romana Sakowicza. Spotkanie z przyrodą było przywitaniem kalendarzowej jesieni, wyjątkowo ciepłej. Uczniowie skorzystali z pięknej, słonecznej pogody, a naukę połączyli z zabawami
integracyjnymi i uroczym spacerem.

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZO-LEŚNA W NADLEŚNICTWIE KŁOBUCK
– WSPÓLNE DZIEŁO SK LOP I LEŚNIKÓW
Ścieżka powstała w 2003 r., jest wspólnym opracowaniem leśników i opiekuna SK
LOP. Zadaniem było stworzenie bazy terenowej do prowadzenia zajęć przyrodniczych
z dziećmi i młodzieżą. Do ścieżki został
wydany folder oraz opracowany przewodnik
metodyczny, który pomaga nauczycielom
w realizacji zajęć terenowych. Ścieżka dostępna jest w Internecie:
https://gimklobuck.wordpress.com/sciezka
-dydaktyczna-w-nadlesnictwie-klobuck.
Obecnie powstaje druga ścieżka dydaktyczna, w Leśnictwie Pierzchno.
PODSUMOWANIE
„Edukacja jest najtańszą inwestycją
w ochronie środowiska
i ochronie przyrody…”

Przestawione w prezentacji wspólne działania Szkolnego Koła LOP i leśników to najważniejsze, naszym zdaniem, przykłady dobrych praktyk. Współpraca w aspekcie edukacji przyrodniczo-leśnej układa się modelowo. Relacje z działań ukazały się w „Trybunie Leśnika”, czasopiśmie „Las Polski”,
w „Kwartalniku Nauczycielskim” oraz w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”. Zachęcamy opiekunów szkolnych kół LOP do
współpracy z Nadleśnictwami, aby wspólnie
edukować dzieci i młodzież.
ZAJĘCIA PRZYRODNICZE
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Nasze Szkolne Koło LOP prowadzi rokrocznie zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków. Uczestniczą w nich również pracownicy Nadleśnictwa Kłobuck, uzupełniając
zajęcia barwnymi opowieściami o lesie i zwierzętach leśnych. Nawet w czasie pandemii
organizujemy zajęcia w formie online na platformie Teams.

Zdjęcia zamieszczone w prezentacji pochodzą z archiwum Szkoły Podstawowej nr 3
w Kłobucku, na zamieszczanie zdjęć uzyskaliśmy zgodę uczestników działań i członków komisji.
Izabela Śledziona
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Marta Lipska
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

C REATIVE TEACHING
WITH O PEN E DUCATIONAL R ESOURCES
– TEACHING E NGLISH AND PSYCHOLOGICAL
SKILLS AT THE SAME TIME

S

tudents’ mental health has become an increasing concern, especially in the times of
the COVID-19 pandemic. The long-lasting measures such as stay-at-home orders
have led to children’s and adolescents’ mental health issues which can affect their motivation, concentration, and social interactions, all of which having impact not only on their
learning but on their well-being as a whole. American research shows that anxiety is
the most common diagnosis of the students that seek psychological help 1. Such anxiety together with depression or even suicidal thoughts are the issues that endanger our students
in these difficult times.
School psychologists and class teachers support kids in dealing with negative emotions
but teachers of foreign languages may give them extra support during their own lessons.
They may provide some listening and reading comprehension tasks followed by discussions
on the basis of videos and articles related to coping with stressful thoughts and experiences.
Thus, teachers of English have this advantageous opportunity to combine teaching language
skills with helping students deal with their negative emotions. In this article I will suggest
some open resources that English teachers can use for these purposes.
The website I’d like to recommend is AboutKidsHealth, a health education resource
approved by health-care providers at The Hospital for Sick Children:
https://teens.aboutkidshealth.ca/mentalhealth:

Źródło: Screenshot taken for educational purposes: https://teens.aboutkidshealth.ca/mentalhealth,
[dostęp 9.03.2021].
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Here, the Mental health A-Z and Animations tabs are worth exploring. The first one
includes texts accompanied by videos. The other one is a collection of short videos divided
into two groups: Sleep and Mindfulness. If, for instance, you choose an animation titled
‘Being with all of your experiences’, you will be transferred to a YouTube video on
the AboutKidsHealth channel. This particular video explains why pushing away unwanted
thoughts, feelings and sensations can often make a situation worse. Both students and
teachers may use it when they are spending too much energy avoiding their unwanted
thoughts or feelings, which is no good solution. Below the video there is a transcript which
may be of use to English teachers who want to create a valuable listening comprehension
task in order to support their students’ wellbeing while practising language skills. I have
made some exemplary comprehension exercises on the basis of the above-mentioned short
video and its transcription: bit.ly/3buFLqh (access date: March 9, 2021). Feel free to use it
in your English classes.

Źródło: Screenshot taken for educational purposes: https://www.youtube.com/watch?v=jaNAwy3XsfI,
[dostęp 9.03.2021].

PREPARATION:
1. Which feelings, emotions and or physical sensations are positive and which are negative?
happiness, excitement, strength, fear, disappointment, feeling anxious, pain in your stomach, fun.
Positive

Negative

2. Look up these words in a dictionary (diki.pl) and write their meanings:
to avoid
unwanted
surface
to participate
to allow
to pretend
to exist
to get rid of
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Exercise 1: Watch the film and answer the questions.
1. What are unwanted feelings compared to?
a) a beach ball
b) water
c) the people and things that are important to you
2. Should you learn to like your unwanted thoughts, feelings or physical sensations?
......................................................................................................................................
3. If you allow unwanted thoughts and feelings to be there, it means that…
a) you devote your energy to ignore and avoid them,
b) you don’t devote your energy to ignore and avoid them.
Exercise 2: Work individually.
Watch the video again and fill in the gaps. Pause and rewind any time you need.
A full and meaningful life comes with a range of emotions and physical sensations:
happiness, (1)............, strength, but also (2)............, disappointment and pain. Like most
people, you might prefer to (3)............ unwanted thoughts, feelings and physical sensations,
especially if they are intense or overwhelming. Imagine your (4)............ feelings as a beach
ball that doesn’t go away. You might try different things to (5............ the ball doesn’t
(6)............ . But when you throw it away, it bounces back. And when you move away from
it, it follows you. Maybe you try to (7)............ ............ ............ this beach ball by pushing it
under water. You manage to keep it out of sight, but if you let go, the beach ball shoots right
back up to the (8)............ . So, you decide to keep holding the beach ball underwater. It’s
a lot of hard work. Think about how much energy it takes to keep the ball down, and what
you might be missing without realizing it. What would happen if you let the beach ball just
be there? Or maybe even tried sitting with the beach ball for a while? Instead of actively
ignoring the ball, or pushing it underwater, what if you choose to direct your energy instead
towards activities and people that are important to you, whether the ball is there or not?
(9)............ unwanted thoughts, feelings or physical sensations to be there doesn’t mean you
have to like them. It means that you are choosing to (10)............ your energy towards
the people and things that are important to you. Say your friends want to play a game,
but you're feeling (11)............ or have pain in your stomach. Maybe you can’t play the full
game with your friends, but you can still keep score or cheer them on! Sometimes it’s
(12)............ to just be around your friends, even if you can’t (13)............ . Some unwanted
thoughts, feelings and physical sensations may never fully go away. But you don’t have to
devote your energy to suppressing or (14)............ them. You can still be involved in
activities, even if you need to pace yourself or take breaks now and then. (15)............
experiences are part of life for all of us, no matter who we are. It might take some effort and
creativity, but even the smallest steps towards allowing your unwanted emotions and
physical sensations to just be there can help you do the things that matter to you and let
you live a fuller and more meaningful life.
Exercise 3: Summary – are the statements right or wrong? Discuss.
1) You can make a situation worse if you push away unwanted thoughts and feelings .
2) Don’t waste your energy on avoiding unwanted feelings.





3) It’s better to focus on the people and things that are important to you.



After the video, students might take a moment to let all of their thoughts, feelings and
sensations be with them, without pushing any of them away. For more ideas on this matter,
please read the article titled ‘Anxiety and anxiety disorders’ by SickKids staff at
https://bit.ly/2O7TElv (access date: March 9, 2021). The printable version of the abovementioned exercise is available at https://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/
jezyki-obce/jezyk-angielski/ in the ‘Wychowawczo-profilaktyczna rola szkoły’ tab. The answer key is given at the end of this article.

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (120) 2021

34

Forum nauczycieli-konsultantów

I highly recommend making use of the materials published on such websites as
AboutKidsHealth. They make a wise and valuable basis for creating language comprehension tasks. Fortunately, creative English teachers have abundant resources available to
teach English and psychological skills at the same time.
ANSWER KEY:
Exercise 1:
1 a
2 “Allowing unwanted thoughts, feelings or physical sensations to be there doesn’t mean
you have to like them. It means that you are choosing to devote your energy towards the
people and things that are important to you.”
3 b
Exercise 2: The missing words are in bold – video transcript available below the YouTube
video https://www.youtube.com/watch?v=jaNAwy3XsfI , (access date: 9.03.2021)
A full and meaningful life comes with a range of emotions and physical sensations:
happiness, excitement, strength, but also fear, disappointment and pain. Like most people,
you might prefer to avoid unwanted thoughts, feelings and physical sensations, especially if
they are intense or overwhelming. Imagine your unwanted feelings as a beach ball that
doesn’t go away. You might try different things to pretend the ball doesn’t exist. But when
you throw it away, it bounces back. And when you move away from it, it follows you. Maybe
you try to get rid of this beach ball by pushing it under water. You manage to keep it out of
sight, but if you let go, the beach ball shoots right back up to the surface. So, you decide to
keep holding the beach ball underwater. It’s a lot of hard work. Think about how much
energy it takes to keep the ball down, and what you might be missing without realizing it.
What would happen if you let the beach ball just be there? Or maybe even tried sitting with
the beach ball for a while? Instead of actively ignoring the ball, or pushing it underwater,
what if you choose to direct your energy instead towards activities and people that are
important to you, whether the ball is there or not? Allowing unwanted thoughts, feelings or
physical sensations to be there doesn’t mean you have to like them. It means that you are
choosing to devote your energy towards the people and things that are important to you.
Say your friends want to play a game, but you're feeling anxious or have pain in your
stomach. Maybe you can’t play the full game with your friends, but you can still keep score
or cheer them on! Sometimes it’s fun to just be around your friends, even if you can’t
participate. Some unwanted thoughts, feelings and physical sensations may never fully go
away. But you don’t have to devote your energy to suppressing or avoiding them. You can
still be involved in activities, even if you need to pace yourself or take breaks now and then.
Unwanted experiences are part of life for all of us, no matter who we are. It might take some
effort and creativity, but even the smallest steps towards allowing your unwanted emotions
and physical sensations to just be there can help you do the things that matter to you and
let you live a fuller and more meaningful life.
Exercise 3: Each of the three statements is right.
Marta Lipska

Przypisy:
1
Effects of COVID-19 on College Students’ Mental Health in the United States: Interview Survey
Study, Monitoring Editor: Gunther Eysenbach, Guy Fagherazzi, and John Torous,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7473764/, [dostęp 9.03.2021].
Bibliografia:
Effects of COVID-19 on College Students’ Mental Health in the United States: Interview Survey Study,
Monitoring Editor: Gunther Eysenbach, Guy Fagherazzi, and John Torous,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7473764/, [dostęp 9.03.2021].
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Barbara Buczkowska-Staniec
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

P RZEDSZKOLAK „ W

KORONIE ”,
CZYLI O PRACY ZDALNEJ
WSPIERAJĄCEJ WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA
W CZASIE PANDEMII

W

iele się mówi ostatnio o wysokiej
jakości i skuteczności oddziaływań
dydaktyczno-wychowawczych w edukacji, w tym również w wychowaniu
przedszkolnym. Od nauczyciela oczekuje się
dobrze rozwiniętych kompetencji twardych
i miękkich, uczniowie powinni rozwijać swoje umiejętności kluczowe, w tym kompetencje cyfrowe. Praca opiekuńcza, wychowawcza, dydaktyczna ma być starannie zaplanowana, monitorowana i ewaluowana. Takie
wymagania stawia przed edukacją współczesny świat. Nauczyciele, w tym również
nauczyciele wychowania przedszkolnego
coraz łatwiej odnajdują się w tej rzeczywistości, chociaż zmienia się ona w bardzo
szybkim tempie, czego doświadczyliśmy wszyscy w minionym roku.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego
stanęli przed najtrudniejszym chyba zadaniem. O ile zdalne nauczanie w szkołach,
nawet w klasach młodszych, wydawało się
realne do realizacji, to w przedszkolach
trudno było to sobie na początku nawet
wyobrazić. Pojawiały się bardzo liczne pytania i wątpliwości. Po pierwsze, w jaki sposób realizować podstawę programową, jaka
partia materiału jest odpowiednia do zdalnego uczenia się w domu z rodzicem dla
dziecka 3-, 4-, 5- czy 6-letniego, z jakich
narzędzi i programów korzystać, jak zachęcić rodziców do współdziałania w zakresie
zdalnego nauczania i włączenia się w realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz jak wspierać rodziców,
którzy nie mają możliwości drukowania opracowanych materiałów, gdzie szukać inspiracji do opracowania zdalnego nauczania,
które będzie możliwe do realizacji w domu
przy współpracy z rodzicami, w jaki sposób
monitorować zdalne nauczanie i analizować
efekty działań dzieci (B. Buczkowska-Staniec, 2020).
Te i wiele innych kwestii ciążyły nauczycielom pracującym w przedszkolu. Od
samego początku część z nich konsultowała
z nauczycielami-doradcami metodycznymi
i nauczycielami-konsultantami RODN „WOM”
w Częstochowie kwestie związane z uczeniem na odległość małych dzieci, a także
uczestniczyła w sieci współpracy i samokształcenia „Jak pracować zdalnie z dzieckiem w wieku przedszkolnym?”. Nauczyciele
mieli możliwość wymiany spostrzeżeń, doświadczeń, wzajemnego inspirowania się

Źródło: https://pixabay.com/illustrations/
kid-face-mask-drawing-child-young-6014725/,
[dostęp 24.02.2021].

Sytuacja związana z pandemią zaskoczyła wszystkich, nie tylko w naszym kraju.
Szybka i niespodziewana decyzja o zamknięciu placówek oświatowych postawiła przed
nauczycielami spore wyzwanie.
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oraz okazję do podzielenia się własnymi
rozwiązaniami metodycznymi i pomysłami.
Na początku w bardzo podobny sposób
pracowali zdalnie. Najczęściej zamieszczali
materiał dydaktyczny wraz z kartami pracy
na stronach internetowych przedszkoli.
Utrzymywali kontakt telefoniczny z rodzicami, czasem z wychowankami, korzystali
z portali społecznościowych i dostępnych
komunikatorów oraz poczty elektronicznej.
Niektórzy nauczyciele nagrywali filmy edukacyjne ze swoim udziałem, aby dzieci mogły również zobaczyć swojego wychowawcę.
Taki sposób pracy dla niektórych nauczycieli okazał się niewystarczający, bowiem
uniemożliwiał prowadzenie zajęć z dziećmi,
a praktycznie cały trud nauczania – uczenia
się zrzucił na rodziców. Ci nieliczni podjęli
próbę prowadzenia zajęć na odległość z wykorzystaniem programów umożliwiających
pracę zdalną.
Jak była prowadzona praca zdalna z dzieckiem w wieku przedszkolnym?
Dyrektor wraz z nauczycielami ustalał
tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych grup, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym
dniu, zróżnicowanie zajęć czy możliwości
psychofizyczne dziecka. Każde przedszkole
ma swoją specyfikę pracy i wewnętrznie
ustalone rozwiązania dydaktyczne dotyczące różnych rodzajów aktywności (słownej,
matematycznej, muzycznej, plastyczno-technicznej, ruchowej) i zgodnie z teorią inteligencji wielorakich H. Gardnera należy tak
organizować procesy edukacyjne, aby rozwijać wszystkie inteligencje dziecka. Ponadto należy dodatkowo wziąć pod uwagę zadania na miarę możliwości dziecka w zależności od zaangażowania rodziców. Jeśli
chcemy utrwalić materiał, to dajemy takie
zadania, które dziecko wykona samodzielnie
(strefa aktualnego rozwoju), natomiast jeżeli
chcemy stymulować wychowanków, to przygotowujemy zadania, które będą potrafili
wykonać z pomocą rodzica (strefa najbliższego rozwoju), zgodnie z teorią L. Wygotskiego.
Nauczyciele doskonale znają potrzeby
i możliwości swoich wychowanków. Zatem
dobór treści do pracy zdalnej adekwatnych
do poziomu rozwojowego dziecka, nie powinien stanowić większego problemu. Przeglądając wcześniej opracowane tradycyjne plany miesięczne, należy przeanalizować, które
aktywności są możliwe do zrealizowania

zdalnie i dostosować je do warunków domowych. Podobnie przy opracowywaniu planów pracy zdalnej.
Bardzo ważne jest poznanie kompetencji
cyfrowych rodziców oraz zasobów sprzętu
niezbędnego do zdalnego nauczania – uczenia się.
Nauczyciele często pytali o możliwość
realizacji podstawy programowej w sytuacji
zdalnego nauczania – uczenia się dzieci.
D. Dziamska, która współtworzyła dokument, mówi o tym, że w obecnej sytuacji nie
jest możliwa pełna realizacja. Możliwy do
realizacji jest cel, jakim jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowane przez
proces opieki, wychowania i nauczania
– uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania
oraz gromadzenie doświadczeń na drodze
prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
Autorka akcentuje, że do osiągnięcia celu
potrzebne są zadania, jednakże w sytuacji
zdalnego nauczania możliwa jest realizacja
jedynie dwóch celów: wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu
doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze jego
rozwoju oraz systematyczne uzupełnianie,
za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka
zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
Osiągnięcia dziecka sformułowane w postaci celów operacyjnych są wyznacznikami
do pracy z dzieckiem i są związane z treściami, które zostały opisane powyżej. Natomiast jeśli chodzi o warunki i sposoby realizacji, to cała ta część zostaje pominięta,
ponieważ dotyczy przedszkola.
Jednakże nie zwalania to nauczycieli z obowiązku realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a jedynie wymusza dostosowanie do obecnie panującej sytuacji.
Ponadto należy pamiętać, iż organizując
nauczanie – uczenie się na odległość, dyrektor i nauczyciele powinni uwzględnić zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór
narzędzi przy tej formie kształcenia powinien odzwierciedlać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dos-
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tępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
Wypracowanie rozwiązań związanych ze
zdalną pracą nie jest możliwe bez udziału
rodziców. W tym obszarze nauczyciele mają
możliwość wykazania się różnymi rodzajami
form współpracy z rodzicami. Dlatego istotne jest budowanie zaufania i dobrych relacji
pomiędzy nauczycielem a rodzicami czy opiekunami prawnymi. Od tego, na ile rodzice
zaangażują się we wspieranie działań wychowawców, zależy sukces edukacyjny dzieci w zdalnym nauczaniu – uczeniu się.
Częsty kontakt z rodzicami (czy to telefoniczny, czy elektroniczny) zacieśnia więzy
i powoduje obniżenie lęku z jednoczesnym
wzrostem poczucia bezpieczeństwa. Stanowi
to dobrą motywację dla rodziców, którzy
chętniej włączą się w proces edukacji swoich dzieci, wspierając w ten sposób działania nauczycieli.
Nauczyciele mają obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach,
a także możliwych sposobach i formach ich
realizacji przez dziecko w domu. Jeżeli rodzice nie posiadają w domach wystarczających sprzętów, można im zaproponować
choćby ustne wykonanie ćwiczeń w przypadku niemożności wydrukowania kart
pracy lub korzystanie z flipbooków w przypadku braku pakietów w domu. Jeśli w domu nie ma materiałów plastycznych, należy
wskazać alternatywę, np. plastelinę zamienić na masę solną, kolorowe kartki na
kartki zamalowane przez dzieci itp.
Im dłużej trwa pandemia, tym więcej inspiracji pojawia się w Internecie. Nauczyciele muszą jednak przeanalizować pod
względem merytorycznym wyszukany materiał i stwierdzić, czy spełnia on ich oczekiwania. Można też opierać się na materiałach udostępnianych przez MEN lub telewizję. Ponadto wydawnictwa kolportują
własne materiały w wersji elektronicznej,
aby ułatwić pracę zdalną nauczycielom. Baza jest szeroka. Wystarczy z niej umiejętnie
korzystać.
Kolejna kwestia dotyczy monitorowania
i efektywności pracy zdalnej z dzieckiem
w wieku przedszkolnym. Z rozmów prowadzonych z nauczycielami wynika, że rodzice
chętnie dzielą się informacjami i zdjęciami,
a nawet filmami prezentującymi efekty
nauki zdalnej. To dobry sposób nie tylko na
dokumentowanie pracy nauczycieli, ale przede wszystkim potrzebna forma komunikacji
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pomiędzy nauczycielami – dziećmi – rodzicami – rówieśnikami. Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują kontaktu z nauczycielami, z którymi widują się niemal codziennie
w przedszkolu. Sytuacja niezwykła, jaką
jest pandemia, nie ugasiła tej potrzeby,
wręcz odwrotnie. Tęsknota za rówieśnikami,
rytmem dnia i personelem przedszkola sprawia, że dzieci mogą odczuwać dyskomfort
psychiczny (B. Buczkowska-Staniec, 2020).
J. Pyżalski (2020) utożsamia działania
edukacyjne z budynkiem piramidy. Uważa,
że fundamentem szeroko rozumianego dobra dziecka jest zachowanie, podtrzymanie
i ulepszanie relacji międzyludzkich, które
manifestują się na płaszczyźnie edukacyjnej. Wśród relacji najważniejsze są: nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzina ucznia. Tak samo ważne są relacje rówieśnicze
pomiędzy uczniami jednego zespołu klasowego, ale również kontakty z innymi rówieśnikami. Oczywiście w dotychczasowej
edukacji relacje takie stanowiły fundament.
Warto więc powiedzieć jasno: nic się tutaj
nie zmieniło. Jest tylko trudniej. Piętro wyżej w budynku ulokowano wzmacnianie
wsparcia i budowanie odporności, rozumianej jako zdolność poradzenia sobie w sytuacji, w której występuje w środowisku wiele
czynników szkodliwych. Dzieci i ich rodzice
są gotowi do nauki dopiero wtedy, gdy znajdą się w sieci pozytywnych relacji i czują się
relatywnie bezpiecznie. W pierwszej kolejności trzeba zająć się podstawowymi potrzebami i ich zaspokojeniem, a dopiero później dydaktyką. Trzecie piętro budynku stanowi edukacja zdalna. Jej wdrażanie musi
być prowadzone z dużą pedagogiczną mądrością i rozwagą, z zastosowaniem prawidłowych strategii, procesów i narzędzi
uwzględniających indywidualne uwarunkowania, zarówno w kontekście lokalnego środowiska, grup wychowanków, jak i poszczególnych osób.
Zdaniem M. Plebańskiej (2020) „wykorzystanie nowych technologii edukacyjnych
nie jest celem samym w sobie. Rozwiązania
technologiczne służą realizacji określonych
celów dydaktycznych. Edukacja cyfrowa powinna znaleźć odzwierciedlenie w sposobie
myślenia o procesie edukacyjnym, w którym
uczeń staje się twórcą, a nie tylko jego
uczestnikiem, zaś szkoła jest środowiskiem
uczenia się. Takie podejście pozwala na
stopniowe odchodzenie od transmisyjnego
modelu nauczania, szeroko obecnego dziś
w szkołach. Podstawowymi przesłankami wy-
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korzystania nowych technologii w szkole
jest indywidualizacja procesu kształcenia
oraz umożliwienie uczniom poszukiwania
własnej drogi, nauka w swoim tempie oraz
stylu uczenia się, przygotowanie do samodzielnego korzystania z zasobów edukacyjnych (…)”.
Podobne stanowisko zajmuje N. Walter
(2020), która uważa, że e-learning (e-edukacja, kształcenie na odległość za pomocą
komputerów i sieci informatycznej) umożliwia realizację procesu uczenia się niezależnie od miejsca i czasu, wzrost efektów
kształcenia, angażowanie sfery emocjonalno-wolicjonalnej. Jednakże bywa on zazwyczaj
tak bardzo utożsamiany z technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi, że często
zapominamy o tym, że jest integralną częścią całego procesu edukacyjnego, którego
treścią jest uczeń, nauczyciel, przedmiot
kształcenia oraz środowisko dydaktyczno-wychowawcze.
Edukacja cyfrowa to edukacja realizowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
Ponadto M. Plebańska wskazuje na szereg cech charakteryzujących dla tego rodzaju edukacji.
Do głównych modeli edukacji sięgających
po rozwiązania cyfrowe należą:
● edukacja cyfrowa jako wsparcie kształcenia tradycyjnego,
● edukacja mieszana, łącząca wykorzystanie edukacji cyfrowej oraz kształcenia
tradycyjnego,
● edukacja cyfrowa wspierana kształceniem tradycyjnym,
● edukacja cyfrowa w czystej formie.
O ile trzy pierwsze modele są w miarę
przejrzyste, o tyle czwarty model, edukacji
cyfrowej w czystej formie, pozostaje trudny
do realizacji na każdym z poziomów edukacyjnych, ponieważ pozostawia dziecko i nauczyciela jedynie w kontakcie online, daje do
dyspozycji wyłącznie technologie cyfrowe.
Szczególną uwagę przywiązuje do wskazań dla organizacji edukacji online:
1. Jasno zdefiniowane cele procesu edukacji online oraz cele jej poszczególnych
etapów.
2. Przemyślany podział materiału edukacyjnego na zajęcia/moduły lub inne fragmenty treści.

3. Zdefiniowana oś czasu, na przestrzeni
której realizowany będzie proces nauczania online.
4. Określony zakres tematyczny/merytoryczny odpowiadający każdemu zajęciu/
modułowi.
5. Zaplanowane treści oraz działania realizowane będą w czasie zajęć/modułu
oraz w ramach pracy własnej, następującej pomiędzy zajęciami/modułami.
6. Opracowany materiał dla zajęć/modułu,
składający się z trzech części: zasobów
multimedialnych, przedstawiających treści lekcji, zasobów interaktywnych, dających uczniom możliwość przećwiczenia,
utrwalenia, samosprawdzenia wiedzy oraz
umiejętności.
7. Zaplanowane aktywności twórcze, realizowane poprzez różnego typu projekty.
Projekty te mogą być wykonywane z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych lub zupełnie offline, np. z użyciem klocków,
papieru, kredek, plasteliny, drewna, tkaniny itp. – wówczas jedynie prezentacja
ukończonych projektów.
8. Zaplanowany kontakt z uczniami dający
możliwość nie tylko przeprowadzenia
spotkania merytorycznego w czasie rzeczywistym, ale również, a może przede
wszystkim, dający szansę porozmawiania, omówienia bieżących wyzwań i problemów.
9. Zadbanie o stałą komunikację z uczniami oraz, w przypadku młodszych uczniów, także ich rodzinami w czasie całego
procesu edukacji online, bezpieczeństwa
oraz komfortu pracy online.
10. Modyfikacje procesu edukacji online, aby
spełniał potrzeby i oczekiwania wychowanków i ich rodziców.
Z kolei A. Koludo (2020) zastanawia się,
czy nauczyciele są przygotowani do tego, żeby edukować zdalnie. Jej zdaniem nauczyciele nie potrafią zmienić dotychczasowych
przyzwyczajeń i zaprojektować procesu kształcenia na odległość, który dawałby zadowalające efekty. Istotą powodzenia kształcenia
na odległość są trzy podstawowe elementy:
1. Możliwości techniczne zarówno po stronie nauczyciela, jak i ucznia, tj. sprzęt,
dobry dostęp do Internetu, oprogramowanie zarządzające zdalną edukacją
(w tym aspekcie możliwości technicznych
bardzo dużo mówi się obecnie o tym, że
wiele uczniowskich rodzin jest cyfrowo
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wykluczonych z powodu słabych łączy
internetowych i braku sprzętu. Są to
problemy, których nie rozwiążemy jako
nauczyciele. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że oferowanych jest w tej chwili
wiele możliwości bezpłatnego wykorzystywania programów zarządzających, zatem
na drodze do posługiwania się nimi nie
stoi bariera finansowa).
2. Zasoby edukacyjne (obecnie w sieci znajdują się otwarte zasoby edukacyjne, wiele firm i organizacji tworzących zasoby
edukacyjne udostępniło je do bezpłatnego wykorzystania w okresie pandemii).
3. Umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie organizowania kształcenia na odległość.

dzieci z kolegami i koleżankami z przedszkola zostały odcięte. Po dłuższym czasie,
dzieci zaczęły tęsknić za rówieśnikami, za
nauczycielami, z którymi nie mogły przebywać w bezpośrednim kontakcie. Często wyglądały z utęsknieniem przez okno z nadzieją, że zobaczą przedszkolnych przyjaciół. Jednakże umożliwienie dzieciom wyjścia w celach rekreacyjnych z domów nie
rozwiązało problemu braku kontaktu z rówieśnikami. Dzieci nadal czuły się niepewnie, choćby podczas spaceru, gdy zobaczyły
ulubionego kolegę czy koleżankę, ponieważ
nie wiedziały jak się zachować, co mogą,
a czego nie wolno im robić (B. Buczkowska-Staniec, 2020).
Próby scharakteryzowania zjawiska pandemii wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje
chorobę COVID-19 podjął się J. Pyżalski
(2020), którego zdaniem na pewno mamy do
czynienia z czymś nagłym, zaskakującym,
budzącym silne emocje, a zwłaszcza lęk,
dezorganizującym nasze codzienne życie,
uruchamiającym nasze mechanizmy obronne. Wyżej wymienione opisy stanowią wskaźniki kryzysu. Kryzys definiuje jako załamanie linii życiowej na skutek zdarzenia,
które jest dla nas przeszkodą w realizacji
celów życiowych i w konsekwencji budzi silne emocje. Każdy kryzys ma swoją dynamikę, można wyróżnić następujące etapy:
1. Doświadczenie napięcia jako konsekwencję narastających emocji.
2. Wzrost napięcia.
3. Sięganie po nadzwyczajne środki wewnętrzne lub zewnętrzne.
4. Poważne dysfunkcje w zachowaniu i/lub
utratę kontroli emocjonalnej (faza ostra).

Pandemia koronawirusa skutkowała nieoczekiwanym oraz nieprzewidzianym przebiegiem zdarzeń. Stale narastała atmosfera
niepewności, izolacji społecznej oraz zagrożeń wynikających z niebezpiecznej choroby
wśród ludzi na całym świecie. Tym niecodziennym wydarzeniom towarzyszyły różnorodne emocje, począwszy od ogromnego zaskoczenia i zdziwienia, poprzez niepokój,
gniew, aż po lęk, przeradzający się niekiedy
w panikę. Pomiędzy wydarzeniami i doniesieniami z telewizji, nauczaniem na odległość i zdalną pracą znajdowały się przedszkolaki. Decyzja o zamknięciu przedszkoli
spadła na wszystkich jak grom z jasnego
nieba. Nauczyciele nie mieli możliwości wyjaśnienia dzieciom zaistniałej sytuacji i przygotowania ich do rozłąki z kolegami i koleżankami z grupy oraz zdalnej nauki przez
zabawę pod okiem rodziców. Początkowo
dzieci były bardzo zdezorientowane, nie rozumiały dlaczego z dnia na dzień przestały
chodzić do przedszkola, sklepu, na place
zabaw, ulubione zajęcia dodatkowe, a co więcej musiały pozostawać w domu. Z czasem
jednak oswoiły się z tą inną rzeczywistością,
coraz bardziej pojmowały, co się wokół nich
dzieje. Izolacja domowa, maski na twarzach,
rękawiczki jednorazowe, zakupy, robione
raz w tygodniu, brak kontaktu z rówieśnikami i tęsknota za przedszkolem stały się
częścią każdego dnia.
Pojawiło się kolejne pytanie dotyczące
form wspierania wychowanków i ich rodziców w tym trudnym czasie.
Na pierwszy plan wysunęło się wsparcie
emocjonalno-społeczne nie tylko dla rodziców, ale przede wszystkim przedszkolaków.
W wyniku izolacji społecznej, kontakty
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Należy podkreślić, że to, jak dzieci przeżywają sytuację kryzysową, zależy od filtra
(buforu), który tworzy dla nich rodzina oraz
bliższe i dalsze środowisko. Dynamika obciążenia emocjonalnego dzieci (sposób przeżywania kryzysu) zależy od trzech kluczowych elementów:
– kontekstu społecznego (zmiana codziennego życia, ograniczenia w poruszaniu
się, informacje o sytuacji w kraju i za
granicą, zachowania rówieśników itp.),
– kontekstu rodzinnego (sytuacja ekonomiczna, sytuacja demograficzna, jakość relacji rodzinnych – cechy systemu rodzinnego, wcześniejsze problemy występujące
w rodzinie, tj. przemoc, uzależnienia itp.),
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– cech osobowościowych (dojrzałość mechanizmów obronnych, poziom wrażliwości, temperament itp.).

zdalnej nauki bardzo się zmienił. Tutaj
pojawia się zagrożenie dla jakości relacji.
Autorzy w odniesieniu do zdalnej edukacji posługują się terminem komunikacja
zapośredniczona przez komputer (ang. Computer mediated communication – CMC),
którą rozumieją jako rodzaj kontaktu,
w którym nie ma spotykania się twarzą
w twarz, tylko za pośrednictwem różnych
narzędzi ze sfery nowych mediów (za: Bollinger, 2009). Porozumiewanie się z innymi
odbywa się w formie odcieleśnionej, w której
użytkownicy nastawieni są na „pojmowanie
ciała nie jako wizerunku podlegającego
kształtowaniu przez swojego właściciela”
(za: Rogowski, 2008). Komunikacja zapośredniczona jest powszechnie uważana za
gorszą w porównaniu z bezpośrednią.
Komunikacja zapośredniczona może być
ograniczona do słowa pisanego (tekstowa)
lub może uwzględniać przekaz wizualny, np.
przesyłanie sobie zdjęć czy filmów, ale też
łączenie się poprzez komunikatory wideo,
umożliwiające wzajemne widzenie się. Może
być synchroniczna – rozmowy na czacie,
wymienianie komunikatów w tym samym
momencie lub asynchroniczna – przesyłanie
sobie informacji pocztą elektroniczną lub
zostawianie wpisów na forum.
Relacja nauczyciel – uczeń jest kluczowa
dla procesów edukacyjnych oraz dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Poszukując sposobów, dzięki którym nauczyciel może utrzymać i ulepszyć relacje z dziećmi w pracy
zdalnej, można wykorzystać następujące
rozwiązania, stanowiące inspirację i niewyczerpujące wszystkich możliwości w tym zakresie:
● powracanie w komunikacji z dziećmi do
wspólnych doświadczeń sprzed pandemii
(pokazywanie zdjęć lub filmów z pracy w sali
przedszkolnej lub wycieczek czy uroczystości przedszkolnych, rozmowy o nich),
● przypominanie przedszkolakom pozytywnych doświadczeń (przywoływanie czegoś, co dzieci wykonały, osiągnęły, powracanie do sytuacji, gdy komuś pomogły, coś wymyśliły. Takie komunikaty
są bardzo potrzebne – pokazują ciągłość
naszych relacji),
● pokazywanie dzieciom fragmentu codzienności nauczyciela (np. filmik z pupilem
czy własne zdjęcie zrobione podczas goowania lub przekopywania ogródka), to
podtrzymuje więzi, ale też budzi pozytywne emocje i pokazuje, że życie toczy

Istnieje kilka sposobów wspierania dziecka w kryzysie. Po pierwsze działania informacyjne, stanowiące odpowiedź na pytanie:
Co dziecko powinno wiedzieć, żeby poczuło
się lepiej i sprawnie przeszło kryzys? Działania edukacyjne, skoncentrowane wokół
pytania: Co dziecko powinno umieć, żeby
lepiej radzić sobie z sytuacją kryzysową?
Działania alternatywne związane z tym, co
dziecko może zrobić samodzielnie w sytuacji
kryzysu.
T. Bilicki (2020) zwraca uwagę na ważny
aspekt pracy nauczyciela w czasie pandemii. Interwencja kryzysowa stanowi pierwszą pomoc psychologiczną w sytuacji kryzysu. Każdy wychowawca, cały czas wypełnia w szkole zadania interwenta kryzysowego, ponieważ nie da się realizować celów
wychowawczych i profilaktycznych bez udzielania wsparcia psychologicznego, ponadto
nauczyciel jest często jedynym specjalistą,
z którym dzieci mają kontakt. Współpraca
z rodzicami i podmiotami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną również
podczas pandemii stanowi obowiązkową
część pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego. Autor proponuje, by w sytuacji
kryzysowej podjąć pozytywne działania. Należy zadbać o relacje i więzi z uczniami,
rozmawiać o pandemii i kryzysie w sposób
dostosowany do wieku, możliwości i potrzeb
odbiorców. Doradzić robienie przerwy w rozmawianiu o pandemii i pozyskiwaniu informacji na jej temat, wyszukiwać pozytywne informacje, wzbudzać refleksje na temat
pozytywnych aspektów kryzysu, zadbać o zachowanie naturalnego rytmu dnia, uczyć
stosowania technik relaksacji. Te działania
w znacznym stopniu mogą zniwelować dyskomfort psychiczny u dziecka.
W. Poleszak i J. Pyżalski (2020) zwracają
uwagę na to, że myśląc o podtrzymywaniu
i budowaniu relacji w sytuacji edukacyjnej
w czasie pandemii, nauczyciele powinni
w szczególności myśleć o trzech ich wymiarach: relacjach nauczyciel – uczeń, relacjach rówieśniczych pomiędzy uczniami oraz
relacjach nauczyciela z rodzinami uczniów.
Pomimo, iż tego typu relacje znajdują się
również w centrum edukacji tradycyjnej, dla
której charakterystyczny jest bezpośredni
kontakt ściśle związany z komunikacją,
której charakter w czasach prowadzenia
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się dalej, nawet w obecnej, trudnej dla
wszystkich sytuacji,
● bycie dla wychowanków dobrym przykładem (pokazywanie, jak dbać o siebie,
przebywając w izolacji, dzielenie się radami, wskazywanie, co zrobić, żeby się
lepiej czuć),
● dbanie, by komunikacja z dziećmi była
pełna humoru (śmiech jest obecnie bardzo potrzebny, humor buduje relacje i pozytywny stan emocjonalny).

ciu, o czym powinniśmy wiedzieć, bo jest
to ważne dla wspierania ich dzieci. Każdy
potrzebuje zainteresowania, a ludzie w trudnej sytuacji potrzebują go podwójnie, komunikacja daje szansę na poznawanie
swoich oczekiwań, ale też na wzajemne
poznawanie się. Ważne jest dzielenie się
informacjami o tym, jak każdy z nas radzi sobie w tych trudnych czasach, dobrze też dzielić się radami, w jaki sposób
motywuje się swoje dzieci do nauki i jak
organizuje się im czas wolny),
● ciągła komunikacja (w edukacji zapośredniczonej kluczowa jest zmiana paradygmatu nauczania, nauczycielom bardziej powinno zależeć na tym, żeby nauczyć dzieci, jak się mają uczyć niż sprawić, aby przyswoili dany materiał. Do tego zadania niezmiernie ważna jest współpraca i wymiana informacji z rodzicami.
Wzajemne informowanie się w relacji nauczyciel – rodzic umożliwia również poznawanie potrzeb dzieci i rodziców oraz
jest szansą na znalezienie nowych rozwiązań trudnych sytuacji),
● udzielanie sobie wzajemnie wsparcia (nic
nie buduje tak mocno relacji, jak wspólne mierzenie się z przeciwnościami, dlatego tak ważne jest wsparcie adresowane
do rodziców będących w trudnej sytuacji,
wyjątkowo obciążonych konsekwencjami
pandemii). W pierwszej kolejności nauczyciele powinni dowiedzieć się, co dzieje
się w rodzinach swoich wychowanków,
następnie nawiązać z rodzicami indywidualny kontakt i udzielić im wsparcia
(ważne, aby odbywało się to za pośrednictwem komunikatora wideo, bo wtedy
widzimy reakcję rodzica i łatwiej prowadzić rozmowę).

Dobrze funkcjonujące relacje rówieśnicze
są kluczowe dla prawidłowego rozwoju.
Pandemia wiele zmieniła w sferze kontaktów
rówieśniczych. Dzieci w wieku przedszkolnym albo nie spotykały się twarzą w twarz,
albo spotykały się w bardzo ograniczonym
zakresie. Najistotniejsze jest, aby nauczyciele potrafili, korzystając z dostępnych
narzędzi i sposobów, integrować uczniów.
Powinni stwarzać możliwości i warunki,
które sprzyjają podtrzymywaniu poczucia
przynależności uczniów do zespołu klasowego i sprawiają, że nadal współpracują oni
ze sobą, wspierają innych oraz siebie nawzajem. Różnice w kompetencjach komunikacyjnych dzieci oraz nowość sytuacji
i związane z nią emocje mogą sprawić, że
nawet wychowankowie, którzy mieli wcześniej dobre kontakty z rówieśnikami, będą
mieli trudności z komunikacją i kontynuowaniem relacji koleżeńskich lub przyjacielskich. Oznacza to, że warto, aby wychowawcy i nauczyciele podejmowali działania nastawione na wspieranie aktywnej komunikacji, współpracy i budowanie sieci wsparcia społecznego.
Jeśli chodzi o relacje z rodzinami, należy
uświadomić odmienność obecnej sytuacji od
tego, co było rzeczywistością przedszkolną
przed pandemią oraz spojrzeć nowym okiem
na relacje. W płaszczyźnie relacji nauczyciel
– rodzina pojawiają się cztery istotne składowe:
● ustalenie wspólnych celów, sposobów działania (uświadomienie, co łączy na poziomie celów, priorytetów), zarówno rodzicom (dziadkom, starszemu rodzeństwu),
jak i nauczycielowi, wszystkim przyświeca ten sam cel – wszechstronny rozwój
dziecka,
● przepływ informacji (zainicjowanie kontaktu, np. poprzez napisanie do rodziców
wiadomości mailowej z zapytaniem, jak
sobie radzą w tych trudnych czasach, czy
nie zdarzyło się coś przykrego w ich ży-
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Podsumowując rozważania o sytuacji,
w jakiej znaleźli się nauczyciele wychowania
przedszkolnego wraz z wychowankami i ich
rodzinami w okresie pandemii COVID-19
i wynikającymi z nich wyzwaniami wychowawczo-dydaktycznymi, pragnę podkreślić
znaczenie pracy, w tym szczególnie pracy
zdalnej dla wszechstronnego rozwoju najmłodszych oraz podziękować wszystkim nauczycielom, którzy włożyli dużo pracy, wysiłku oraz serca, by w tym bardzo trudnym
czasie dzieci wraz z rodzinami łagodnie
oswajali się z sytuacją, pracą zdalną oraz
„wirusem w koronie”.
Barbara Buczkowska-Staniec
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Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli RODN „WOM" w Częstochowie

Ś WIĘTA I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU
W CZASIE PANDEMII I NIE TYLKO
– DLACZEGO WARTO ?

W

ażnym zadaniem placówek wychowania przedszkolnego jest współpraca z rodzicami, najbliższym środowiskiem społecznym dziecka jak i z instytucjami wychowującymi i wspomagającymi
wychowanie, takimi jak: inne przedszkola,
kościoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki kulturalno-oświatowe itp.
Uroczystości i obchody różnych świąt to
jedna z ważnych form pracy z dziećmi
w przedszkolu, ale przede wszystkim sposób
budowania relacji z rodzicami i najbliższym
środowiskiem społecznym dziecka. Organizacja uroczystości pozwala w ciekawy, twórczy i różnorodny sposób realizować treści
podstawy programowej i wzbogaca doświadczenia dzieci we wszystkich sferach rozwo-

ju. Obchody ważnych wydarzeń w przedszkolu stanowią istotny czynnik wychowania dzieci. Dzięki swej niecodziennej formie
i atrakcyjności, radosnemu nastrojowi, barwnym strojom, dekoracjom, muzyce, tańcom,
a także publiczności uroczystości przedszkolne zostawiają trwałe ślady i wpływają
mocno na zaangażowanie emocjonalne podopiecznych. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że pozytywne emocje tylko wtedy będą
udziałem dzieci, jeżeli proponowana forma
pracy będzie przemyślana, zaplanowana
i dostosowana do ich wieku. Istotne również, żeby wdrażane aktywności były przez
dzieci inicjowane i akceptowane. Uroczystości są formą bardzo lubianą przez dzieci
pod warunkiem, że zostaną realizowane
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poprzez zabawę, której towarzyszy radość,
a nie odbywają się w formie wielogodzinnych prób, na których dzieci muszą siedzieć
bez ruchu i nudzić się. Niewłaściwy sposób
przygotowywania świat, uroczystości i inscenizacji przedszkolnych oparty na tresurze jest bezcelowy i szkodliwy dla rozwoju
dziecka we wszystkich obszarach, a ponadto zabija w dziecku kreatywność oraz
radość odkrywania i doświadczania świata.
Pasowanie na przedszkolaka
– Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Antoninek
w Częstochowie

Narodowe Święto Niepodległości
– Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Antoninek
w Częstochowie

Pasowanie na starszaka
– Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Antoninek
w Częstochowie

Przygotowując dzieci do udziału w różnych prezentacjach i uroczystościach, warto
uczyć piosenek, tańców i wierszy, które są
częścią codziennego procesu wychowawczo-edukacyjnego wynikającego z planu pracy
grupy.
Przygotowanie do uroczystości stwarza wiele okazji do wyzwalania różnorodnej aktywności dziecięcej, a jej przebieg to zawsze
wielka przyjemność i radość. Prawidłowe
motywowanie dzieci do aktywnego udziału
w uroczystościach pozwala im na pokonywanie słabości i lęków oraz zaprezentowanie swoich talentów i pasji. Możemy
w ten sposób pomóc dziecku wyeksponować
to, co niepowtarzalne w każdym człowieku
i pokazać jego osobowość.
Istotne jest, aby wszystkie dzieci znalazły
dla siebie odpowiednią formę udziału w wydarzeniach artystycznych. Przy realizacji
tego rodzaju przedsięwzięć szczególną opieką należy otoczyć dzieci z niepełnosprawnościami i z różnego rodzaju deficytami, aby
nie czuły się wykluczone i mogły aktywnie
brać udział w życiu przedszkola. Równocześnie udział w uroczystościach stwarza
okazję do pracy nad wszelkimi deficytami
rozwojowymi wychowanków i jest formą
kształtowania ich zainteresowań, zamiłowań
i trwałego zapotrzebowania na kontakt ze
sztuką.
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Szczególnie ważne w życiu dziecka są uroczystości z udziałem rodziców i najbliższych
członków rodziny, takie jak np. pasowanie
na przedszkolaka, Dzień Matki, Dzień Ojca,
Dzień Babci, Dzień Dziadka, uroczystości
religijne. Celebrowanie tych świąt to okazja
do pogłębiania więzi międzypokoleniowych,
budowania systemu wartości i tożsamości
kulturowej. Udział w imprezach ma również
istotne znaczenie dla rodziców i bliskich
dziecka, gdyż pozwala na poznanie oraz nawiązanie bliższych relacji z jego koleżankami i kolegami, z którymi spędza czas
w przedszkolu, a także na zbliżenie się do
dziecka i aktywne uczestnictwo w jego
życiu. Poznając rówieśników dziecka, rodzic
poznaje również swoje dziecko, w dalszej
perspektywie może je lepiej wspierać i pomagać, np. w rozwiazywaniu pojawiających
się problemów w relacji z rówieśnikami.
Wyjątkowo wartościową formą uroczystości są te, w których rodzice nie są tylko
odbiorcami jako widzowie, ale i twórcami razem z dziećmi, np. wspólne spektakle, pikniki rodzinne i wycieczki. Ta forma stwarza
możliwości uczestnictwa i wzajemnego poznania, wspólnego doświadczania emocji.
Ciekawą i wartościową, a zapomnianą formą kontaktu, jest tradycyjna koresponden-
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cja listowna, która również dostarcza dzieciom wielu wrażeń i rozwija je poznawczo.
Uroczystości i święta to również bardzo
ważna forma kontaktu nauczyciela z rodzicami, to czas na bliższe poznanie członków
rodzin podopiecznych oraz wymiany spostrzeżeń. Postrzeganie osoby nauczyciela
przez rodziców ma wpływ na ich postawę
wobec przedszkola, dlatego tak ważne są
bezpośrednie kontakty i nawiązywanie relacji budzących zaufanie1.
Uroczystości przedszkolne są szczególnie
ważne w okresie pandemii i narzuconych
ograniczeń epidemicznych. Warto pamiętać
o wykorzystaniu nowoczesnych technologii
w celu realizacji uroczystości przedszkolnych. Przy pomocy TIK można stworzyć
namiastkę kontaktów. Zgodnie z wiedzą
o neuronach lustrzanych, gdy widzimy jakieś reakcje osób, np. uśmiech, złość,
strach, smutek to uruchamiamy tę samą
reakcję motoryczną i emocjonalną u siebie
i na naszej twarzy również pojawia się uśmiech, złość, strach. Dzięki temu mechanizmowi ludzie szybko uczą się nowych
umiejętności, bo w mózgu pojawiają się
wzorce pozwalające powtarzać określone
zachowania. Istotne jest również, że silne
emocje w grupie roznoszą sią jak fala. Kontakt dzięki nowoczesnym technologiom daje
nam namiastkę realnych relacji.
Okres przedszkolny tworzy podłoże pod
kształtowanie się relacji społeczno-emocjonalnych z rówieśnikami i środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Należy więc pamiętać, aby nie pozbawiać dzieci ważnych do-

świadczeń. Odpowiednie zaplanowanie i zrealizowanie uroczystości online może być
również wartościowym sposobem kontaktu
dzieci przedszkolnych z najbliższym środowiskiem rodzinnym. Przygotowanie przez
nauczyciela i dzieci odpowiedniej inscenizacji, ilustrowanej ruchem piosenki, pozdrowień, tańca, filmiku z zajęć, a także
udział w konkursach, spotkania w małych
grupach na świeżym powietrzu to ważna
forma kontaktu z najbliższym środowiskiem
rodzinnym i lokalnym. Wszystkie te działania pozwalają dzieciom lepiej rozumieć
sytuację pandemii, wyrażać emocje i lepiej
sobie z nimi radzić. Podejmowanie takich
projektów przez przedszkola pomaga rodzicom i dziadkom w trudnej sytuacji izolacji,
która często niesie z sobą osamotnienie,
frustrację i stres. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, które są współczesnymi narzędziami budowania relacji społecznych można pomóc we wzajemnym radzeniu sobie z niepokojem i wnieść radość
w codzienne życie w trudnym okresie pandemii.
dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Przypisy:
1
J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma,
Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Wyd. Akademia Ignatianum, Kraków
2011, s. 182.
Bibliografia:
Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B.,
Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką,
Wyd. Akademia Ignatianum, Kraków 2011.

Katarzyna Pochwat
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

U TRWALANIE GRAMATYKI
NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

N

auczanie języka niemieckiego wymaga od nauczyciela rozwijania poszczególnych sprawności językowych ucznia. W zależności od stopnia zaawansowania i motywacji uczniów, niektóre sprawności mogą wymagać więcej praktyki.

Poprawność gramatyczna jest istotnym
elementem w procesie nauki języka obcego.
Przypomnę, że znajomość gramatyki jest
sprawdzana na egzaminie ósmoklasisty w kilku zadaniach. Precyzja językowa jest bardzo
istotnym elementem znajomości języka, na
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egzaminie są zadania, w których oczekiwana
jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna po stronie zdającego – tylko za poprawną odpowiedź przyznawany jest punkt.
Niestety, gramatyka może stanowić także
największą trudność dla uczących się. Aby
przekonać uczniów o jej ważności, a zarazem wprowadzać ją „bezboleśnie”, warto
pamiętać o kilku czynnikach ułatwiających
ten proces. Należy zwrócić uwagę na to, co
uczniowie już umieją.
Jeśli uczysz swoich uczniów gramatyki
na konkretnym poziomie według podręczników, może się okazać, że to nieodpowiednia metoda. Niektóre lekcje gramatyczne
mogą być bowiem nieco bardziej zaawansowane niż to, z czym uczniowie mogliby się
zmierzyć. Jeśli wprowadzamy materiał, który jest zbyt łatwy, uczniowie będą się nudzić. Jeśli natomiast uczymy materiału, który jest zbyt trudny, mogą poczuć się przytłoczeni nadmiarem informacji i zniechęceni
kontynuowaniem nauki.
Idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest
dopasowanie zagadnień gramatycznych nie
tylko do tematyki i specyfiki lekcji, ale także
do poziomu klasy, z uwzględnieniem jej potrzeb, umiejętności i zdobytej wiedzy.
Odpowiednią strategią nauczania gramatyki będzie upewnienie się, w jaki sposób
uczniowie przyswajają wiedzę i jaki styl
nauki preferują. Niektórzy są wzrokowcami,
inni słuchowcami, jeszcze inni uczą się kinestetycznie. Na przykład, jeśli robisz notatki na tablicy lub odnosisz się do rzeczy
zapisanych w podręczniku, włączasz aspekty wizualne do lekcji. Słuchanie nagrań,
konwersacje lub wprowadzenie materiału
ograniczające się do wypowiedzi ustnych,
może okazać się dobrym rozwiązaniem dla
słuchowców.
Dowiedz się więc, czy uczniowie wolą materiały audio czy wideo, a może preferują gry
i role play. Najlepsze lekcje zawierają wszystkie te elementy. W miarę możliwości postaraj się uwzględniać różne potrzeby uczących się, a wtedy nowy materiał gramatyczny odpowiednio przekazany przyniesie nie
tylko korzyści, ale i przyjemność z uczenia się.
Jednym z najlepszych sposobów na zmotywowanie klasy jest pokazanie uczniom do
czego potrzebują gramatycznych struktur,
których się uczą. Uświadomienie im potrzeby używania poprawnych gramatycznie wyrażeń ułatwi wprowadzanie materiału oraz
jego przyswajanie przez uczących się.
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Dobrym sposobem jest danie możliwości
uczniom do samodzielnego odkrycia reguł
gramatycznych, które znajdą w tekście. Taka metoda pomaga szybciej zrozumieć i zapamiętać zagadnienie. Jeśli chodzi o styl, to
nie poprzestawaj na ćwiczeniach z podręcznika polegających na wpisywaniu poprawnej formy gramatycznej. Daj uczniom szansę na praktykę poprzez różne ćwiczenia, gry,
rozmowy, wykorzystaj autentyczne teksty,
nagrania, filmiki, piosenki, w których mogliby prześledzić wprowadzany materiał gramatyczny.
Przykładowe ćwiczenia na utrwalenie
materiału
● Odpowiadanie pytaniem na pytanie – ćwiczenie, które pozwala sprawdzić poprawność zadawania pytań w danym języku,
używania odpowiedniego szyku zdania
i zaimków pytających. Polega ono na
tym, że uczniowie po kolei między sobą
bądź z nauczycielem rozmawiają przy użyciu wyłącznie zdań pytających.
● Stworzenie opisu swoich planów i postanowień noworocznych: świetny sposób na dryl czasowników w czasie przyszłym. Uczniowie mogą zapisać swoje
marzenia i postanowienia na nowy rok,
używając odpowiednich form czasu przyszłego. Mogą także po prostu opowiedzieć
o nich lub porównać z odpowiedziami
pozostałych uczniów lub nauczyciela.
● Kurs kulinarny: uczniowie opisują proces przygotowania jakiegoś dania. Wydają polecenia i mówią, co trzeba zrobić
po kolei według przepisu, używając przy
tym trybu rozkazującego (np.: wlej, pokrój, dodaj, pomieszaj).
● Opowiedzenie historii z dzieciństwa
– daje możliwość przećwiczenia czasowników w czasie przeszłym.
● Nauczając języka, w którym występuje
deklinacja rzeczownika i przymiotnika,
możemy zagrać w grę „Co zabierzesz ze
sobą na wakacje?”. Polega ona na tym,
że każdy po kolei zapisuje, co spakuje do
walizki. Uczniowie wymieniają przedmioty w odpowiedniej formie rzeczownika.
Pamiętajmy, że gry i ćwiczenia językowe
warto powiązać z doświadczeniem i życiem
ucznia. Emocjonalne podejście do nauki
gramatycznych struktur zdecydowanie ułatwi proces zapamiętywania.

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

W YKORZYSTANIE APLIKA CJI
W NAUCZANIU ZDALNY M
PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH

L

ekcja jest – według W. Okonia – organizacyjną formą nauczania, opartą na realizacji
określonego zadania dydaktycznego w ciągu ustalonego czasu. Uznaje się ją za podstawową formę nauczania i uczenia się, dzięki której odbywa się proces kształcenia.
Struktura lekcji zależy od wielu czynników, przede wszystkim od przyjętych celów, zadań dydaktycznych, wieku uczniów oraz stosowanych metod i środków nauczania 1. Encyklopedia
Pedagogiczna i Cz. Kupisiewicz w dwóch swoich książkach definiują środki dydaktyczne
jako: przedmioty materialne, które, dostarczając uczniom określonych bodźców oddziałujących na ich wzrok, słuch, dotyk itd., ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości, dzięki czemu usprawniają proces nauczania – uczenia się, a przez to wpływają
korzystnie na jego efekty końcowe 2.
Jestem nauczycielem przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz doradcą zawodowym przedmiotów ekonomicznych RODN „WOM” w Częstochowie.
Ośrodek utworzył sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli, której celem jest wymiana
doświadczeń, analizy dobrych praktyk, tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Pragnę podzielić
się moim doświadczeniem oraz spostrzeżeniami na temat: Jak uczyć zdalnie przedmiotów
ekonomicznych.
W okresie pandemii nauczyciele zostali postawieni przed koniecznością nauczania zdalnego, również nauczyciele przedmiotów ekonomicznych. Musieliśmy wdrożyć znane nam już
aplikacje lub poznać je i nauczyć się z nich korzystać. Zajęcia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać
się z użyciem monitorów ekranowych. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być
prowadzone w oparciu m.in. o: materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów, zintegrowaną platformę edukacyjną, dzienniki elektroniczne, komunikację poprzez pocztę elektroniczną, media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu.
Aplikacja AnswerGarden to minimalistyczne narzędzie do zadawania pytań, zbierania
opinii. Pozwala na wykorzystanie go jako narzędzia edukacyjnego lub jako kreatywnego narzędzia do burzy mózgów. AnswerGarden jest dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem
łatwego i wydajnego sposobu na uzyskanie krótkiej informacji zwrotnej od grupy. AnswerGarden jest wykorzystywany do ustalenia poziomu wiedzy uczniów na określony temat.
Przykład pytania wprowadzającego uczniów w tematykę lekcji.

Źródło: https://www.moodle2.womczest.edu.pl/mod/forum/discuss.php?d=2693, [dostęp 10.02.2021].
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Kolejnym narzędziem w realizowaniu lekcji zdalnych jest aplikacja Mentimeter. Narzędzie to pozwala na uzyskaniu informacji zwrotnej od uczniów, dokonanie diagnozy potrzeb
uczniów. Narzędzie wykorzystywane nie tylko w nauce, ale także w pracy wychowawczej.
Nauczyciel – wychowawca może w szybki sposób zebrać informacje liczbowe.
Przykład: Ankieta dot. pozyskania informacji na temat dostępu do urządzeń TIK.

Źródło: https://www.mentimeter.com/s/cf2dce592d69d6e473dda8aaa5e09380/ba768ad85449, [dostęp 10.02.2021].

Lekcja powtórzeniowa, utrwalająca wiedzę to zastosowanie aplikacji Wheel Decide.
Uczniowie lubią aplikacje przypominające gry. Wheel Decide jest aplikacją przypominającą
ruletkę. Zasady gry ustalamy na początku zajęć. Ważne, aby zasady były jasne dla wszystkich uczniów. Poniżej zamieszczam link do koła fortuny, które stanowiło podsumowanie działu
„Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej” przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.
Przykład: Wheel Decide: Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej. https://tiny.pl/7g2w2

Źródło: https://www.wheeldecide.com/index.php?c1=Trzy+cechy+gospodarki+rynkowej, [dostęp 10.02.2021].

Interaktive Image – Marketing Genialy jest to platforma dla wszystkich rodzajów interaktywności. Dzięki niej możemy stworzyć szablon lekcji, która będzie zawierała wszystkie
dydaktyczne elementy. Za pomocą Interaktive Image możemy skonstruować lekcję
zawierającą – film, treści, zdjęcia, quiz. Narzędzie to pozwala na zamieszczenie na jednym
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interaktywnym zdjęciu wszystkich ważnych zagadnień, które chcemy przekazać uczniom.
Platforma jest łatwa w obsłudze.

Źródło: https://www.view.genial.ly, [dostęp 10.02.2021].

Przykładowy quiz – Genially.

Źródło: https://www.view.genial.ly/5eadade547bad90d6e967af4/learning-experience-challengesprzedsiebiorstwo-quiz, [dostęp 10.02.2021].

LearningApps.org jest aplikacją Web 2.0 wspierającą proces uczenia się i nauczania za
pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu lub też zmieniane albo tworzone przez użytkowników w Internecie.
Celem jest zebranie aplikacji wielokrotnego użytku i udostępnienie ich publicznie. Aplikacje
nie zawierają zatem żadnych specjalnych ram lub konkretnego scenariusza lekcji: są
ograniczone wyłącznie do interaktywnej części. Aplikacje nie stanowią zatem jednostki lekcyjnej, lecz muszą być osadzone w odpowiednim scenariuszu nauczania.
Przykład testu sprawdzającego wiedzę ucznia: „Przedsiębiorstwo”.

Źródło: https://www.learningapps.org/display?v=pzrb2oiuc20, [dostęp 10.02.2021].
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Wracając do pytania: Jak uczyć zdalnie przedmiotów ekonomicznych, musimy pamiętać
o diagnozie wstępnej ucznia, czy ma dostęp do komputera, Internetu. Brak dostępu, niestety
wyklucza kształcenie zdalne. W obecnych czasach mamy dostęp do wielu aplikacji, narzędzi,
które pozwalają nam na to, aby kształcenie zdalne przyniosło efekt. Aplikacje służą rozwojowi kreatywności ucznia i nauczyciela. Ważne jest, abyśmy spośród dostępnych wybrali te,
które trafią do odbiorcy, czyli ucznia. Przedstawione przeze mnie narzędzia należą do moich
ulubionych. Narzędzia te są proste do wykorzystania, uczniowie aktywnie uczestniczą
w lekcji.
Renata Pruska

Przypisy:
1
https://www.profesor.pl/mat/n13/n13_d_chrabaszcz_010306_1.php, [dostęp 15.10.2020].
2
https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/3218/Kaminska%20Olszta%20
Wspolczesne%20srodki%20dydaktyczne%20i%20ich%20zastosowanie%20w%20dzialalnosci%20
dydaktyczno%20muzycznej%20szkolnictwa%20ogolnoksztalcacego.pdf?sequence=1&isAllowed=y,
[dostęp 15.10.2020].

Netografia:
https://www.profesor.pl/mat/n13/n13_d_chrabaszcz_010306_1.php, [dostęp 15.10.2020].
https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/3218/Kaminska%20Olszta%20Wspolczesne
%20srodki%20dydaktyczne%20i%20ich%20zastosowanie%20w%20dzialalnosci%20dydaktyczno%
20muzycznej%20szkolnictwa%20ogolnoksztalcacego.pdf?sequence=1&isAllowed=y,
[dostęp 15.10.2020].

Izabela Śledziona
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

B IOLOGIA NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
– WYZWANIEM DLA UCZNIA
I NAUCZYCIELA
WPROWADZENIE
Obecne klasy VII to rocznik, który od klasy IV uczy się w oparciu o nową podstawę
programową w zreformowanej szkole podstawowej. Uczniowie ci rozpoczynali edukację w klasie I jako ówcześni 7- lub 6-latkowie, trafiając do wspólnego oddziału klasowego. Część uczniów młodszych „dogoniła” o rok starszych kolegów, jednak wśród
obecnych siódmoklasistów jest grupa, która
wciąż musi „ścigać się” ze starszymi o rok
kolegami, a patrząc na ich funkcjonowanie
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w środowisku klasowym można sądzić,
że prawdopodobnie, gdy rozpoczynali naukę
7 lat temu, nie mieli pełnej dojrzałości
szkolnej. Egzamin z przedmiotu dodatkowego, który uczniowie mogli wybierać spośród biologii, geografii, fizyki, chemii lub
historii, nie odbędzie się w przyszłym roku
szkolnym. Nie zrezygnowano jednak z tej
formuły, a jedynie została przesunięta w czasie. Obecnie uczniowie wszystkich klas od
roku uczą się zdalnie, a na ten moment nie
da się przewidzieć, czy w bieżącym roku
szkolnym chociaż na kilka tygodni wrócą do
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nauki stacjonarnej w szkole. Egzamin
z przedmiotu dodatkowego to poważne wyzwanie dla nauczycieli „dodatkowych” przedmiotów egzaminacyjnych, ponieważ biolog
czy geograf ma do dyspozycji 1 godz. tygodniowo, jedynie w klasie VII są to 2 godz.,
czyli w cyklu kształcenia ma 5 godz. na
zrealizowanie ogromu materiału określonego w podstawie programowej, zatem przy
obecnej siatce godzin nie ma zbyt dużo
czasu na utrwalenie wiedzy i wyćwiczenie
umiejętności formułowania poprawnie krótkiej odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych.
Niezależnie od czasu, kiedy zostanie wprowadzony, egzamin z przedmiotu dodatkowego jest dla ucznia i dla nauczyciela wyzwaniem, które trzeba podjąć.

a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych, w tym: tekstów, tabel, materiału
ilustracyjnego, schematów i danych statystycznych.
ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z BIOLOGII
I TYPY ZADAŃ

W arkuszu egzaminacyjnym z biologii
znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak
i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą
się m.in.:
● zadania wyboru wielokrotnego,
● zadania typu prawda – fałsz,
● zadania na dobieranie.
W przybliżeniu 50% zadań w arkuszu
egzaminacyjnym z biologii to zadania otwarte, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Rozwiązanie zadania
przedstawione przez ucznia powinno obrazować jego tok rozumowania. Wśród zadań
otwartych znajdą się m.in.:
● zadania z luką, wymagające uzupełnienia
zwrotu, fragmentu tekstu lub opisu rysunku jednym wyrazem lub kilkoma wyrazami,
● zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające
udzielenia odpowiedzi w postaci pełnego
zdania lub dwóch/trzech zdań, sprawdzające umiejętności związane m.in. z argumentowaniem, wnioskowaniem, wyjaśnianiem, formułowaniem opinii.

ZAŁOŻENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Z BIOLOGII

Egzamin ósmoklasisty z biologii będzie
sprawdzał, w jakim stopniu uczeń szkoły
podstawowej spełnia wymagania określone
w podstawie programowej. Przystąpienie do
egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem
ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń
z powodów zdrowotnych lub losowych nie
może przystąpić do egzaminu w terminie
głównym, to będzie go pisał w terminie dodatkowym. Wynik egzaminu wpływa na
przyjęcie ucznia do wybranej przez niego
szkoły ponadpodstawowej. Egzamin ósmoklasisty z biologii będzie trwał 90 minut.
Czas trwania egzaminu może zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych oraz w przypadku cudzoziemców. Szczegóły są określane w Komunikacie
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym. Arkusz egzaminacyjny ma składać się
z 18–25 zadań, przy czym połowę punktów
będzie można zdobyć za zadania otwarte,
a drugą połowę za zadania zamknięte.
Zadania egzaminacyjne z biologii odwołują
się do różnych treści, są zróżnicowane
pod względem sprawdzanych umiejętności,
a także poziomu trudności i sposobu udzielania odpowiedzi. Sprawdzają przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak: analiza,
porównywanie, wnioskowanie, uogólnianie.
Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Odwołują się do różnych obszarów i różnorodnej tematyki,

ZASADY OCENIANIA
ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH Z BIOLOGII

Centralna Komisja Egzaminacyjna w opublikowanym Informatorze zamieściła informacje o sposobie oceniania zadań. Zadania
zamknięte i zadania otwarte z luką są oceniane – w zależności od maksymalnej liczby
punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie danego zadania – zgodnie z poniższymi zasadami:
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak
odpowiedzi.
lub
2 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna.
1 pkt – odpowiedź częściowo poprawna
albo odpowiedź niepełna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak
odpowiedzi.
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Natomiast za rozwiązanie „zadania otwartego krótkiej odpowiedzi” można otrzymać od 0 do 2 punktów. Zasady oceniania
będą opracowywane odrębnie dla każdego
zadania. Za każde poprawne rozwiązanie,
inne niż opisane w zasadach oceniania,
można przyznać maksymalną liczbę punktów, o ile rozwiązanie jest merytorycznie
poprawne, zgodne z poleceniem i warunkami zadania.

rodniczych będzie skłaniał się do wyboru
biologii lub geografii, ponieważ chemii
i fizyki uczy się zdalnie od października
2020 r., nie mogąc samodzielnie asystować
przy przeprowadzeniu doświadczeń z fizyki
i chemii, więc ma zaburzony odbiór tych
przedmiotów, które opierają się przede wszystkim na doświadczeniach i eksperymentach.
Analizując wybory maturzystów odnośnie
do dodatkowego przedmiotu egzaminacyjnego wg danych CKE – największy procent
uczniów przystępujących do egzaminu
decyduje się na biologię lub geografię, więc
można wnioskować, że podobna sytuacja
będzie miała miejsce w szkole podstawowej.
Dobrą praktyką jest, aby dyrektorzy szkół
podstawowych opracowując arkusze organizacyjne szkoły na nowy rok szkolny, zwracali się z prośbą do nauczycieli wychowawców o przeprowadzenie sondażu odnośnie do wyboru dodatkowego przedmiotu
zdawanego na egzaminie, aby mogli zaplanować dodatkowe godziny do dyspozycji dyrektora na przedmioty cieszące się największym zainteresowaniem wśród uczniów
przygotowujących się do egzaminu. Na podstawie sondażu przeprowadzonego w szkole,
w której pracuję, mogę stwierdzić, że biologia i geografia są najczęściej deklarowane
pod względem wyboru przez przygotowujących się do egzaminu uczniów. Śledząc
doniesienia prasowe, mogliśmy zaobserwować duże zaangażowanie rodziców uczniów
w działania sugerujące Radzie Ministrów
oraz Ministrowi Edukacji i Nauki konieczność przesunięcia w czasie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu dodatkowego. Wiemy
już, że w roku szkolnym 2021/2022 ósmoklasiści będą zdawać swój egzamin w dotychczasowej formule. Plany wprowadzenia
przedmiotu dodatkowego zostały na chwilę
obecną przesunięte w czasie, nikt jednak
nie wspomina o likwidacji tej części egzaminu. Póki co, my, nauczyciele biologii, spotykamy się na szkoleniach z tematyki konstruowania zadań egzaminacyjnych i przygotowujemy uczniów do ważnego egzaminu,
który w pewnym stopniu zadecyduje o wynikach rekrutacji do wymarzonej szkoły
ponadpodstawowej. Życzmy sobie wytrwałości i skuteczności podejmowanych przez
nas działań edukacyjnych, szczególnie w czasie trwającej pandemii, która jest nieprzewidywalna.

INFORMATOR CKE
O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
JAKO WYZNACZNIK PRACY
NAUCZYCIELA BIOLOGII Z UCZNIAMI

Centralna Komisja Egzaminacyjna jesienią 2020 r. opublikowała dla wszystkich
zainteresowanych stron Informator dotyczący egzaminu ósmoklasisty z biologii.
Informator prezentuje przykładowe zadania
egzaminacyjne (wraz z rozwiązaniami) oraz
odnosi je do wymagań podstawy programowej. Zadania w Informatorze nie ilustrują
wszystkich wymagań z zakresu biologii określonych w podstawie programowej, nie
wyczerpują również wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. Autorzy tej publikacji podkreślają, że tylko realizacja wszystkich wymagań
ogólnych i szczegółowych z podstawy programowej może zapewnić wszechstronne wykształcenie uczniów w zakresie biologii i właściwe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
REFLEKSJE PODSUMOWUJĄCE ZAGADNIENIA
ZWIĄZANE Z EGZAMINEM Z BIOLOGII

W ramach szkoleń dla nauczycieli organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie nauczyciele przedmiotowcy dyskutowali na temat poziomu wymagań egzaminacyjnych z biologii. W części podsumowującej dyskusję nauczyciele „tablicowi”,
czyli praktycy jednogłośnie stwierdzili, że
poziom wymagań jest zbyt wysoki, z pewnością jest możliwy do opanowania przez
uczniów dobrych i bardzo dobrych. Uczeń
dostateczny będzie miał problem z rozwiązaniem zadań problemowych wymagających
całościowego ujęcia biologii, tym bardziej,
że przez ostatnie 12 miesięcy uczył się biologii zdalnie i nawet przy dużym zaangażowaniu nauczyciela i ucznia, ten tryb nauki
biologii nie zastąpi trybu stacjonarnego pod
względem uzyskanych efektów kształcenia.
Poza tym uczeń o zainteresowaniach przy-
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Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

E LEMENTY ZDALNEGO NAUCZANIA
W TRADYCYJNYM MODELU EDUKACJI

Z

ajmując się zagadnieniem „zdalnej edukacji” w szkole funkcjonującej obecnie, powinniśmy spojrzeć na jej historię. Pierwsza na świecie informacja o zdalnym nauczaniu pojawiła się w 1728 roku
w prasie w Stanach Zjednoczonych. Było to
ogłoszenie zachęcające do odbycia kursu korespondencyjnego, które polegało na przesyłaniu pocztą materiałów szkoleniowych
między osobami prowadzącymi kurs a studentami. Wiek XIX przyniósł dalszy rozwój
tej metody edukacji. Dużą popularnością cieszyły się wtedy kursy językowe i kursy stenografii na odległość. Metody pracy i oceniania jej efektów były oczywiście na miarę
XIX wieku. Kursant powielał metodą ste-

nografii określony fragment Biblii, a następnie wysyłał go pocztą do oceny. Z tego powodu czas komunikacji między zainteresowanymi osobami był zdecydowanie dłuższy
niż obecnie. Wraz z rozwojem nauki powstawały nowe techniki nauczania zdalnego.
W XX wieku zaczęło funkcjonować radio edukacyjne, wykorzystywane przede wszystkim
w słabo zaludnionych częściach Australii.
Rok 1945 to z kolei początek telewizji edukacyjnej. Na początku XX wieku można było
już nawet uzyskać stopień naukowy poprzez
studiowanie korespondencyjne. A do procesu nauczania został wykorzystany przekaz
satelitarny. Przełomem w rozwoju zdalnego
nauczania okazał się rozwój telekomunika-
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cji cyfrowej, technik satelitarnych i multimedialnych. Wtedy stało się możliwe nauczanie z zastosowaniem Internetu, który początkowo był stworzony do celów wojskowych. W porównaniu do wcześniejszych
metod, dał on praktycznie nieograniczone
możliwości komunikowania się i przesyłania
danych. W 1969 roku powstał w Wielkiej
Brytanii pierwszy uniwersytet otwarty: The
Open University. Była to uczelnia otwarta
na osoby o różnym pochodzeniu i miejscu
zamieszkania oraz na różne metody kształcenia.
Polska należała do pionierów zdalnej edukacji. Już w 1776 roku wprowadzone zostały kursy korespondencyjne. Pierwszy zastosował je Uniwersytet Krakowski, a należy
zauważyć, że 1772 rok to data pierwszego
rozbioru Polski. Inną formą zdalnej edukacji
w Polsce było powstanie w 1886 roku tak
zwanego „Uniwersytetu Latającego”. Nie był
on umiejscowiony w żadnym konkretnym
ośrodku akademickim, stąd można go uznać
za typ edukacji w formie zdalnej. Na przełomie XIX i XX wieku powstały: Powszechne
Wykłady Uniwersyteckie i Towarzystwo Kursów Akademickich. One również organizowały kursy w formie zdalnej. W 1960 roku
powstała edukacyjna telewizja „Programy
szkolne”, a lata 1966–1971 to czas Politechniki Telewizyjnej. Na początku lat 70.
XX wieku pojawiła się myśl stworzenia uniwersytetu otwartego. Przeznaczeniem tego
uniwersytetu jest odbiorca pracujący zawodowo i dysponujący niewielką ilością czasu.
Z tego typu edukacji korzystały osoby niemogące uczyć się stacjonarnie. Począwszy
od lat 90. XX wieku mamy do czynienia
z dynamicznym rozwojem Internetu (reforma edukacji z 1999 roku przynosi nowy
podział szkół i wraz z gimnazjami w podstawie programowej pojawia się informatyka). Wraz z rozwojem Internetu następuje
coraz większe zainteresowanie edukacją na
odległość. Nie tylko coraz więcej uczelni
wprowadza możliwość studiowania na tej
zasadzie, ale również osoby prywatne i instytucje organizujące różne szkolenia i kursy doceniają zalety takiej metody docierania
do odbiorcy i chętnie ją stosują.
E-learning ma wiele zalet: jednolity dla
wszystkich przekaz, łatwą kontrolę postępów i opanowania umiejętności przez osoby
objęte szkoleniem, redukcję kosztów szkoleń oraz czasu ich trwania. Może on wykorzystywać różne formy prezentacji materiału, a szkoleniem można objąć wszystkich
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pracowników bez konieczności zebrania ich
fizycznie w tym samym miejscu i czasie.
E-learning może wykorzystywać zaawansowane oprogramowanie edukacyjne. Jego wartością dodatnią jest nastawienie na dialog
i możliwości wyrażania opinii przez uczestników szkolenia. Już podczas trwania kursu można dokonywać analizy i ewaluacji poszczególnych etapów kształcenia. Jednakże
e-learning nie jest pozbawiony wad. Ma ich
sporo, jednak nie górują one nad licznymi
zaletami. Dodatkowo wady i zalety tej metody nauczania należy rozważać zawsze w określonym kontekście, nieoderwanym od zainteresowanych osób i potrzeb. Wymieniając
wady zdalnego systemu edukacji, nie można
zapomnieć między innymi o ograniczeniu
kontaktów międzyludzkich. Kontakty bezpośrednie są bardzo ważne i żadna forma
pośrednia nie jest w stanie ich zastąpić.
Edukacja w formie zdalnej może dla niektórych wiązać się z poczuciem osamotnienia,
choć w obecnym czasie pandemii, wadę tę
można uznać za największą zaletę e-learningu. Kolejną wadą są niewątpliwie wydatki związane z wdrożeniem systemu zdalnego. Mam na myśli zakup sprzętu, oprogramowania, szkoleń osób mających prowadzić kursy, koszt opracowania konkretnego
szkolenia (jest większy niż w tradycyjnej
metodzie, gdyż należy stworzyć odpowiednie
grafiki i posłużyć się odpowiednimi narzędziami informatycznymi: sprzętem, programami). Inną z wad e-learningu jest brak
możliwości przystąpienia do szkolenia ze
względu na zbyt wolne łącze lub przerwy
w dostawie Internetu. Najważniejszą z wad
bywa brak odpowiedniej motywacji i chęci
w przystąpieniu do kursu i brak samodyscypliny do dalszej pracy w przypadku
przystąpienia do szkolenia. Problemem nader często pojawiającym się w tej formie edukacji jest również ochrona praw autorskich
i wykorzystywanie wszelkiego rodzaju materiałów w sieci. Sprawdzanie statusu każdego zdjęcia, filmiku, tekstu i innych materiałów jest czasochłonne, wymaga dużego
nakładu pracy, ale jest jednocześnie synonimem staranności i dokładności wykonywanej pracy.
Wszystkich zaskoczyła sytuacja w 2020
roku. Nagle, bez ostrzeżenia, nauczanie przeniosło się do sieci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z 11 marca 2020 r.
poz. 410 w okresie od 12 marca do 25 marca na obszarze kraju ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jed-
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nostek systemu oświaty: przedszkoli; innych
form wychowania przedszkolnego; szkół
wszystkich typów; placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego; placówek artystycznych; placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; kolegiów pracowników służb społecznych. Była to decyzja,
która „zamknęła” szkoły. Nikt nie wiedział
na jak długo. Nikt nie był przygotowany do
zdalnego nauczania, mimo iż wszyscy
korzystali z różnego rodzaju komunikatorów
i portali społecznościowych, traktowali to
bardziej jako rozrywkę niż formę czy środek
w edukacji. Starsze pokolenie widziało w tych
środkach bardziej zagrożenie dla uczniów,
np.: iż będą nadmierną ilość czasu spędzać
przed ekranem, zaburzone zostaną relacje
międzyludzkie, dzieci będą się mniej ruszać,
trudno będzie je kontrolować. Sytuacja jednak zmusiła nauczycieli do zrewolucjonizowania sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości. Zostaliśmy zmuszeni do posługiwania się środkami, które do tej pory
przez niektórych nauczycieli były niedopuszczalne do użytku. Praktyka pokazywała
już wcześniej, że każda informacja przekazywana dzieciom i młodzieży przez środki
komunikacji elektronicznej miała nieporównywalnie szerszy zasięg, była łatwiej przyswajana, a zadania wykonywane przez znacznie większą część uczniów niż zadawane
metodami tradycyjnymi. Nauczyciel zadający prace domowe w sposób tradycyjny
często słyszał prośbę od niejednego z uczniów, aby umieścił zadanie na „grupie klasowej”. A nawet jeśli nauczyciel tego nie robił uczniowie sami natychmiast po zakończeniu zajęć zamieszczali stosowne informacje. Należy zauważyć, że docierały one
również do dzieci nieobecnych na zajęciach.
Teraz takie grupy musiały powstać, aby
szkoły mogły realizować obowiązek szkolny.
Przechodząc do nauczania zdalnego, powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo naszych
podopiecznych w sieci. Mówiąc o bezpieczeństwie użytkowników sieci, mamy na
myśli bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.
Do niebezpiecznych sytuacji, o jakich jest
mowa, dochodzi w ciszy domowego pokoju.
Dzieci najczęściej nikomu nie zgłaszają niewłaściwych zachowań, których są świadkami lub które są do nich adresowane, gdyż
nie zdają sobie sprawy, że ktoś nimi manipuluje. Zachowania niewłaściwe psychicz-

ne, to m.in.: nękanie, kreowanie nieprawdziwego wizerunku, hejt, zachęcanie do ryzykownych zachowań, do wykonywania dziwnych poleceń, do zachowań mających znamiona przestępstw kryminalnych bądź
wprost będące przestępstwami. Niewłaściwe
zachowania fizyczne to: porwania, włamania
do domów, realizacja zachowań ryzykownych działających na psychikę, mobilizowanie do wykonywania różnych dziwnych
poleceń z samobójstwami włącznie, realizacja zachowań o podłożu kryminalnym: dilerka różnymi specyfikami, paserstwo, namawianie do pobić. Istnieją programy komputerowe, które mają za zadanie chronić bezpieczeństwo i prywatność wszystkich użytkowników sieci. Te używane w szkołach to
np.: Beniamin, Emilek, Cenzor, Motyl Ochraniacz, Opiekun Dziecka w Internecie,
Strażnik Ucznia, Weblock, antywirusy. Należy jednak pamiętać, że przestępcy są zawsze krok przed nami. My, jako opiekunowie
nieletnich, powinniśmy zadbać, aby podczas
zajęć zdalnych chronić naszych podopiecznych, szczególnie pod względem zdrowotnym. Od zawsze ukazywany jest zły wpływ
nadmiernego przebywania przed ekranem
komputera na stan zdrowia człowieka.
Cierpi na tym wzrok i słuch, dochodzi do
zmian neurologicznych, chorób nadgarstków, wad postawy, zwyrodnienia stawów,
zaniku kondycji fizycznej, dlatego praca przy
komputerze powinna być dozowana i mieć
odpowiedni nadzór, opiekę i zrównoważenie.
Nie wszystkie zajęcia wymagają realizacji
przed ekranem komputera. Nauczyciele w miarę możliwości powinni wymieniać się zajęciami, aby nie były one dłuższe niż 30 min.
Należy całkowicie zrezygnować z niektórych
zajęć przed ekranem i zadbać, żeby przerwy
między zajęciami nie były zbyt krótkie.
Nauczyciele powinni pomyśleć również o zagrożeniu wykluczeniem z powodu nieposiadania sprzętu. Wgląd w sytuację materialną
i stosunki panujące w rodzinie ucznia nie
jest oczywiście obowiązkiem nauczyciela, ale
znając swoich uczniów, przeważnie orientujemy się, kto może mieć takie problemy.
Istnieją również trudności dotyczące rodzin
wielodzietnych, gdzie jest niewystarczająca
ilość sprzętu lub pomieszczeń do nauki.
W takich sytuacjach trzeba wykazać się zrozumieniem i np. wydłużyć czas na odesłanie
wykonanych zadań.
W związku ze zdalnym nauczaniem wszystkie zainteresowane grupy miały określone
wymagania. Nauczyciele narzekali na brak
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odpowiedniego sprzętu i problemy z Internetem. Na wydłużenie czasu pracy, podział
na grupy lub dublowanie się pracy online
i w szkole, na niejasność w sposobie dokumentowania działań, na obawy związane
z tym kogo, tak naprawdę uczymy, na brak
stabilnego odniesienia do przyszłości, na
presję związaną z egzaminami, ich wynikami i rekrutacją do szkół. Uczniowie i rodzice
chcieliby korzystać z jednolitej platformy
edukacyjnej, uczniowie chcieliby uczciwych
ocen, niektóre rodziny borykały się z brakiem sprzętu lub Internetu. Zarówno niektóre dzieci jak i rodzice niechętnie upubliczniali wizerunek swój, swojego dziecka
lub swojego mieszkania. Dla rodziców istotnym problemem był brak opieki nad dziećmi powyżej ósmego roku życia w domu.
Uczniowie i nauczyciele widzieli problem
w braku kontaktów z rówieśnikami (zaburzenia kompetencji społecznych i komunikacyjnych). Rodzice nie byli zachwyceni
tym, iż musieli nabywać umiejętności obsługi oprogramowania i sprzętu komputerowego. Często uważali, że ich dzieci uczestniczą w zbyt dużej liczbie zajęć online i że
mają zbyt dużo zadań do wykonania.
Jakie narzędzia stosowali nauczyciele
podczas e-edukacji? Na początku nauczyciele trochę eksperymentowali, gdyż stan
ten miał trwać tylko dwa tygodnie. Ale jak
pokazała przyszłość w sytuacji z „zamkniętymi” szkołami zostaliśmy w zasadzie do
końca roku szkolnego. Nauczyciele łączyli
się z uczniami przez Zooma, MS Teamsa,
Messengera, Facebooka, WchatsAppa, Quizissa, Quizleta, G-suita. Niezastąpione okazały się w czasie zdalnego nauczania e-dzienniki, jako podstawowe narzędzie e-komunikacji. Zalety e-dziennika to: natychmiastowa baza maili do rodziców dla dyrektora
i nauczycieli, szybki kontakt z rodzicem, informacja zwrotna kto i kiedy odczytał wiadomość, umiejętność obsługi wszystkich
użytkowników, dla rodziców szybka dostępność do wszystkich nauczycieli i dyrektora,
jawność i szybkość oceny dla ucznia, dla
nauczycieli na bieżąco dokumentowanie działań. Rozpoczynając zdalne nauczanie, nie
byliśmy świadomi zalet, wad i konsekwencji, jakie poniesiemy wszyscy. Cieszyliśmy
się z dopasowania trybu i czasu pracy do
własnego rytmu, nauki samokontroli, samodyscypliny i rozwijania kompetencji samokształcenia, możliwości korzystania z różnych źródeł informacji podczas zajęć. Z czasem uświadomiliśmy sobie, że wady tego
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systemu są dotkliwe; zanik relacji międzyludzkich, brak kontroli realizacji obowiązku
szkolnego, lekceważenie e-edukacji, zatracenie wagi ocen, trudność rozwijania pracy
grupowej lub jej brak, problemy w integracji
grupy klasowej. W ekstremalnej sytuacji występował brak znajomości uczniów i nauczycieli. Działo się tak m.in. w sytuacji, gdy
trzeba było zastąpić długotrwale nieobecnego nauczyciela innym, zupełnie „nowym”.
Konsekwencje będziemy ponosić jeszcze
przez długi czas, wiedzieliśmy, iż rodzice
pracują za dzieci – nie mogliśmy nic z tym
zrobić, teraz wiemy, że dzieci nie opanowały
materiału, Zdajemy sobie sprawę, że na
oceny dla niektórych uczniów zapracowali
rodzice. Było to działanie niesprawiedliwe wobec tych, którzy pracowali samodzielnie.
Oceny również nie były wyznacznikiem posiadanych wiadomości i umiejętności uczniów.
Co dzisiaj możemy zrobić, aby nasza edukacja była bardziej atrakcyjna dla dzieci?
Zdobyte doświadczenie w pracy zdalnej
przeniesione na grunt tradycyjnego modelu
edukacji poszerza możliwości i horyzonty
kształcenia. Wykorzystując elementy kształcenia zdalnego możemy uatrakcyjniać przebieg zajęć przez wprowadzanie na zajęciach
elementów pracy w sieci lub na platformach.
Realizować projekty indywidualne i grupowe
przy pomocy komunikatorów. Przekazywać
części prac do wykonania w formie elektronicznej bądź na platformie. Prace domowe
przekazywać za pomocą e-dziennika. Zaplanowane kartkówki, klasówki oraz prace
domowe z dłuższym terminem wykonania
umieszczać w terminarzu dziennika elektronicznego. Poszerzać tematykę zajęć (dla uczniów zainteresowanych danym tematem)
stosując elementy zdalnego kształcenia.
Indywidualizować pracę z uczniem poprzez
prace dodatkowe lub zadania o wyższym
stopniu trudności dla uczniów zdolniejszych
i zadania prostsze dla mających problemy
z opanowaniem materiału. Kontaktować się
z uczniami przebywającymi na dłuższych
zwolnieniach. Ponadto możemy budować
pozytywny wizerunek placówki, nauczyciela
i nauczania, poprzez publikowanie i udostępnianie efektów podejmowanych działań.
Zintensyfikować kontakty z rodzicami, również pedagogizować ich przez wysyłanie im
linków do artykułów. Sprawnie konsultować
się z różnymi osobami w sprawach nagłych.
Zbierać informacje o sytuacjach trudnych
i konfliktowych. Wiadomości przez e-dziennik do rodziców docierają szybko i są jed-
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nakowo brzmiące. Również szybko i łatwo
wpływają informacje zwrotne. Nauczyciele
przypomnieli sobie podczas zdalnego nauczania, że można korzystać z bazy filmów
edukacyjnych w TVP, że Internet jest źródłem niezliczonych materiałów do wyboru, do
wykorzystania podczas zajęć. Programy i lekcje nagrane na potrzeby TVP w czasie zdalnego nauczania obejmują swoim zasięgiem
dzieci i młodzież od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum. Są one gotowym materiałem do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych. Niektórzy nauczyciele
wykonali i zamieścili w Internecie w czasie
trwania zdalnego nauczania swoje lekcje i inne materiały, abyśmy wszyscy mogli z nich
korzystać. Ideałem byłoby łączyć nauczanie
tradycyjne ze zdalnym i wykorzystywać również pracę na platformach i w sieciach.
Powyższe myśli są zbiorem faktów, przemyśleń i doświadczeń autorki. Są wynikiem
wielu rozmów z nauczycielami różnych szkół
i specjalności. Są próbą krótkiego i syntetycznego podsumowania czasu edukacji zdal-

nej, która była ważną lekcją nie tylko dla
uczniów, ale chyba głównie dla nauczycieli.
Lekcją, którą odrobiliśmy i nie możemy zmarnować jej owoców. Bojąc się ponownego
„zamknięcia” naszych palcówek, musimy jednocześnie rozwijać swoje kompetencje, aby,
jeśli to się stanie, być przygotowani do
zdalnej edukacji. Znać metody, programy
i źródła, które w czasie zdalnej edukacji będą niezbędne, a w czasie zajęć stacjonarnych ułatwią i urozmaicą proces dydaktyczno-wychowawczy. Brakuje nam platform wymiany materiałów i informacji. Wzajemnych
słów wsparcia i otuchy. Nie zapominajmy
o tym, że choć czasem łatwo krytykować rzeczywistość czy konkretne osoby lub działania, to powinniśmy być dla naszych uczniów przykładem ludzi uczących się, rozwijających i pomocnych, dla których każde
nowe wyzwanie staje się szansą na lepszą
edukację.
Katarzyna Trelińska

Damian Włodarczyk
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

L ODOWCE GÓRSKIE I LĄDOLODY
SCENARIUSZ LEKCJI

D

o wykorzystania na III etapie edukacyjnym: w 4-letnim liceum ogólnokształcącym oraz 5-letnim technikum w zakresie podstawowym. Zajęcia
przeznaczone są na realizację nowego materiału i obejmują jedną jednostkę lekcyjną.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe obejmują IV dział, czyli hydrosferę,
gdzie uczeń wyjaśnia proces powstawania
lodowców i przedstawia ich występowanie
na Ziemi oraz wpływ zanikania pokrywy lodowej na obszarach okołobiegunowych na
gospodarkę, życie mieszkańców i ich tożsamość kulturową.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
● wie, czym są lodowce i w jakich warunkach powstają,
● umie wytłumaczyć przebieg granicy wiecznego śniegu,
● zna elementy, z których zbudowany jest lodowiec typu alpejskiego,
● rozpoznaje typy lodowców,
● umie opisać wpływ procesu zanikania
pokrywy lodowej w obszarach okołobiegunowych na życie mieszkańców,
● potrafi wskazać na mapie lądolody oraz
lodowce górskie,
● kształtuje umiejętności dyskusji i pracy
w grupie.

CEL GŁÓWNY
● poznanie specyfiki lodowców górskich i lądolodów.
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METODY
Pogadanka, dyskusja, mini-wykład z prezentacją, praca z całą klasą, praca w grupach, praca z podręcznikiem, praca z mapą.

c) analizowanie przez uczniów wykresu
przebiegu granicy wiecznego śniegu
zaprezentowanego na ekranie multimedialnym,
odczytanie
wysokości
(m n.p.m.) jej przebiegu dla: Kilimandżaro, Himalajów, Alp, Islandii Nowej
Zelandii, Antarktydy, a także dla około 50°N (dla Karpat); wskazanie tych
miejsc na mapie fizycznej świata przez
wybranego ucznia,
d) omówienie przez nauczyciela procesu
metamorfozy śniegu w lód lodowcowy
przy wykorzystaniu schematu zaprezentowanego na ekranie multimedialnym,
e) przeczytanie przez wskazanego ucznia
informacji w podręczniku na temat
budowy lodowca górskiego typu alpejskiego, a następnie omówienie przez
innego ucznia jego budowy przy wykorzystaniu poglądowego schematu zaprezentowanego na ekranie multimedialnym i wskaźnika laserowego (istotnym elementem jest wskazanie przebiegu granicy wiecznego śniegu na schemacie budowy lodowca),
f) podzielenie klasy na 4 grupy i przydzielenie każdej grupie jednego typu
lodowca do opracowania: alpejski (dolinny), himalajski (dendryczny), norweski (fieldowy) i piedmontowy (podgórski), następnie wybór przedstawiciela każdej grupy i prośba o przedstawienie na forum klasy przygotowanych informacji. Przedstawiciele grup
omawiają kolejno wybrane typy lodowca, korzystając z materiałów (zdjęć)
prezentowanych przez nauczyciela na
ekranie multimedialnym. Inny uczeń pokazuje miejsca występowania wszystkich 4 typów lodowców na ściennej fizycznej mapie świata,
g) omówienie przez nauczyciela za pomocą mini-wykładu występowania lądolodów na świecie,
h) zainicjowanie przez nauczyciela dyskusji na temat skutków zaniku pokrywy lodowej.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Podręczniki do geografii, atlasy geograficzne
dla szkół ponadpodstawowych, komputer
z dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny i ekran, ścienna mapa fizyczna
świata, prezentacja multimedialna pt. „Lodowce górskie i lądolody”.

Źródło: https://pixabay.com/pl/vectors/
g%C3%B3ra-lodowa-iceburg-l%C3%B3dlodowiec-2070977/, [dostęp 18.03.2021].

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Faza wprowadzająca:
a) czynności organizacyjno-porządkowe,
b) wprowadzenie uczniów w problematykę lekcji oraz omówienie jej celów.
2. Faza realizacyjna:
a) twórcze zainspirowanie uczniów pytaniem: „Czy na równiku może występować lodowiec?’’; rozpoczęcie dyskusji,
b) wytłumaczenie za pomocą mini-wykładu, wspomagając się prezentacją
multimedialną pt. „Lodowce górskie
i lądolody”, co to jest lądolód i lodowiec górski oraz szczegółowe omówienie warunków koniecznych, jakie muszą być spełnione, aby powstały (np.
niska temperatura powietrza, obfite
opady śniegu, występowanie wklęsłych
powierzchni terenu, gdzie odbywa się
akumulacja śniegu i położenie obszaru powyżej granicy wiecznego śniegu),
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Nauczyciel moderuje dyskusję w kierunku kilku skutków, np.:
– utraty naturalnych siedlisk życia dla
niedźwiedzi polarnych, fok, morsów,
– zmiany w życiu mieszkańców Arktyki poprzez ograniczenie rybołówstwa i polowań,
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– rozrastania się miast w wyniku migracji mieszkańców w poszukiwaniu
pracy,
– powstawania nowych szlaków morskich,
– wzrostu zainteresowania państw występującymi tam surowcami naturalnymi, szczególnie ropą naftową
i gazem ziemnym,
i) prezentacja na ekranie multimedialnym strony internetowej
https://www.floodmap.net/, gdzie pokazany jest efekt podniesienia się poziomu oceanów i mórz o np. 40 metrów.

tynentu. Uczniowie sprawdzają na mapie
danego kontynentu w atlasie geograficznym, jakie obszary zostaną zalane przez
wody wszechoceanu. Nauczyciel prosi przedstawiciela każdej z grup, aby zaprezentował wybrane obszary na ściennej mapie fizycznej świata.
3. Faza podsumowująca:
a) podziękowanie wszystkim za udział
w zajęciach i nagrodzenie aktywnych
uczniów ocenami,
b) prośba do uczniów o ocenienie lekcji
poprzez przymocowanie znaczków „OK”
lub „NO” na tablicy korkowej.

Następnie podział klasy na 7 grup i przyporządkowanie każdej z nich jednego kon-

Damian Włodarczyk

Marek Żyłka
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

E DUKACJA NORMALIZACY JNA
W SZKOŁACH BRANŻOW YCH
I TECHNIKACH

N

ormalizacja została włączona do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach rozporządzeniem
MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.
Co to jest norma? Norma to dokument
ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów
działalności lub ich wyników, zmierzający
do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. Norma
zawiera opis sprawdzonego stanu wiedzy
technicznej, procesów zarządzania lub zachowań zgodnych z dobrą praktyką w danej
dziedzinie.

Normy sprawiają, że nasze życie jest
łatwiejsze i bezpieczniejsze. Używane są przy
produkcji różnych wyrobów, projektowaniu
budynków, w badaniu żywności, powietrza
i wody, w ochronie środowiska, zarządzaniu
jakością. Technologia i innowacje nie dałyby
sobie rady bez norm. Normalizacja odgrywa
istotną rolę w gospodarce rynkowej – jest
gwarancją jakości i przyczynia się do konkurencyjności polskich produktów i usług.
Niezależnie od wybranej ścieżki zawodowej normy będą przyszłemu pracownikowi
towarzyszyć jako: przedsiębiorcy, handlowcowi, konsumentowi, pracownikowi przedsiębiorstwa produkującego lub usługowego,
urzędnikowi w administracji centralnej lub
samorządowej, nauczycielowi.
Warto podkreślić, że z wiedzy z zakresu
normalizacji korzystają wszyscy. Bierni użyt-
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kownicy normalizacji – jakim jest ogół społeczeństwa – najczęściej nie uświadamiają
sobie jej znaczenia, normalizacja bowiem
zwykle „pracuje” w tle.

2. Zwiększenie szans na rynku zatrudnienia dzięki wiedzy normalizacyjnej.
3. Możliwość obejmowania stanowisk związanych z normalizacją funkcjonujących
w zakładach pracy.
W Polsce prawami normalizacji zajmuje
się Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).
To krajowa jednostka normalizacyjna, która
odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa
publicznego. Działa z mocy Ustawy z dnia
12 września 2002 r. o normalizacji. PKN oferuje pomoc dydaktyczną dla ucznia i nauczyciela oraz podejmuje szereg inicjatyw na
rzecz krzewienia zagadnień związanych z normalizacją w szkole:
1. Prowadzenie seminariów dla nauczycieli
zawodów branżowych.
2. Organizowanie spotkań z młodzieżą na
temat normalizacji.
3. Udostępnianie przykładowych scenariuszy lekcji na portalu wiedza.pkn.pl.
4. Organizowanie i wspieranie konkursów normalizacyjnych, w tym corocznego Ogólnopolskiego Konkursu PKN „Normalizacja i ja”.
5. Wspieranie indywidualnych inicjatyw normalizacyjnych w obszarze oświaty.

Źródło: https://wiedza.pkn.pl/documents/
14137/230636/Normalizacja+w+szkole.pdf/
312d676c-2eba-4cb8-bc2e-53a3556313b1,
[dostęp 18.03.2021].

Ważne jest, aby uczeń miał możliwość
poznania zagadnień normalizacji oraz jej
wpływu na własne życie w chwili obecnej
oraz w przyszłości. Dlatego wiedza z zakresu
normalizacji jako przedmiot kształcenia jest
ważna i niesie wiele korzyści dla ucznia,
takich jak:
1. Dokonywanie właściwych wyborów, racjonalne nabywanie produktów i usług,
dochodzenie swoich praw jako świadomy
konsument.

Kontakt z PKN edukacja@pkn.pl
Źródło: Broszura PKN pt. „Normalizacja
w szkole dla nauczyciela i ucznia”.
Marek Żyłka

Źródło: https://wiedza.pkn.pl/documents/14137/230636/Normalizacja+w+szkole.pdf/
312d676c-2eba-4cb8-bc2e-53a3556313b1, [dostęp 18.03.2021].
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Renata Lipniewska
Anna Dąbrowska
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

W OJEWÓDZKI KONKURS
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
„Ż Y C I E J E S T W I Ę K S Z E O D L E G E N D ,
BO W ŻYCIU JEST PRAWDA.
RZECZ O KARDYNALE STEFANIE WYSZYŃSKIM”

P

ubliczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we
współpracy z Katolicką Szkołą Podstawową
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. św. Królowej Jadwigi w Częstochowie
zorganizowała Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną „Życie jest większe
od legend, bo w życiu jest prawda. Rzecz
o kardynale Stefanie Wyszyńskim”.

Konkurs został zainicjowany w 2020 r.
z okazji uchwalonego przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2020 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa
Tysiąclecia. Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku. Honorowy patronat nad konkursem przyjął arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski i Jakub Chełstowski, Marszałek
Województwa Śląskiego. Patronatem medialnym konkurs objęło Radio „Jasna Góra”
oraz „Niedziela” – Tygodnik Katolicki i „Gazeta Częstochowska” – Tygodnik Regionalny. Konkurs skierowany był do uczniów
klas V–VIII szkół podstawowych i uczniów
szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego. Prace konkursowe przesyłane były do
biblioteki pocztą elektroniczną, w okresie od
15.12.2020 r. do 28.02.2021 r. Finalnie
prace nadesłało 35 uczniów z 31 szkół podstawowych i 4 szkół ponadpodstawowych
województwa śląskiego. Oceny prezentacji
multimedialnych dokonała komisja konkursowa w składzie:
● Izabela Bajor, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN
„WOM” w Częstochowie, przewodnicząca
komisji,
● dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie,
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● Dagmara Karoń, nauczyciel Katolickiego
Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.
Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie,
● Leszek Szeląg, nauczyciel Katolickiego
Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.
Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie.

Podczas konferencji prezentowane były
krótkie materiały filmowe dotyczące planowanej beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przygotowane przez organizatorki konkursu – Annę Dąbrowską i Annę
Hiller, nauczycieli bibliotekarzy Publicznej
Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM”
w Częstochowie.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 25.03.2021 r. podczas konferencji
online przeprowadzonej na platformie ClickMeeting. Uczestników spotkania powitała
Elżbieta Doroszuk, dyrektor Regionalnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie. Następnie głos zabrała
marszałek Beata Białowąs, członek Zarządu
Województwa Śląskiego, która podziękowała
i pogratulowała uczestnikom oraz organizatorom konkursu. Podkreśliła również,
że liczny udział uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w konkursie
niewątpliwie wzbogacił ich wiedzę o życiu
i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Głos zabrał również Grzegorz Nawrocki, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, który w szczególności
docenił wysoki poziom merytoryczny i artystyczny prezentacji konkursowych.
Potwierdzeniem słów marszałek Beaty
Białowąs były wypowiedzi uczniów i nauczycieli na czacie spotkania.
Anna Malmur, uczennica Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie napisała: „Chciałabym bardzo podziękować organizatorom konkursu za jego
zorganizowanie, bo dzięki niemu miałam
okazję zapoznać się z życiem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, który był postacią
ważną zarówno dla Kościoła, jak i dla Polski. Myślę, że konkurs był dla mnie bodźcem do szukania informacji na temat tak
barwnej postaci. I liczę na to, że beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego
szybko dobiegnie końca. Chciałabym również podziękować księdzu Emilowi Kałuży
za cenne wskazówki, pomoc, zaufanie i wiarę we mnie i moją prezentację”. Swoją
refleksję i podziękowanie wyraziła również
s. Małgorzata Gołąb: „Dziękujemy za zorganizowanie konkursu, który przybliżył uczniom postać Wielkiego Polaka Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Cieszy to, że pozostanie w sercu opiekunów i uczestników konkursu”.
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Źródło:
http://static.prsa.pl/images/
a0d92e9e-344b-46e4-aef2-cbba5b520469.jpg,
[dostęp 7.05.2021].

Wyniki konkursu ogłosiła Renata Lipniewska, wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych RODN „WOM” w Częstochowie.
W kategorii szkoły podstawowe nagrody
otrzymali:
I miejsce:
● Hanna Sikora, uczennica klasy VIII
Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Łojkach. Opiekun – Beata
Gaudy
● Franciszek Zbrojkiewicz, uczeń klasy V
Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. św. Królowej Jadwigi w Częstochowie. Opiekun – Anna Kolczarek
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II miejsce:
● Daniel Krupa, uczeń klasy VIII Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie
Śląskim. Opiekun – s. Małgorzata Gołąb
III miejsce:
● Aleksandra Mierczak, uczennica klasy
VIII Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Styczniowych w Kruszynie. Opiekun – Urszula Ognik
Wyróżnienia:
● Anna Malmur, uczennica klasy VIII
Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii
Krajowej w Częstochowie. Opiekun
– ks. Emil Kałuża
● Nikola Szewczykowska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konopiskach. Opiekun – Izabela Stanisz
● Michał Romianowski, uczeń klasy VIII
Szkoły Podstawowej im. G. Piramowicza
w Kłomnicach. Opiekun – ks. Piotr Molenda
● Bruno Błoch, uczeń klasy VIII Szkoły
Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego
w Częstochowie. Opiekun – s. Helena Kowalczyk.
W kategorii szkoły ponadpodstawowe wyróżnienie otrzymał Łukasz Małachowski,
uczeń klasy I Technikum nr 3 w Lublińcu.
Opiekun – Sławomir Domański.
Renata Lipniewska, wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych RODN „WOM” w Częstochowie pogratulowała uczniom biorącym
udział w konkursie oraz nauczycielom, pod
kierunkiem których zostały przygotowane
prezentacje multimedialne. Podziękowała za
zainteresowanie konkursem oraz zaangażowanie w przygotowanie bardzo ciekawych
i pomysłowych prac.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody
przekazane przez Marszałka Województwa
Śląskiego, Akcję Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich. Zwycięzcy konkursu mieli
możliwość udzielenia wywiadu w Radiu
„Jasna Góra” oraz bezpłatnego zwiedzenia
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Nagrody dla laureatów konkursu

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim sponsorom za ufundowanie
nagród dla zwycięzców oraz wsparcie organizacyjne.
Renata Lipniewska
Anna Dąbrowska
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dr Agata Arkabus
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

W YKORZYSTANIE WEBQUESTU
W NAUCZANIU ZDALNYM

W

prowadzenie od 2020 roku zdalnego nauczania do szkół przyczyniło się do wdrożenia metod związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele bazując na własnej wiedzy i doświadczeniach, wykorzystywali
interaktywne pomoce dydaktyczne, które wpływały na atrakcyjność nauczania dzieci i młodzieży. Wielu z nich korzystało z opracowanych i udostępnionych w Internecie zasobów
dydaktycznych, tj. Learning Apps, Word Wall, Quizizz. Nauczyciele opracowywali także własne, autorskie materiały dydaktyczne, które dostosowane były do wieku uczniów, poziomu
nauczania, omawianych treści zawartych w podstawie programowej.
Jedną z metod rozwijających wiedzę uczniów oraz ich zainteresowania przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych jest webquest. Pojęcie webquestu (dosłownie internetowe poszukiwanie) zostało wprowadzone w połowie lat 90. XX wieku przez
Bernie’go Dodge’a dla określenia angażującego uczniów do działania nastawionego na dociekanie, badanie, w którym wykorzystywane są narzędzia internetowe, a większość zasobów
i informacji pochodzi z Internetu. Webquest pobudza także kreatywność uczniów, innowacyjność oraz samodzielność.
Webquest w edukacji charakteryzuje się następującymi elementami:
● praca uczniów przebiega według określonych etapów i zmierza do wypracowania wskazanych rezultatów w ustalonym terminie,
● uczniowie pracują zgodnie z przygotowanym przez nauczyciela planem, instrukcją, ale
samodzielnie organizują swoją pracę, dzielą się zadaniami i przygotowują prezentację
wypracowanych rezultatów,
● nauczyciel pełni funkcję konsultanta i doradcy w działaniach uczniów,
● konstrukcja i przebieg webquestu ukierunkowane są przede wszystkim na szerokie
wykorzystanie przez uczniów internetowych zasobów wiedzy i narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej.
W pracy z wykorzystaniem webquestu niezbędne jest posiadanie przez nauczyciela oraz
uczniów umiejętności cyfrowych, ponieważ zajęcia przebiegają w dużej części w środowisku
wirtualnym. Działania nauczyciela oraz uczniów są oparte o stronę internetową lub platformę edukacyjną, na której publikowana jest instrukcja, zamieszczane są materiały dydaktyczne, odbywa się komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu a nauczycielem. W realizacji zadań uczniowie wykorzystują urządzenia elektroniczne, cyfrowe, programy komputerowe i aplikacje internetowe.
WEBQUEST – STRUKTURA I CELE
Webquest składa się ze stałych, niezmiennych elementów: tematu, wprowadzenia, zadań,
procesu, źródła, ewaluacji.
Temat powinien zostać zamieszczony na stronie głównej wraz z informacją o jego adresatach oraz autorach, a także powinien korespondować z założeniami i celami nauczania.
Może również nawiązywać do treści pozaprogramowych lub związanych z zainteresowaniami
uczniów, np. Cichociemni – żołnierze Polski walczącej; Życie pszczół; Polscy nobliści w dziedzinie literatury.
Wprowadzenie jest elementem strukturalnym webquestu, który ma zaciekawić ucznia i wdrożyć w tematykę realizowanego projektu. Opis powinien być oryginalny i motywujący, zachęcający do pracy, wskazywać na osiągnięcie zamierzonych celów. Dla wysokiej jakości
realizowanego projektu warto zamieścić opis umiejętności, które uczniowie powinni posiadać
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przed przystąpieniem do jego realizacji. Następnym elementem wprowadzenia powinien być
krótki opis całego projektu. We wprowadzeniu można również opisać:
● jakie powinny być efekty pracy nad projektem – czego uczniowie powinni się dowiedzieć,
nauczyć,
● jakie treści programowe będą realizowane (podstawa programowa, wymagania egzaminacyjne),
● jakie standardy wymagań będą realizowane.
Zadania muszą zostać jasno i dokładnie opisane oraz sprecyzowane. Powinny być:
problemowe, tajemnicze, z elementami zaciekawienia; zachęcające do sformułowania i zdefiniowania stanowiska; nastawione na zaprojektowanie produktu; kreatywne i wywołujące
myślenie abstrakcyjne. Zadanie, które zainteresuje uczniów, a jednocześnie pozwoli nauczycielowi osiągnąć założone cele, powinno być:
● osiągalne i możliwe do wykonania przez uczniów,
● mieć odniesienie lub zastosowanie w praktycznym życiu, wykorzystywać umiejętności
i wiedzę, którą uczniowie uznają za przydatną i pożyteczną,
● pozwalać uczniom na wykazanie się kreatywnością i twórczym myśleniem,
● być złożone – wymagające od uczniów podjęcia różnego rodzaju aktywności.
Mogą one bazować na następujących propozycjach: rozwiąż zagadkę, opisz problem, zaprojektuj…, przeanalizuj strukturę, zbierz opinie na temat i porównaj z własnymi przemyśleniami, znajdź dowody popierające tezę/ideę. Ich rodzaj musi być dostosowany do wieku
uczniów i poziomu nauczania. Nie można proponować zbyt prostych zdań, gdyż wówczas ich
rozwiązywanie nie wpłynie na rozwój kreatywności i innowacyjności uczniów. Nie należy
również przedstawiać uczniom poszczególnych propozycji działań, jakie należy podjąć w celu
zrealizowania zadania, gdyż oni sami muszą wypracować metodę jego rozwiązania.
Proces – powinien zawierać krótki opis, jak przebiega organizacja procesu dydaktycznego
w grupie w trakcie realizacji webquestu. W tym miejscu należy przedstawić kroki, jakie
uczeń powinien wykonać, aby zrealizować zadanie. Warto użyć wypunktowanej listy oraz
zwrotów skierowanych do ucznia, np. twoim zadaniem w grupie będzie opracowanie
materiałów na temat… Należy przedstawić uczniom szczegóły projektu: gdzie projekt będzie
realizowany, jaki jest czas trwania projektu, czy jest to projekt z zakresu jednej dziedziny czy
też interdyscyplinarny lub międzyprzedmiotowy. Ważna jest również informacja, w jaki
sposób ma być przygotowana prezentacja podsumowania webquestu (opis, omówienie,
wystawa, prezentacja online).
Źródła – uczniowie powinni otrzymać informację, z jakich źródeł mogą skorzystać, aby
wykonać zadania. Mogą to być, np.: podręczniki szkolne, programy komputerowe używane
podczas realizacji webquestu, materiały znajdujące się w szkolnej bibliotece, materiały
multimedialne (wideo, CD, audio) oraz strony internetowe. Nauczyciel powinien zachęcić
uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, źródeł i materiałów innych niż te, które
im zaproponowano. Oczywiście należy rekomendować źródła przez nas sprawdzone oraz
możliwe do wykorzystania przy projektowaniu zadań: otwarte zasoby edukacyjne, materiały
oznaczone licencją Creative Commons i należące do domeny publicznej, materiały autorskie.
Podniesieniem jakości projektu może być zaproszenie do współpracy ekspertów z danej
dziedziny (np. nauczycieli z innych szkół, animatorów kultury, nauczycieli akademickich).
Mogą oni pełnić funkcję konsultantów w realizowanych przez uczniów projektach.
Ewaluacja to oszacowanie realizacji postawionych celów. Przygotowana ewaluacja musi
być przydatna uczniowi, by samodzielnie umiał dokonać samooceny oraz dla nauczyciela, by
mógł ocenić projekt. Wskazane jest, aby uczeń znał ogólny i szczegółowy zarys kryteriów,
np.: ile punktów warte jest każde zadanie; jaka liczba punktów jest wymagana do zaliczenia
zadania i całego webquestu; jakie są przedziały punktów dla odpowiednich ocen (w sytuacji
wystawiana oceny). W przypadku przygotowywania webquestu dla celów szkolnych należy
zaadaptować wewnątrzszkolny system oceniania. Warto pamiętać, że różne zadania wymagają od uczniów odmiennych kompetencji, zatem także arkusze oceny i samooceny ich pracy
nie będą identyczne w przypadku każdej grupy pracującej w projekcie.
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NARZĘDZIA DO TWORZENIA WEBQUESTÓW
Do konstruowania webquestów można wykorzystać różne narzędzia i aplikacje. Do najbardziej popularnych należą: PowerPoint lub inny program do tworzenia prezentacji (slajdy
łączące tekst z wideo, multimedialność), blog, strona WWW.
PowerPoint – popularne narzędzie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów. Daje duże
możliwości multimedialne – podłączanie linków, plików, dokumentów. Plik z prezentacją
można pobrać na dowolne urządzenie oraz wydrukować jego zawartość. Nauczyciel ma możliwość osadzenia prezentacji na stronie internetowej. Problemem jest jednak dokonywanie
poprawek i modyfikacji – tradycyjną prezentację trzeba usunąć ze strony internetowej i udostępnić na nowo. Przydatne w tym miejscu stają się prezentacje udostępniane w chmurze.
Należy też pamiętać, że nowsze/starsze wersje mogą być nie obsługiwane przez odbiorcę.
Prezentacja nie jest obecnie już formą atrakcyjną dla młodzieży.
Blog, strona internetowa – w zasobach sieci nauczyciele odnajdą wiele darmowych
narzędzi do ich tworzenia, np. Blogger lub Witryny Google. Zawierają one gotowe narzędzia,
szablony i materiały wizualne, możliwość dodawania i formatowania tekstu, obrazów,
linków, filmów, zmiany ustawień komentarzy. Do ich odtwarzania potrzebny jest dostęp do
Internetu (czasem posiadanie konta). Narzędzia te dają możliwość łączenia z portalami
społecznościowymi oraz mogą być otwierane na dowolnym urządzeniu (komputer, smartfon,
tablet). Wykonywanie poprawek lub modyfikacji jest szybkie i możliwe na wszystkich urządzeniach z dowolnego miejsca. Forma ta jest bardzo atrakcyjna dla młodzieży, dzięki nowoczesnemu prezentowaniu i odbiorowi treści.
WEBQUEST – DZIAŁANIA CZĘSTOCHOWSKICH NAUCZYCIELI
W ramach prac sieci współpracy i samokształcenia „Samodzielność, innowacyjność i kreatywność ucznia w bibliotece szkolnej” koordynowanej przez nauczycieli bibliotekarzy
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie dr Agatę Arkabus i Annę
Płusę, został opracowany webquest „Historyczna Częstochowa”.

Źródło: https://tiny.pl/7mtdn, [dostęp 4.03.2021].

Webquest przygotowali nauczyciele bibliotekarze częstochowskich szkół: dr Renata
Sowada, Jolanta Bereszyńska, Izabela Jura, Edyta Pietrzkowska, Ewa Idziak, Alina Grabna.
Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i zawiera treści z zakresu
historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii. Do technicznego osadzenia webquestu wykorzystano Google Witryny, natomiast obrazy i grafika zaczerpnięte zostały z zasobów domeny
publicznej. Webquest został włączony do zasobów Webowej Biblioteki:
https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/webowa-biblioteka/.
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Nauczyciele w ramach realizacji projektu zaplanowali następujące zadania:
Zadanie 1.
Korzystając z zamieszczonych w Internecie instrukcji dodawania brakujących miejsc do map
Google – opracuj mapę historyczną Częstochowy, zaznaczając miejsca warte obejrzenia.
Dodaj zdjęcia i opisy – pamiętając o prawach autorskich. Warto sięgnąć po źródła opisujące
miejsca historyczne, które współcześnie nie zachowały się w pierwotnej postaci.
Opublikowana mapa historyczna Częstochowy będzie stanowić cenny materiał edukacyjny
dla uczniów, nauczycieli oraz regionalistów w zakresie poszerzania wiadomości o Częstochowie.
Zadanie 2.
Stwórz prezentację multimedialną dotyczącą Częstochowy, w szczególności: miejsc zabytkowych, wyższych uczelni, muzeów, postaci wywodzących się z Częstochowy, historii społeczności żydowskiej, wystawy przemysłu i rolnictwa w 1909 r., rozwoju przemysłu od
XIX w., ważnego wydarzenia historycznego w Częstochowie.

Źródło: https://tiny.pl/7mtdn, [dostęp 4.03.2021].

PODSUMOWANIE
Metoda webquestu może być wykorzystywana przez nauczycieli każdego przedmiotu i na
różnym poziomie nauczania. Jej uniwersalność sprawia, że można ją wykorzystać podczas
nauczania stacjonarnego oraz nauczania zdalnego. W przypadku nauki online, webquest
sprawdza się w nauczaniu asynchronicznym, jako propozycja działań np. pozalekcyjnych.
Nauczyciele tworząc webquest, mogą skupić się na treściach, które dla uczniów stanowią
problem lub wręcz przeciwnie – są elementem ich zainteresowań. Zarówno w przypadku
pierwszej jak i drugiej grupy, celem jest poszerzenie informacji i wiadomości. Udostępniając
webquest przez zdalne platformy, nauczyciele mogą monitować postępy uczniów, motywować ich do dalszej pracy. Jest to również propozycja dla uczniów mających słabe wyniki
w nauce – dzięki działaniom w grupie mogą podwyższyć swoje oceny, zdobyć nowe informacje, wykazać się pracą i zaangażowaniem. Webquest w nauczaniu zdalnym można wykorzystać także do działań:
● upamiętnianie ważnych wydarzeń narodowych, patriotycznych, kulturowych, szkolnych,
np.: święto patrona szkoły, Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, upamiętnienie wybuchu
powstań śląskich,
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● realizację zadań w ramach prac kół zainteresowań działających w szkole,
● promowanie regionalizmu, poznawanie miejsca zamieszkania, działań na rzecz małej
ojczyzny, osób związanych z miastem/wsią/regionem,
● współpracę z placówkami oświatowymi i kulturalnymi – realizacja projektów miedzy instytucjami.
Webquest to metoda nastawiona na aktywne uczestnictwo uczniów przy wykorzystaniu
narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Metoda ta pobudza uczestników do poszukiwań
i osiągania postawionego celu. Ważnym elementem może być zaplanowana przez nauczyciela
praca zespołowa, która w okresie zdalnego nauczania jest bardzo potrzebna w celu podtrzymania integracji dzieci i młodzieży i nawiązania wzajemnej współpracy. Istotne w metodzie webquestu jest również to, że można go wykorzystać w nauczaniu tradycyjnym, jak
i zdalnym.
dr Agata Arkabus
Bibliografia:
Wawoczny J., Rok czytelnika: projekt metodą webquest, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 1.
Netografia:
https://mrostkow.oeiizk.waw.pl/wq/index.html, [dostęp 4.03.2021].
https://szkola-podstawowa.edu.pl/metoda-webquest/, [dostęp 4.03.2021].
https://www.enauczanie.com/metody/wq, [dostęp 4.03.2021].
http://webquest-metoda.blogspot.com/, [dostęp 4.03.2021].

Aneta Przybyłowicz
Ernest Pidzik
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

P OWIATOWY K ONKURS P LASTYCZNY
PT . „M ÓJ EKSLIBRIS ” – RELACJA

P

ubliczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zorganizowała Powiatowy Konkurs Plastyczny pod tytułem Mój ekslibris, pod honorowym patronatem Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie. Adresatami konkursu byli uczniowie klas VII szkół podstawowych z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat
ekslibrisu, poznanie jego historii, kształtowanie wrażliwości czytelniczych, rozwijanie
umiejętności plastycznych oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
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Ekslibris należało zaprojektować na kartce A4 z białego bloku technicznego (grubość
kartki min. 190 g/m2), zachowując pionową
orientację kartki, w barwach biało-czarnych
wyłącznie czarnym mazakiem. Projekt ekslibrisu musiał być wykonany samodzielnie
i odręcznie. Wielkość ekslibrisu nie mogła
przekroczyć obramowania wybranego wzoru
– koła, kwadratu lub prostokąta. Nie wolno
było zastosować cieniowania.
Każdy z wykonanych ekslibrisów związany był z zainteresowaniami, sposobami
spędzania czasu wolnego ucznia oraz opatrzony napisem, np. EX LIBRIS Jana Kowalskiego (imię i nazwisko autora pracy).
Uczniowie również własnoręcznie nanieśli
powyższy przykładowy napis, wykonany techniką kaligrafii. Zostały im także udostępnione linki do stron, z których dowiedzieli
się o historii ekslibrisu oraz o ogólnych zasadach ich tworzenia.
Komisja konkursowa w składzie: Alina
Grabna – przewodnicząca, Izabela Bajor,
Ernest Pidzik, Aneta Przybyłowicz, uwzględniając poniższe kryteria:
– zgodność wykonania ekslibrisu z regulaminem,
– jakość ekslibrisu,
– pomysł na własny ekslibris,
– technikę kaligrafii napisu,
– ogólny wyraz artystyczny,
spośród 20 nadesłanych prac z 10 szkół
podstawowych przyznała następujące miejsca
i wyróżnienia:

● Kaja Łydżba, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc w Częstochowie. Opiekun – Aleksandra Kotarska

III MIEJSCE (Ex aequo)
● Natalia Świątkowska, uczennica Szkoły
Podstawowej nr 35 w Częstochowie.
Opiekun – Beata Wiśniewska

I MIEJSCE
● Jan Zyglewicz, uczeń Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach.
Opiekun – Agata Kiepura

● Milena Osińska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach.
Opiekun – Agata Kiepura

II MIEJSCE (Ex aequo)
● Laura Lewczyńska, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc w Częstochowie. Opiekun – Aleksandra Kotarska
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● Inga Dyrdzik, uczennica Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie
Starej „B”. Opiekun – Ewa Jasińska

● Alicja Złotnicka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hetmana Stanisława
Koniecpolskiego w Koniecpolu. Opiekun
– Anna Gładysińska-Złotnicka

WYRÓŻNIENIA:
● Gabriela Bajor, uczennica Publicznej
Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc w Częstochowie. Opiekun – Aleksandra Kotarska
● Oliwia Pośpiech, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hetmana Stanisława
Koniecpolskiego w Koniecpolu. Opiekun
– Anna Gładysińska-Złotnicka

● Magdalena Bielak, uczennica Publicznej
Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc w Częstochowie. Opiekun: Aleksandra Kotarska
● Dominik Trzciński, uczeń Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie.
Opiekun – Aneta Biernacka-Francik

● Wiktoria Ujma, uczennica Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie. Opiekun
– Beata Wiśniewska
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Dyplom za I miejsce oraz nagroda rzeczowa w postaci pieczątki ekslibrisu według
projektu ucznia Jana Zyglewicza, zostanie
przesłany pocztą na adres szkoły.

Wydarzenie rozpoczęła wystąpieniem Renata Lipniewska, wicedyrektor Regionalnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli RODN
„WOM” w Częstochowie ds. bibliotek pedagogicznych oraz Alina Grabna, prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie.
Odczytano słowa Tomasza Sumy, doktora nauk humanistycznych, historyka, kolekcjonera ekslibrisów, bibliofila badawczo
zajmującego się dziejami kultury materialnej, historią arystokracji i nauki polskiej
oraz symbolami w sztuce graficznej, autora
siedmiu książek, kilkudziesięciu artykułów
oraz twórcy strony internetowej, poświęconej polskiemu ekslibrisowi (http://ekslibrispolski.pl/) skierowane do uczestników
i organizatorów konkursu:
Polski ekslibris ma już ponadpięćsetletnią
tradycję. Nie sposób dziś zliczyć wszystkich twórców, którzy w tym czasie poświęcali swe umiejętności, serce i pasje,
aby tworzyć znaki książkowe. Znaki te
przetrwały do dziś i możemy je podziwiać
w niejednej kolekcji. Nie tylko zresztą
w kolekcji, ale też w książkach, bowiem
w pierwotnym założeniu ekslibris miał
służyć bibliofilskiemu oznaczaniu własności książki. Taką też rolę znak książkowy spełniał do czasu, gdy odkryto
w nim walory estetyczno-wirtuozerskie,
dzięki którym zmieniła się funkcja ekslibrisu z użytkowej na artystyczną. Ekslibris stał się grafiką, dziełem artystycznym, kunsztownym i wysmakowanym.
Nierzadko nie zapominano również o jego
najstarszej funkcji. W czasach współczesnych wielokrotnie już podejmowano temat
powolnego zapominania o tej pięknej tradycji znakowania własnego księgozbioru
ekslibrisem. Pojawiły się także niepokojące opinie, że ekslibris umiera, bowiem
już nikt o nim nie pamięta, nie tworzy go,
nie kolekcjonuje. Czy tak jest na pewno?
Przeczy temu choćby Powiatowy Konkurs
Plastyczny „Mój Ekslibris” zorganizowany
w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej
RODN „WOM” w Częstochowie, który ukazał nie tylko piękno ekslibrisu wykonanego przez bardzo młode pokolenie, ale
też udowodnił, że idea ekslibrisu jest
wciąż żywa i może być z powodzeniem
przekazywana przez wykształconych
i świadomych pracowników Biblioteki młodemu pokoleniu twórców. Wydarzenie, jakże piękne i wzruszające, napawa szcze-

Dyplom i nagroda za I miejsce w konkursie

Bardzo cieszymy się, że wśród uczniów
znaleźli się tacy, którym nie jest obce
pojęcie ekslibrisu. Z prac dowiedzieliśmy się
o zainteresowaniach i formach spędzania
czasu wolnego uczniów. Miło nam, że znalazły się na ekslibrisach przeróżne motywy
związane z książkami, drzewami, kwiatami,
roślinami, podróżami (mapa świata, kompas), zwierzętami (guziec, lew, koń, motyle,
jednorożec, ptaki, kot, słonik), ze sztuką
(obrazy, pędzle), z tańcem, muzyką (baletki,
baletnica, tańcząca para, nuty) oraz ze
sportem (rolki).
28 stycznia 2021 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyło się spotkanie online, na
platformie ClickMeeting, podczas którego
uczestnicy i nauczyciele zostali poinformowani o wynikach konkursu.

Ernest Pidzik, Alina Grabna, Izabela Bajor,
Renata Lipniewska, Aneta Przybyłowicz
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rym optymizmem i nadzieją, że dzięki
takim osobom jak organizatorzy i uczestnicy częstochowskiego Powiatowego Konkursu Plastycznego „Mój Ekslibris” księgoznak nigdy nie zginie, lecz zawsze
będzie trafiał pod nasze strzechy, otrzymując nowy wymiar, nowe kształty i nowe znaczenie.
Serdecznie dziękuję organizatorom za przekazaną wiedzę i włożony wysiłek w organizację konkursu oraz uczestnikom za
godny podziwu talent i chęć zmierzenia
się z niełatwym tematem sztuki graficznej. Życzę wszystkim dalszych sukcesów
i wiele radości.
Tomasz Suma

czycielom za wsparcie naszych młodych artystów.
Aneta Przybyłowicz
Ernest Pidzik

Prezentacje w Genially:
https://view.genial.ly/6013c4dca7a0a40daa41d92e/
presentation-ekslibris
skrót linku: https://tiny.pl/r4qsp
https://view.genial.ly/5fe30d25fa68050cfca40f8a/
game-konkurs-2020
skrót linku: https://tiny.pl/r4qs2

Wizyta w muzeum – prezentacja w Emaze:
https://www.emaze.com/@AOTRQFFLW/
rozstrzygnicie-konkursu

***
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za przesłanie ciekawych ekslibrisów.
Mamy jednocześnie nadzieję, że tegoroczne
doświadczenia wpłyną na jeszcze bogatszy
wyraz artystyczny prac w kolejnych edycjach konkursu. Gratulujemy uczniom talentu i pomysłowości oraz dziękujemy nau-

skrót linku: https://tiny.pl/r4qss

Filmik w Animoto:
https://animoto.com/play/rRJOvKRQtfA1QNCq
0haUdg
skrót linku: https://tiny.pl/r4qs3

Prezentacja nagrodzonych prac
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Beata Wyderka
Agnieszka Urbańska
Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie

K OMPETENCJE CYFROWE W PRZEDSZKOLU

K

ształtowanie kompetencji w przedszkolu ma szczególny charakter. Z jednej
strony ma na celu wzbogacić dziecko
w wiedzę, a z drugiej – dostarczyć okazji,
które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie
nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne,
a także poprzez działania umożliwić wyrabianie odpowiednich postaw. Celem kompetencji kluczowych jest kształtowanie edukacji w taki sposób, aby była nastawiona na
potrzeby przyszłości i współczesności.
W złożonym, szybko zmieniającym się świecie, każdy człowiek, również przedszkolak,
będzie potrzebował w przyszłości pewnych
umiejętności i kompetencji. Edukując obecnie dzieci w przedszkolu musimy mieć świadomość, że w przyszłości, już jako osoby
dorosłe, będą musiały stale rozwijać swoje
umiejętności ze względu na tempo zmian,
jakie zachodzą w świecie.

jętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych, które umożliwiają osobom stawić czoła wyzwaniom i dostosować się do wymogów życia cyfrowego. Komputery, tablety,
laptopy nie są takie straszne, ale zostały
trochę niepoprawnie dzieciom przedstawione przez dorosłych. Dorośli sprawili, że dzieci traktują te elektroniczne narzędzia jako
zabawki, maszyny do gier. A przecież poza
wymienionym działaniem, to przestrzeń do
nauczania programowania, które na etapie
przedszkolnym sprowadza się do umiejętności kodowania oraz dekodowania za pomocą symboli, strzałek itp.

Nauka i zabawa
z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

Bardzo ważna jest jednak świadoma postawa, dająca możliwość z jednej strony
prawidłowo wykorzystać narzędzia cyfrowe,
a także zdolność oceny ewentualnych zagrożeń, zachowania bezpieczeństwa w sieci,
jak również umiejętność dbania o własne
zdrowie od najmłodszych lat w kontaktach
z narzędziami cyfrowymi. Niezbędne jest rozumienie, w jaki sposób technologie cyfrowe
mogą pomagać w komunikowaniu się, krea-

Uczenie się obsługi komputera

Umiejętności cyfrowe w przedszkolnych
realiach muszą być realizowane jednak w sposób bardzo rozważny i przemyślany. Bez wątpienia bardzo ważne jest opanowanie umie-
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tywności i innowacjach oraz świadomość
związanych z nimi możliwości, ograniczeń,
skutków i zagrożeń.
Kompetencje cyfrowe należą do umiejętności przekrojowych, czyli występują i są
wręcz niezbędne w nabywaniu kompetencji
w pozostałych obszarach, np. umiejętnościach nauki języków obcych, uczenia się czy
świadomości. Dziecko w wieku przedszkolnym stopniowo i pod kontrolą wprowadzane
jest w przestrzeń wirtualną, przez co ma
możliwość rozwijania wszystkich pozostałych kompetencji kluczowych. Wczesne przygotowanie dzieci do świadomego, refleksyjnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii wspiera rozwój, pomaga poznawać otaczającą rzeczywistość i wspierać umiejętność dochodzenia do wiedzy, zdobywania jej w sposób zamierzony i celowy.
Dzieci uczą się świata poprzez zmysły samodzielnej aktywności poznawczej, w tym
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W przedszkolu bawimy się i uczymy korzystając z tablicy multimedialnej, oglądamy
ciekawe programy edukacyjne, prezentacje
multimedialne, realizujemy projekty, programy oraz kodujemy. W obecnym cyfrowym
świecie nauka programowania jest tak samo
istotna jak nauka czytania czy matematyki.
Głównym założeniem zajęć z kodowania jest
rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego
myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć dzieci kształtują funkcje poznawcze, ćwiczą pamięć, koncentrację oraz koordynację ruchową. Podstawową pomocą dydaktyczną jest plansza do kodowania.

Plansza do kodowania

Przykładowe działania w codziennej pracy kształtujące kompetencje cyfrowe:
● wykorzystanie w pracy z dziećmi urządzeń TIK (np. laptop, tablica multimedialna),
● wykorzystywanie Internetu – oglądanie
prezentacji i filmów edukacyjnych dla
dzieci,
● nauka kodowania przez zabawę, nie tylko z wykorzystaniem narzędzi TIK, kodowanie na dywanie z użyciem planszy,
● zajęcia profilaktyczne – dziecko bezpieczne w sieci, zapoznanie z wybranymi
stronami internetowymi,
● wyszukiwanie z dziećmi przepisów kulinarnych,
● edukacyjne zajęcia online np. z Publiczną Biblioteką w Koniecpolu, gdzie panie
bibliotekarki prowadzą cyklicznie zajęcia
„Jesień z M. Konopnicką”, czytanie na
dywanie, spotkania z przedstawicielami
różnych zawodów (policjant), którzy również uczestniczą w czytaniu dla dzieci,
poznawanie biblioteki online, zapoznanie
z regulaminem, wyglądem biblioteki podczas zajęć „Feryjne spotkania z Beniem
w bibliotece” itp.,

W Miejskim Przedszkolu nr 9 w Częstochowie uczymy dzieci, jak w sposób mądry
i bezpieczny korzystać z nowych technologii,
czyniąc z nich użytkowników świadomych
szans, możliwości, ale też zagrożeń, jakie
niesie wirtualna rzeczywistość i nowoczesne
narzędzia.
Czas pandemii spowodowany przez koronowirusa pokazał, że wykorzystanie technologii cyfrowych przez pewien czas okazało
się podstawowym i kluczowym narzędziem
w pracy z dziećmi. Narzędzia te również
umożliwiły komunikowanie się z rodzicami
i opiekunami dzieci. Dzięki racjonalnemu wykorzystaniu urządzeń cyfrowych dzieci mogły nadal poznawać i spotykać się z przedstawicielami różnych zawodów, prezentować
rodzicom i bliskim uroczystości przedszkolne, spotkać się ze Świętym Mikołajem, brać
udział w konkursach, projektach, programach itp.
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● realizacja programów i projektów dla dzieci, np.: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„Idź ty lepiej, koziołeczku szukać swego
Pacanowa” organizowany przez Europejskie Centrum Bajki Pacanów, projekt
„Piękna nasza Polska cała” itd.,
● spotkanie z Mikołajem online – oglądanie
spersonalizowanego filmiku od św. Mikołaja dla dzieci z naszego przedszkola,
● organizowanie spotkań z pracownikami
różnych zawodów poprzez nagrywanie
filmików (bibliotekarz, aktor),
● przeglądanie z dziećmi filmów i zdjęć z uroczystości, wycieczek przedszkolnych na
tablicy multimedialnej, laptopie,
● strona internetowa przedszkola – komunikacja z rodzicami, promowanie przedszkola,
● zajęcia z podstaw robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Education dla dzieci starszych z użyciem laptopów, tabletów,
● Projekt Daltoński – wykorzystanie technologii cyfrowej do realizacji projektu,
odbywanie szkoleń online przez nauczycieli, przygotowanie pomocy, instrukcji
do realizacji projektu w przedszkolu.
● przygotowanie Microsoft Office (Teams),
który jest narzędziem wykorzystywanym

w naszym przedszkolu w przypadku nauczania zdalnego.

Kompetencje cyfrowe to nie tylko laptop,
smartfon czy tablet. To przede wszystkim
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
motywowanie do poszukiwania przez dzieci
odpowiedzi na nurtujące je problemy w sposób dla nich ciekawy, angażujący do działania. Edukacja medialna z jednej strony
jest źródłem wiedzy i rozrywki, z drugiej,
natomiast niesie wiele zagrożeń dla dziecka.
Dobrze więc, aby zdawało ono sobie z nich
sprawę. Jest to najważniejsze zadanie, jakie
ma do spełnienia przedszkole.
Beata Wyderka
Agnieszka Urbańska

Dorota Jarzębska
Agata Szczepańczyk
Agnieszka Wróbel
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie

W YCHOWANIE PATRIOTYCZNE
W DOBIE PANDEMII

P

atriotyzm – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie
oraz chęci ponoszenia za nią ofiar
i gotowości do jej obrony (…). Patriotyzm to
również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Oparty
na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty
kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością1.
Postawa patriotyczna powinna być głęboko zakorzeniona w każdym z nas. Powin-

niśmy przekazywać ją każdego dnia swoim
bliskim, dzieciom, podopiecznym, ludziom
z którymi spotykamy się na chwilę lub na
dłużej. Jak to wygląda w czasie pandemii,
która zamknęła nas w domach, wyizolowała
społecznie. Staliśmy się skupieni bardziej
na sobie, zatroskani o własne zdrowie, sytuację materialną. Jednak pomimo przeniesienia edukacji do sieci, nauczyciele nie zostali zwolnieni z realizacji zagadnień z zakresu wychowania patriotycznego, szczególnie
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ważnego w przedszkolu, ponieważ krótki
czas edukacji przedszkolnej już się w życiu
dziecka nie powtórzy, a wiedza, którą tu
zdobędzie, postawa, która zostanie ukształtowana w przedszkolu, procentować będzie
w dalszej edukacji szkolnej. Zatem nie możemy sobie pozwolić na stratę choćby „jednej chwili”.
W naszym przedszkolu zaproponowaliśmy rodzicom utworzenie Galerii Patriotycznej Dzieci i Rodzin z Miejskiego Przedszkola
Integracyjnego nr 43 w Częstochowie. Otrzymaliśmy zdjęcia dzieci z rodzinami na tle
naszych przepięknych barw narodowych.
Wiele rodzin samodzielnie wykonało flagi
i kotyliony. Opublikowaliśmy też kilka polskich legend. Zatroszczyliśmy się również
o pielęgnowanie polskich tradycji, zapraszając wszystkich do udziału w konkursie wielkanocnym prezentującym ozdoby i potrawy
wielkanocne.
Od września 2020 r. pracujemy stacjonarnie już z całymi grupami. Choć pandemia wymusza na nas wiele nakazów, zakazów i obostrzeń, staramy się realizować
wychowanie patriotyczne na bieżąco. Zwłaszcza, że obecnie troska o drugiego człowieka,
członka społeczności i społeczeństwa nabiera znacznie większego znaczenia, cytując za
św. Janem Pawłem II:
„Starajmy się tak postępować i tak żyć, by
nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie
czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”.

stochowie coroczną zbiórkę (tym razem była
to zbiórka słodyczy). Przekazaliśmy przedszkolakom wiedzę na temat odzyskania przez
naszą Ojczyznę niepodległości i obchodów
Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość Pasowania na Starszaka połączyliśmy
z obchodami 11 Listopada – była to wielka
lekcja patriotyzmu. Włączyliśmy się do akcji
MEN „Szkoła pamięta”, organizując tablicę
pamięci o Wielkich Polakach, o Bohaterach
Ojczyzny. Przygotowaliśmy też w ramach
współpracy z Hufcem ZHP kartkę z życzeniami dla Polski – życząc jej – miłości. Kultywując polskie tradycje, wzięliśmy udział
w konkursie organizowanym przez ZNP
w Warszawie o/Częstochowa „S. Moniuszko
– Tańce góralskie” w ramach „A to Częstochowa właśnie – twórcze pasje kulturowe”,
gdzie nasza uczennica zdobyła III miejsce.
Piękne polskie tradycje to także obraz patriotyzmu, przywiązania do Ojczyzny. Cały
czas promujemy narodowe tradycje, także te
lokalne, bo przecież jak pisał T. Różewicz
w wierszu „Oblicze Ojczyzny”:
„Ojczyzna to kraj dzieciństwa,
miejsce urodzenia,
to jest ta mała najbliższa
Ojczyzna…”2.
W tym duchu od wielu lat organizujemy
spotkania wigilijne. Uczestniczą w nich dzieci i ich rodziny. Jest wspólne śpiewanie kolęd, składanie życzeń przy przygotowanym
zgodnie z naszą tradycją stole.
W 2020 r. spotkanie odbyło się w dwóch
zespołach, tylko z dziećmi. Jednak zostało
ono nagrane na płytę CD, aby wszyscy rodzice mogli z nami w nim uczestniczyć. Złożyliśmy również tradycyjne, polskie życzenia
poprzez platformę Teams, aby choć w niewielkim stopniu móc wspólnie obchodzić cudowne polskie święta.
Kolejny etap realizacji naszego przedsięwzięcia to zorganizowanie konkursów z udziałem (pomocą) rodziców, tj. konkursu recytatorskiego pt. „Kocham moją Ojczyznę” i konkursu fotograficznego „Ja i zabytki mojego
miasta”. Staramy się jak najczęściej angażować także rodziców do realizacji tematyki
patriotycznej. Mamy nadzieję, że wspólna praca będzie chwilą refleksji nad tym, co możemy uczynić dla naszej Ojczyzny, dla drugiego człowieka, gdyż przytaczając słowa
Johna F. Kennedy’ego:
„Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna.
Pytajmy, co możemy dla niej uczynić”3.

Promując postawę patriotyczną, opracowaliśmy przedsięwzięcie pt. „Mały Patriota”.
W ramach jego realizacji zorganizowaliśmy 21 września obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju (z zachowaniem reżimu
sanitarnego). Uczciliśmy ten dzień rozmowami i wierszami, opowiadaniami, wspólnym śpiewaniem, kończąc przemarszem wokół przedszkola z własnoręcznie wykonanymi gołębiami symbolizującymi pokój. Następnym etapem naszych patriotycznych
działań była zbiórka dla Polaków na Kresach w ramach akcji „Mikołaj na Kresach”.
Troska o Polaków znajdujących się w trudniej sytuacji to obowiązek każdego z nas,
dlatego do tej zbiórki włączyliśmy się z chęcią i dużym zaangażowaniem. Nie tylko staraliśmy się pomóc Polakom za granicą, zatroszczyliśmy się także o tych z naszego
bliższego sąsiedztwa, którzy na co dzień
borykają się z trudną sytuacją. Zorganizowaliśmy dla Domu dla Chłopców w Czę-
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Zwłaszcza w tym trudnym czasie jest to
ważne, gdy pandemia koronawirusa zbiera
swe żniwo. Obecnie patriotyzm nabiera nowego wydźwięku, to także odpowiedzialne postępowanie, aby nie szkodzić drugiemu człowiekowi. Mamy nadzieję, że nasza praca
przyniesie zamierzone efekty.

2

3

http://lektury.kochamjp.pl/oblicze-ojczyzny/,
[dostęp 10.01.2021].
https://pl.wikiquote.org/wiki/
John_Fitzgerald_Kennedy,
[dostęp 10.01.2021].

Netografia:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyzm,
[dostęp 10.01.2021].
http://lektury.kochamjp.pl/oblicze-ojczyzny/,
[dostęp 10.01.2021].
https://pl.wikiquote.org/wiki/John_Fitzgerald_
Kennedy, [dostęp 10.01.2021].

Dorota Jarzębska
Agata Szczepańczyk
Agnieszka Wróbel
Przypisy:
1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyzm,
[dostęp 10.01.2021].

EDUKACJA POLONISTYCZNA
Urszula Wykurz
Szkoła Podstawowa nr 80 im. W. Bogusławskiego w Krakowie

P ODARUNEK DLA ZIEMI
CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

P

odobno dobrzy ludzie emanują błękit i fiolet, źli musztardowe odcienie żółci1. Tola, Pola
i Urwis, bohaterowie utworów Moniki Miłowskiej i Marii Shmel’ovej2, wkrótce przekonają się, że świat jest pełen kolorów. Niektóre z nich wywołują radość, uśmiech na
pucatej buzi, inne budzą lęk, a nawet obrzydzenie.
Rezolutny piesek, sympatyczna kotka i zapracowana sówka apelują do każdego z nas, by
podjąć działania na rzecz ochrony środowiska; uczą, czym są Cele Zrównoważonego
Rozwoju, pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych, a cisza wędrować może / przez mały domek jabłka3.
Podarunek dla Ziemi to projekt, który zrodził się z fascynacji bajkowym uniwersum
powołanym do istnienia przez Fundację CultureLab. Trzeba prowadzić z uczniami zajęcia
z edukacji globalnej, zachęcać do krytycznego myślenia i dyskutowania. Należy uważnie
patrzeć na to, co dzieje się wokół nas, gdyż inspiracja często płynie z obserwacji4. Otwieranie
oczu na piękno i prawdę to misja każdego pedagoga. Pamiętajmy, że młodzi ludzie nie powinni być zadowoleni z siebie, bo do niczego nie dojdą5.
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V
TEMAT: Radość na skrzydłach.
CZAS REALIZACJI: 2 godziny lekcyjne
CELE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ6:
Kształcenie literackie i kulturowe. Uczeń:
● rozpoznaje czytany utwór jako bajkę (I.1.3)
● opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną
zależność (I.1.7)
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●
●
●
●

charakteryzuje bohaterów w czytanym utworze (I.1.9)
określa tematykę oraz problematykę utworu (I.1.12)
nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst (I.1.14)
wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach (I.1.19)

CEL DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELA:
● uczeń na podstawie tekstu kultury dowiaduje się, czym jest tolerancja,
● uczeń na podstawie tekstu kultury formułuje wniosek, iż każdy ma prawo do nauki.
CEL DLA UCZNIA:
Przeczytam bajkę Psikus lub literka i dowiem się, co ważnego Pan Grozek chciał przekazać
swoim uczniom.
METODY I FORMY PRACY:
● praca z tekstem,
● burza mózgów,
● praca indywidualna, grupowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
● tekst bajki Psikus lub literka: M. Miłowska, M. Shmel’ova, Tup Tup Tup na tropie wielkiej
przyjaźni. O Smogu Wawelskim i Madam Śmieciuszce, Fundacja CultureLab, Warszawa
2016, s. 15–27.
● samoprzylepne karteczki w różnych kolorach,
● kredki,
● karty pracy: KOB – Karta Obserwacji Bohatera,
● arkusze białego papieru,
● słowniki, encyklopedie,
● komputer z dostępem do internetu.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Podanie tematu i sfomułowanie celu lekcji7.
2. Nauczyciel konstruuje NaCoBeZu i stawia pytanie kluczowe. Informacje umieszczone
zostają na schemacie.
Spotkanie na polanie
PYTANIE KLUCZOWE: Co Pan Grozek chce przekazać swoim uczniom?

Wiem:
co wydarzyło się
na ptasiej polanie

Znam:
treść bajki
i potrafię o niej opowiadać

Umiem:
zbudować
plan wydarzeń

Dowiem się:
czym jest
tolerancja

3. Lektura bajki Psikus lub literka.
4. Rozmowa z uczniami na temat głównych bohaterów bajki. Pierwsze wrażenia i skojarzenia
uczniów zapisane zostają na kolorowych karteczkach, a następnie przyklejone na arkuszu białego papieru.
5. Nauczyciel prosi uczniów o sporządzenie planu wydarzeń. Do każdego punktu uczniowie
mogą dorysować emotikonę, avatar lub zabawny znaczek, który pełnić będzie funkcję komentarza/ uzupełnienia.
6. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy, używając do tego kolorowych patyczków z imionami. Każda z grup otrzymuje zadanie do wykonania: KOB – Karta Obserwacji Bohatera.
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KOB: Karta Obserwacji Bohatera
Zadania dla grupy I
Wypiszcie, co Urwis robił na ptasiej polanie.
Oceńcie zachowanie bohatera.
Jak myślicie, na którą odznakę zasłużył pies?
Wybierzcie ją spośród podanych poniżej i krótko uzasadnijcie swój wybór.
Odznaka dla bohatera
🍅 pomysłowy
🎋 nieodpowiedzialny
🍖 pracowity
🌸 zabawny
🌻 towarzyski
🌿 łatwowierny
🍵 niebezpieczny
🍇 smutny
KOB: Karta Obserwacji Bohatera
Zadania dla grupy II
Wypiszcie, co Pan Grozek robił na ptasiej polanie. Oceńcie zachowanie bohatera.
Jak myślicie, na którą odznakę zasłużył sokół? Wybierzcie ją spośród podanych poniżej
i krótko uzasadnijcie swój wybór.
Odznaka dla bohatera
lekkomyślny
🔮
życzliwy i pomocny
💟
zabawny
🍀
uprzejmy
surowy
◐
mądry i rozsądny
🦉
przyjacielski
zdenerwowany
KOB: Karta Obserwacji Bohaterów
Zadania dla grupy III
Wypiszcie, co dzięcioł, bocian, wróble i czapla biała robiły na ptasiej polanie. Oceńcie zachowanie bohaterów.
Jak myślicie, na którą odznakę zasłużyły ptaki? Wybierzcie ją spośród podanych poniżej
i krótko uzasadnijcie swój wybór.
Odznaki dla bohaterów
zachwyceni
🎰
nieufni
🎩
oburzeni
🎑
otwarci
🎡
nieuprzejmi
🥐
życzliwi
🎱
sympatyczni
🎲
ostrożni
🔒
7. Prezentacja prac każdej z grup zakończona podsumowaniem. Uczniowie powinni zwrócić
uwagę na postawę dzięcioła, bociana, wróbli oraz czapli białej, którzy nie chcieli, by pies
i kot uczyły się razem z nimi, ponieważ są inni. Warto rozważyć z uczniami myśl, iż boimy
się tego, co nowe, nieznane.
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8. Uczniowie zastanowią się nad słowami Pana Grozka, który zapewniał, że każdy ma prawo
do nauki. W tym miejscu należy podkreślić, że wszyscy zasługują na szacunek, życzliwość, pomoc, miłe słowo. Taka postawa nosi miano tolerancji.
9. Na zakończenie zajęć można porozmawiać z uczniami o tym, że czarne ptaki wcale nie są
gorsze od tych białych i kolorowych. Uczniowie szukają w słownikach, encyklopediach
i wyszukiwarce internetowej informacji na temat kruka, gawrona, kawki zwyczajnej.
10. Podsumowanie zajęć: ewaluacja.
Nauczyciel rozdaje uczniom Odznakę: słoneczko.
Każdy uczeń zapisze:
Co
– co zapamięta z dzisiejszej lekcji,
zapamiętam
z dzisiejszej
– co było ciekawe/ważne/zaskakujące.
lekcji?

ZAŁĄCZNIKI DO KONSPEKTU
I. FORMY WYPOWIEDZI
Zadanie 1.
W formie wpisu do dziennika napisz o tym, jak:
– Sówka Pola uczyła się geografii,
– Pies Urwis uczył się matematyki,
– Kotka Tola uczyła się historii.
Zadanie 2.
Napisz opowiadanie z użyciem dialogu oraz opisem postaci. Wybierz jedną z propozycji:
– Opowieść o tym, jak Pan Grozek został nauczycielem ptaków,
– Opowieść o czarnych ptakach,
– Opowieść o tym, jak doktor Dolittle trafił do ptasiego królestwa.
Zadanie 3.
Weź udział w projekcie Ptasie Rymowanki. Przeczytaj tekst, którego bohaterką jest czapla biała.
Zielonym kolorem podkreśl w wierszu epitety. Napisz rymowankę o swoim ulubionym ptaku.
Czapla biała
wszystkich literek jeszcze nie umiała.
Do Pana Grozka na polanę przyfrunęła
i znajomością dobrych manier zabłysnęła.
„Ptaki kochane, skrzydlaci przyjaciele,
nie żądam od was zbyt wiele.
Kreda, tablica i skrzydeł szelest –
niech to będzie nasz szkolny rejestr” 8.
II. ZADANIA
Zadanie 1.
Przekonaj Hucka Finna, że powinien chodzić do szkoły. Sformułuj trzy powody (argumenty)
i krótko uzasadnij każdy z nich.
Zadanie 2.
Pomyśl, jakie psikusy mógłby wymyślić Tomek Sawyer dla swojej cioci Polci. Pamiętaj,
by żarty były sympatyczne, kulturalne, zabawne.
Zadanie 3.
Kasztelan Mirmił został uczniem Szkoły Latania, ponieważ marzył o tym, by pewnego dnia
wzbić się w powietrze. Ustal, czego chcieli się nauczyć bohaterowie Twoich lektur szkolnych:
– Adaś Niezgódka i Alojzy Kukuryk (Akademia pana Kleksa),
– Alcest i Ananiasz (Mikołajek),
– Tosia, Filip i Kuki (Magiczne Drzewo. Czerwone krzesło).
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III. ĆWICZENIA
Ćwiczenie 1.
W każdej z dziesięciu grup podkreśl odpowiednią część mowy. Wpisz w okienka drugie litery
podkreślonych wyrazów, a dowiesz się, jakim terminem Pan Grozek nazywał postawę szacunku wobec każdego ptaka i każdego człowieka.
I grupa. Rzeczownik w miejscowniku: arbuzem, awantur, atlasach.
II grupa. Czasownik w trybie rozkazującym: oddajemy, pokażcie, zrobilibyście.
III grupa. Wyraz, w którym litera „i” pełni tylko funkcję zmiękczenia: piłkarz, ulubiony, stracić.
IV grupa. Czasownik dokonany: myśleć, zebrać, układać.
V grupa. Wyraz z „rz” wymiennym: traktorzysta, wierzba, narzędzia.
VI grupa. Wyraz, który ma więcej niż jedno znaczenie: piórnik, pieniądze, paczka.
VII grupa. Zaimkiem jest: on, albo, pod.
VIII grupa. Przymiotnik, który stopniuje się w sposób regularny: schludny, kolorowy, duży.
IX grupa. Czasownik rodzaju męskoosobowego: przeczytały, zjedliśmy, oddał.
X grupa. Wyraz z „ż” wymiennym: pożyczyć, ważka, ważyć.
Hasło:
Ćwiczenie 2.
Do diagramu A wpisz rzeczowniki rodzaju męskiego. Do diagramu B wpisz rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Litery z ponumerowanych kratek 1–12 utworzą hasło.
wiewiórki, wróble, albatrosy, sikorki, czaple, bociany, pustułki, derkacze

Hasło:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ćwiczenie 3.
Korzystając z tablicy kodów, rozwiąż szyfrogramy, a dowiesz się, jakie ptaki można spotkać
w Polsce i na świecie. Sprawdź w wyszukiwarce internetowej, jak wyglądają.
Tablica kodów
1. 2. 3. 4. 5.
ę
l
p
v
🦃 a
f
ł
q w
🦅 ą
g m r
x
🦉 b
s
y
🦐 c h n
i
ń
ś
z
🦑 ć
j
o
t
ź
🦇 d
e
k
ó
u
ż
🦆
szyfr nr 1:
piękny ptak, który potrafi udawać niebezpiecznego węża
🦇1

🦆4

🦇1

🦆1

🦆2
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szyfr nr 2: górski ptak o różowo-czerwonych skrzydłach
🦃4 🦇3 🦉3 🦆4 🦉4 🦐3 🦑2 🦆2
szyfr nr 3: najszybszy ptak świata
🦐4 🦇3 🦆2 🦆3 🦅3
🦅5

🦃2

🦇1

🦉4

szyfr nr 4: ptak zwany słonecznym bąkiem
🦐4 🦅3 🦇3 🦐3 🦆1 🦐1 🦑5 🦐3

🦑2

szyfr nr 5: najmniejszy ptak świata
🦆2 🦇3 🦃3 🦑2 🦉1 🦆1 🦉4

🦆2

🦐2

🦃1

🦅5

🦃1

🦑3

🦐4

🦆2

🦆1

🦇3

🦐1

🦅5

🦐3

🦐5

🦃1

🦑2

szyfr nr 6: król tancerzy wśród ptaków
🦃3 🦑2 🦉4 🦇3 🦉2 🦅3 🦆3 🦅5

Odpowiedzi do ćwiczeń
Ćwiczenie 1.
atlasach, pokażcie, ulubiony, zebrać, traktorzysta, paczka, on, schludny, zjedliśmy, ważyć;
Hasło: Tolerancja.
Ćwiczenie 2.

Hasło: Ptasia polana
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ćwiczenie 3.
piękny ptak, który potrafi udawać niebezpiecznego węża – dudek,
górski ptak o różowo-czerwonych skrzydłach – pomurnik,
najszybszy ptak świata – sokół wędrowny,
ptak zwany słonecznym bąkiem – słonecznica,
najmniejszy ptak świata – koliberek hawański,
król tancerzy wśród ptaków – lirogłów.

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V
TEMAT: Zapal świeczkę pokoju.
CZAS REALIZACJI: 2 godziny lekcyjne
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CELE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ9:
Kształcenie literackie i kulturowe. Uczeń:
● rozpoznaje czytany utwór jako bajkę (I.1.3)
● opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną
zależność (I.1.7)
● określa tematykę oraz problematykę utworu (I.1.12)
● nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst (I.1.14)
● wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach (I.1.19)
● wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera (I.1.20)
● redaguje list otwarty (III.2.1)
● gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje (IV.3)
CEL DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELA:
● uczeń na podstawie tekstu kultury formułuje wnioski dotyczące bezpieczeństwa ludzi i narodów,
● uczeń na podstawie tekstu kultury formułuje wniosek, iż wojna jest złem.
CEL DLA UCZNIA:
Przeczytam bajkę Urodziny w Donbasie i dowiem się, jak wyglądało życie Pieti.
Dowiem się, czym jest konflikt zbrojny, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Pokoju.
METODY I FORMY PRACY:
● praca z tekstem,
● burza mózgów,
● praca indywidualna, grupowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
● tekst bajki Urodziny w Donbasie: M. Miłowska, M. Shmel`ova, Tup Tup Tup na tropie wielkiej przyjaźni. O Smogu Wawelskim i Madam Śmieciuszce, Fundacja CultureLab, Warszawa 2016, s. 43–55.
● karta pracy: Tropiciele,
● karta pracy: Apelujemy,
● kolorowe karteczki,
● ptaki z papieru w szarym i białym kolorze.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Podanie tematu i sfomułowanie celu lekcji10.
2. Nauczyciel konstruuje NaCoBeZu i stawia pytanie kluczowe. Informacje umieszczone zostają na schemacie.
Urodziny w Donbasie
PYTANIE KLUCZOWE: Dlaczego Pietia nie uciekł z Donbasu?

Wiem:
co wydarzyło
się
w Donbasie

Znam:
treść bajki
i potrafię o niej
opowiadać

Umiem:
uzupełnić tekst,
odszukać właściwe
informacje

Dowiem się:
czym jest konflikt zbrojny,
dlaczego obchodzimy
Światowy Dzień Pokoju

3. Lektura bajki Urodziny w Donbasie.
4. Rozmowa z uczniami na temat głównych bohaterów bajki.
Uczniowie opisują, jak wygląda życie Pieti w Donbasie, wyjaśniają, dlaczego chłopiec nie
chce na urodziny ani roweru, ani fajnej gry. Wnioski i propozycje uczniów zapisane
zostają na kolorowych samoprzylepnych karteczkach.
5. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy, używając do tego kolorowych patyczków z imionami. Każda z grup otrzymuje zadanie do wykonania: karta pracy. Tropiciele.
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Karta pracy. Tropiciele
Przeczytajcie zdania. Uzupełnijcie je tak, by powstały informacje zgodne z treścią bajki.
Pietia jest ………………………………
………….. Poli.
bratem – kuzynem – wujkiem – siostrzeńcem
Pola upiekła …………………………………………………………………. .
tort dla przyjaciół mieszkających na polanie
tort malinowo-orzechowy
tort czekoladowy
tort urodzinowy
………………………………………… nie potrafi jeszcze odczytywać cyferek.
Pola – Urwis – Tola – Pietia
Tola …………………………………………………. tort Poli.
zjadła – pochwaliła – skrytykowała – zabrała
6. Prezentacja prac każdej z grup zakończona podsumowaniem. Uczniowie powinni zwrócić
uwagę na postawę Pieti, który nie chciał opuścić Donbasu.
Można w tym miejscu zaproponować piątoklasistom ćwiczenie Złap argumenty.
Każda z grup formułuje powody, dla których Pietia:
– powinien opuścić Donbas,
– powinien zostać w Donbasie.
Zajęcia kończymy rozmową na temat Światowego Dnia Pokoju: dlaczego ważne jest to
święto, kiedy jest obchodzone.
7. Lekcję drugą rozpoczynamy od zadania Przyjaciel ptaków.
Uczniowie zapisują na skrzydłach papierowych ptaków (w szarym kolorze), z czym kojarzy
im się wojna (tu mogą pojawić się propozycje: niebezpieczeństwo, śmierć, wróg, nieszczęście, krew, strach).
Uczniowie zapisują na skrzydłach papierowych ptaków (w białym kolorze), z czym kojarzy
im się pokój (tu mogą pojawić się propozycje: bezpieczeństwo, spokój, radość, zabawa,
zadowolenie, szczęście).
8. Następnie uczniowie sami dobierają się w grupy i pod okiem nauczyciela uczestniczą
w warsztatach redakcyjnych. Każda z grup pisze list otwarty do mieszkańców Donbasu.
Karta pracy. Apelujemy
Napiszcie list do mieszkańców Donbasu, w którym przekonacie ich, by przestali ze sobą
walczyć. Wykorzystajcie wybrane sformułowania z ramki.
musicie wiedzieć, że…, zobaczcie, jak…, pamiętajcie, że…,
nie warto…, pomyślcie o…, czy chcecie, żeby…
9. Pod koniec zajęć następuje prezentacja prac: głośne odczytanie listów.
Uczniowie oceniają pracę swoich kolegów, przyznając punkty lub emblematy (np. w postaci kolorowych kwiatów lub ptaków – orzeł, sowa, jastrząb: ocena koleżeńska).
ZAŁĄCZNIKI DO KONSPEKTU
I. FORMY WYPOWIEDZI
Zadanie 1.
W imieniu sówki Poli napisz dziennik, wiedząc, że
– w poniedziałek bawiła się na polanie z kotką Tolą i psem Urwisem,
– we wtorek robiła porządki w swoim luksusowym domku na drzewie,
– środę spędziła w Donbasie na urodzinach u kuzyna Pieti.
Zadanie 2.
Napisz zaproszenie na przyjęcie urodzinowe Pieti.
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Zadanie 3.
Skorzystaj ze wzoru i złóż Pieti urodzinowe życzenia.
Wzór:
Zaspane borsuki gwiazdy gorejącej szukają,
do lisich norek nawet zaglądają.
Elf na sąsiada zza pieca zerka,
podnosi się na brzuszku zielona kołderka.
Pan Mróz – psotnik w białym kapeluszu –
doda dziś wszystkim animuszu.
Czerwone jabłuszka na buzi namaluje,
srebrnymi sopelkami drzewa wyhaftuje.
Niech światełko z Betlejem
promyczek nadziei zapali w duszy.
Niech słone łzy z drżących rzęs osuszy.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składam Ci serdeczne życzenia11.
II. ZADANIA
Zadanie 1.
Uzupełnij zdania liczebnikami w odpowiedniej formie. Nad każdym z nich narysuj właściwy symbol.
💮 liczebnik główny
💭 liczebnik porządkowy
🔆 liczebnik zbiorowy
💦 liczebnik ułamkowy
Urwis i Tola czekali na ……………… (3) towarzysza podróży.
(3) ………… przyjaciół pojechało na wycieczkę.
Rodzice kupili ……………… (3) zabawki dla swoich dzieci.
Zjadłem ……….……… (1/2) tortu.
(4) ……………… dzieci bawiło się na podwórku.
(12) ……………….……… świeczek paliło się na urodzinowym torcie Pieti.
Zadanie 2.
Przekonaj Krwawego Hegemona, bohatera komiksu Kajko i Kokosz. Szkoła latania, by zaprzestał ataków na gród kasztelana Mirmiła. Użyj odpowiednich argumentów.
Zadanie 3.
Uzupełnij tabelę. Wpisz imiona i nazwiska bohaterów z Twoich lektur szkolnych, których
poznałaś/poznałeś w klasie IV oraz w klasie V.
Kartoteka bohatera
bohater spokojny i sympatyczny
bohater niebezpieczny
bohater pracowity
bohater zabawny
bohater, z którym warto porozmawiać
bohater, którego należy unikać
III. ĆWICZENIA
Ćwiczenie 1.
Podkreśl i wpisz do diagramu właściwe części mowy. Odczytaj hasło.
1. Przysłówkiem jest wyraz: grzeczny, groźniej, generała.
2. Rzeczownik, w którym litera „i” pełni funkcję zmiękczenia oraz jest odrębną głoską:
wiosenny, piłkarze, szczenię.
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3.
4.
5.
6.
7.

Czasownik rodzaju niemęskoosobowego: zamknęły, znalazła, zapisali.
Wyraz zawierający „rz” niewymienne: rycerzyk, wrzesień, marynarz.
Przymiotnik, który podlega stopniowaniu: metalowy, sumienny, piaskowy.
Rzeczownik rodzaju nijakiego: sukienki, wybrzeża, sweterki.
Rzeczownik rodzaju żeńskiego składający się z trzech samogłosek: monarcha, modlitwa,
wiązanka.
8. Wyraz zawierający „ó” niewymienne: wrócicie, mrówkami, próżniak.

Hasło:
A4

C1

H1

E8

F4

F6

A7

C8

G7

D5

C3

B6

E3

B2

H2

Ćwiczenie 2.
Korzystając z tablicy kodów, rozwiąż szyfrogramy, a poznasz imiona i nazwiska ludzi, którzy
starali się, by na ziemi zapanował pokój. Sprawdź w encyklopedii lub wyszukiwarce
internetowej, z jakiego kraju pochodzili, czym się zajmowali.

🐲
🦑
🦐
🦇
🐇
🐉
🐎
szyfr nr 1
🐎2 🐉3

🦑2

🐇2

szyfr nr 2
🦐1 🐲1

🦐4

🐲1

🦇1

🐲1

🦐3

🐲1

🐉3

🦐1

🐲1

🦇3

Tablica kodów
1. 2. 3. 4.
a
ę
l
p
ą
f
ł
q
b
g
m
r
c
h
n
s
ć
i
ń
ś
d
j
o
t
e
k
ó
u
🦇3

🐲1

🐎2
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szyfr nr 3
🐲3 🐎1

🦇1

🦇2

szyfr nr 4
🐉2 🐇2

🦐3

🦐3

🦇5

szyfr nr 5
🦇4 🐇5

🐇2

🦐4

🐇2

szyfr nr 6
🦐3 🐲1

🐉4

🐎2

🐲1

🐇5

🐎2

🐲1

🦑5

🐲3

🐲1

🦑3

🐲2

🦇4

🐲1

🦇1

🐲1

🦐4

🐉4

🐎1

🦐4

🐎1

🦐1

🐲1

🐉1

🐇2

🐉4

🐎1

🦐4

🐎1

🦇4

🐲1

🐎4

🐉4

🦇5

🦇3

🐎2

Ćwiczenie 3.
Przeczytaj wiersz Świat na dłoni12, a następnie wykonaj polecenia 3.1–3.6.
Gdy na ziemi pokój panuje,
rudy lisek z radości aż podskakuje.
Wiewiórka orzeszki do kieszonki zbiera
i na bawiące się dzieci wesoło spoziera.
Tata do pracy idzie zadowolony,
a wieczorem długo patrzy w oczy żony.
Urwisy z piątej klasy na boisku dokazują,
piłkarskie sztuczki światu pokazują.
Wiatr w gałęziach wierzby starej szepcze z przejęciem:
„Wojna jest złym zajęciem”.
Niech ci, którzy stery państw w rękach trzymają
O pięknej prawdziwe Tamtej Nocy pamiętają.
Czar wigilijnej kolacji nie przeminie.
Blask zielonych igiełek nigdy nie zaginie.
Bo są oczy, które kochać pragną gorąco.
Bo są usta, które szepczą znacząco.
Bo są ręce, które opłatek trzymają.
Do wspólnego świętowania zapraszają.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Wypisz bohaterów wiersza.
Ustal, do kogo zwraca się podmiot liryczny.
Zielonym kolorem podkreśl w wierszu uosobienie.
Czerwonym kolorem podkreśl epitety.
Wypisz z wiersza: 3 przyimki, 3 przysłówki, 2 zaimki, 2 partykuły.
Uzupełnij zdania.
Wiersz jest ……………………………… pokoju.
Gdy na świecie panuje pokój, wszyscy są …………………… i ……………………………. .
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Odpowiedzi do ćwiczeń
Ćwiczenie 1.

Hasło: Wojnie mówimy nie
Ćwiczenie 2.
szyfr nr 1: Kofi Annan, szyfr nr 2: Barack Obama, szyfr nr 3: Lech Wałęsa, szyfr nr 4: Jimmy
Carter, szyfr nr 5: Szirin Ebadi, szyfr nr 6: Matka Teresa z Kalkuty.
Ćwiczenie 3.
3.1. lisek, wiewiórka, dzieci, tata, żona, uczniowie, wiatr.
3.2. Podmiot liryczny zwraca się do osób, które sprawują władzę w państwach: do prezydentów, premierów, ministrów.
3.3. Wiatr w gałęziach wierzby starej szepcze z przejęciem.
3.4. rudy lisek, błękitne oczy, piłkarskie sztuczki, wierzby starej.
3.5. przyimki: na, do, w; przysłówki: wesoło, długo, gorąco; zaimki: ci, którzy, partykuły:
niech, nie.
3.6. Wiersz jest pochwałą pokoju. Gdy na świecie panuje pokój, wszyscy są szczęśliwi i bezpieczni.

IV. KARTY PRACY
Karta pracy nr 1
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10.
Troje przyjaciół zdążyło zrobić zaledwie kilka kroków, gdy nagle, ze wszystkich stron, rozległ
się ogromny hałas.
– Bum!!! Bam, bam, bam! Buuum!!! – huk był tak duży, że ściany pobliskich budynków
zadrżały, a z okna najwyższego z nich nagle wypadła szyba.
– Aaa! Ratunku! Ktoś we mnie rzuca gruzem! Urwis, ratuj! – krzyczała kotka, zasłaniając
oczka i kuląc ogonek.
Urwis rzucił tort i w ostatniej chwili zdołał złapać Tolę za grzbiet, aby ją przerzucić kilka
metrów dalej, z dala od spadających cegieł.
– Co się tutaj dzieje? – spytał już nieco zdenerwowany. – Pola, te huki to nie sztuczne ognie
i kapiszony, ale prawdziwe wystrzały czołgów i odgłosy karabinów. Chyba pomyliliśmy
adresy, lepiej stąd uciekajmy, zanim…
– Hej, tutaj! Oszaleliście? Co Wy tutaj robicie?! Chodźcie szybko, zanim ktoś Was zastrzeli!
– usłyszeli nagle znajomy głos.
Wszyscy popatrzyli w jego kierunku i nagle rozpoznali Pietię wychylającego się zza kolejnego
budynku. Pola chwyciła ocalałą połowę tortu, a Urwis wrzucił Tolę na barana i w ciągu kilku
sekund znaleźli się w domu, który otworzył dla nich Pietia.
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– Powariowaliście? Jak Wy się tu w ogóle znaleźliście? Co tutaj robicie?! – zapytał zdenerwowany kuzyn Poli. Nie wyglądał na szczęśliwego, że ich widzi.
– No więc… – zaczęła niepewnie Pola – ja chciałam… to znaczy my chcieliśmy zrobić Ci niespodziankę…
– Sto lat, sto lat – zaśpiewała nagle Tola – niech żyje, żyje naaam! Wszystkiego najlepszego
z okazji urodzin Pietia!13.
Zadanie 1.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.
1.1.
1.2.

Kotka spadła z dachu.
Tola prosi Urwisa o pomoc.

P
P

F
F

Zadanie 2.
Urwis
A) rozmawiał z kuzynem Poli.
B) rzucił tort i wybił szybę w oknie.
C) skaleczył się w łapę.
D) odwiedził kuzyna Poli.
Zadanie 3.
Z tekstu wynika, że Pietia
A) uratował Tolę z płonącego budynku.
B) czekał na przyjazd kuzynki i jej przyjaciół.
C) zdziwił się na widok Poli.
D) zabrał Polę na pokaz sztucznych ogni.
Zadanie 4.
Pola
A) zjadła pół tortu.
B) wzięła tort ze sobą.
C) wystraszyła się i upuściła tort na ziemię.
D) poczęstowała tortem Pietię i Urwisa.
Zadanie 5.
Pola, Tola i Urwis
A) nie chcieli zdenerwować Pieti.
B) złożyli Pieti imieninowe życzenia.
C) podarowali Pieti piękne prezenty.
D) chcieli zjeść z Pietią urodzinową kolację.
Zadanie 6.
Wyłącznie liczebniki porządkowe zawiera szereg
A) połowa, troje, pięć.
B) pięcioro, trójka, sto.
C) trzeci, setny, dwudziesty drugi.
D) sto, trzy, sześćdziesiąty.
Zadanie 7.
Wypowiedzenie Urwis rzucił tort i w ostatniej chwili zdołał złapać Tolę za grzbiet to
A) zdanie pojedyncze z rozwiniętą grupą podmiotu i grupą orzeczenia.
B) zdanie złożone.
C) równoważnik zdania.
D) zdanie pojedyncze z rozwiniętą grupą orzeczenia.
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Zadanie 8.
Czasownikiem nie jest wyraz
A) zrobić.
B) wrzucił.
C) wystrzały.
D) zdążyło.
Zadanie 9.
Dom, domownik, domostwo to
A) rzeczowniki, które nie posiadają liczby mnogiej.
B) wyrazy pokrewne.
C) wyrazy bliskoznaczne.
D) rzeczowniki, które nie podlegają odmianie przez przypadki.
Zadanie 10.
Czasowniki w nieosobowej formie zawiera szereg
A) wybito, otworzyć, biec.
B) chcieliśmy, rozległ się, zrobić.
C) spytał, uciekajmy, robicie.
D) znaleźli się, wybito, zrobić.
Odpowiedzi do Karty pracy nr 1
Nr zadania
Odpowiedź

1.
1.1.F

1.2.P

2.
D

3.
C

4.
B

5.
A

6.
C

7.
B

8.
C

9.
B

10.
A

Karta pracy nr 2
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10.
Weszli do zakurzonego pomieszczenia, które było salonem. Obdrapane ściany z dziurami
w środku, a na podłodze sterta cegieł – zupełnie jak na ulicy. Stół co prawda przykryto
obrusem, ale zakurzonym, a wszystkie krzesła były poprzewracane…
– Oj, Pietia, z Ciebie jest większy bałaganiarz niż ze mnie – stwierdziła Tola, rozglądając się
po pokoju.
– Taaa – skwitował Pietia, lekko uśmiechając się pod nosem.
– Pietia, co się tutaj dzieje? – spytała wreszcie Pola. – Czy tędy przeszło jakieś tornado?
Czy może ten konflikt, o którym wspomniałeś u Babci, doprowadził do tak wielu zniszczeń?
Nic mi nie mówiłeś, że żyjesz w takich warunkach… – kontynuowała sówka.
– Ach, Pola… u nas w kraju od ponad roku jest poważny konflikt. Ludzie ze sobą nie
rozmawiają, tylko walczą, strzelają do siebie i czynią sobie wzajemnie dużo złych rzeczy.
Na początku niby nic, czasami ktoś usłyszał daleko wystrzały, ale teraz… sama widzisz.
Prawie wszyscy ludzie i zwierzęta pouciekali gdzieś daleko do swoich rodzin. Sklepy i szkoły
są zamknięte, a autobusy jeżdżą tylko dwa razy dziennie. Nie ma leków, bo apteki też zostały
zniszczone. Nawet nie mamy prądu, więc nie działa lodówka, a wieczorem muszę zapalać
świeczkę. Prawie nikt nie wychodzi z domu, bo się boi, że zginie.
– A Ty? Dlaczego Ty nie uciekasz? – spytał Urwis.
– Ja? Oj, nie! – natychmiast odpowiedział Pietia. – Ja jestem tu potrzebny, jestem pielęgniarzem. Pomagam tu, na miejscu…
– Ale tu jest przecież bardzo niebezpiecznie! – sprzeciwiła się Pola.
– Teraz większość wojsk przeniosła się kilka dzielnic dalej. Sądzę, że już za kilka dni będzie
można swobodnie chodzić po ulicy. W domu nic mi nie grozi, a inni ludzie, którzy pozostali,
potrzebują mojej pomocy…14.
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Zadanie 1.
Z tekstu wynika, że Pietia
A) mieszka w zrujnowanym domu.
B) jest wielkim bałaganiarzem.
C) jest pracowitym, odpowiedzialnym studentem.
D) mieszka na osiedlu domków jednorodzinnych.
Zadanie 2.
Urwis
A) dziwi się, dlaczego Pietia nie wyjechał do rodziny na wieś.
B) wie, że sąsiedzi potrzebują pomocy Pieti.
C) chce wiedzieć, dlaczego Pietia został w domu.
D) zazdrości Pieti tego, że pracuje w szpitalu.
Zadanie 3.
Pietia
A) żali się Poli, że musi żyć w kraju ogarniętym wojną.
B) nie opuści dzielnicy, w której mieszka.
C) chce walczyć w obronie swojego kraju.
D) opiekuje się rannymi studentami.
Zadanie 4.
Pola
A) nie wiedziała, że Pietia przestał pracować w aptece.
B) radzi, by Pietia zamieszkał u Babci.
C) chce zabrać Pietię ze sobą.
D) nie wiedziała, że Pietia został pielęgniarzem.
Zadanie 5.
Pietia jest osobą
A) pomysłową.
B) odważną i odpowiedzialną.
C) sympatyczną i zabawną.
D) nieśmiałą.
Zadanie 6.
Rzeczowniki, które wymagają użycia liczebników zbiorowych, to
A) zwierzęta, rodzeństwo.
B) lodówki, apteki.
C) pielęgniarze, babcie.
D) autobusy, pielęgniarze.
Zadanie 7.
O wydarzeniach ukazanych w tekście opowiada
A) Pietia.
B) narrator trzecioosobowy.
C) narrator pierwszoosobowy.
D) Pola.
Zadanie 8.
Wyłącznie nieodmienne części mowy zawiera szereg
A) zakurzonym, kontynuowała, leków.
B) więc, oj, czynią.
C) bardzo, więc, teraz.
D) konflikt, kontynuowała, którzy.
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Zadanie 9.
Synonim wyrazu skwitował to
A) podpowiedział.
B) zaprosił.
C) zapytał.
D) podsumował.
Zadanie 10.
Przeczytaj zdanie. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 10.1. oraz 10.2.
Wypowiedzenie Nie ma leków, bo apteki też zostały zniszczone to 10.1. ………., a podkreślony wyraz jest 10.2. ……………….………. .
10.1.
A. zdanie złożone
B. równoważnik zdania
C. zdanie pojedyncze z rozwiniętą grupą orzeczenia

10.2.
A. przyimkiem
B. spójnikiem
C. przysłówkiem

Odpowiedzi do Karty pracy nr 2
Nr zadania
Odpowiedź

1.
A

2.
C

3.
B

4.
D

5.
B

6.
A

7.
B

8.
C

9.
D

10.
10.1.A 10.2.B

Karta pracy nr 3
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10.
– Ha! Patrzcie, co przygotowałam! – z poważnej rozmowy wyrwała ich oczywiście Tola. W plackowaty tort wbiła dużą świeczkę, która jeszcze przed chwilą służyła Pieti do oświetlania
mieszkania.
– Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje naaam! – ponownie zaśpiewała kotka.
- Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! – zawtórowali jej Urwis z Polą.
– A teraz pomyśl życzenie i zdmuchnij świeczkę – powiedziała kotka.
Pietia wreszcie się uśmiechnął. Jeszcze kilka godzin wcześniej nie spodziewał się, że tego
dnia będzie miał prawdziwy tort. Był pewny, że urodziny spędzi sam. Nabrał w płuca
powietrza i dmuchnął z całych sił.
Świeczka zgasła, a w pokoju zrobił się półmrok.
– O co poprosiłeś? – spytała od razu kotka. – Nam możesz powiedzieć. Ciekawe, o co poprosiłeś… Może o rower? Wiem, o jakąś fajną grę?
– Nie, nie, o nic takiego. – odpowiedział Pietia, kręcąc głową. – Dziś jest Światowy Dzień
Pokoju, dlatego też życzę sobie, żeby tu, w Donbasie, ale i wszędzie indziej na świecie
panował pokój. Żeby nikt do nikogo nie strzelał…
– Ależ to nie jest życzenie urodzinowe! – zaprotestowała Tola. – Musisz pomyśleć o czymś
miłym – przekonywała.
– Toluniu… – powiedział cicho Pietia, delikatnie głaszcząc kotkę po łebku – to najlepsze
życzenie, jakie mogłoby się spełnić. Jak tutaj będzie pokój, to na ulicy pojawią się
dzieci, w sklepach będą ciastka i zamiast chować się przed strzałami, będę bawił się
w chowanego z całym gronem przyjaciół. A jak zdmuchnę świeczkę, to w pokoju
wciąż będzie jasno. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że mnie odwiedziliście. Dzięki Wam
mam prawdziwe urodziny15!
Zadanie 1.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.
1.1.
1.2.

Pietia nie spędził urodzin w samotności.
Pietia dostał na urodziny nowy rower.
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Zadanie 2.
Pietia
A) bawił się z Tolą i Urwisem w chowanego.
B) mieszka w Donbasie.
C) zabrał Toli świeczkę.
D) poczęstował przyjaciół ciastkami.
Zadanie 3.
Pietia
A) zgasił światło w pokoju, bo chciał się bawić w chowanego.
B) zjadł kawałek urodzinowego tortu.
C) zagrał z Tolą w ciekawą grę.
D) wypowiedział urodzinowe życzenie.
Zadanie 4.
Z tekstu wynika, że Pietia
A) nie chce ukrywać się w domu.
B) nie potrzebuje górskiego roweru ani ciekawej gry.
C) posprzeczał się z Tolą.
D) żałuje, że zdmuchnął świeczkę.
Zadanie 5.
Przyjaciele
A) złożyli Pieti urodzinowe życzenia.
B) zaśpiewali Pieti sto lat.
C) pomogli Pieti zdmuchnąć świeczki z tortu.
D) podarowali Pieti małą kotkę.
Zadanie 6.
Wyraz, który ma więcej niż jedno znaczenie, to
A) półmrok.
B) rower.
C) ciastka.
D) pokój.
Zadanie 7.
Ustal, które stwierdzenia są poprawne.
W wypowiedzeniu Nam możesz powiedzieć nie ma
1. czasowników.
2. rzeczownika.
3. przysłówka i przymiotnika.
4. czasowników i zaimka.
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A) Stwierdzenia 2, 3 są poprawne.
B) Tylko stwierdzenie 3 jest poprawne.
C) Tylko stwierdzenie 4 jest poprawne.
D) Stwierdzenia 1, 3 są poprawne.
Zadanie 8.
Wyraz zaprotestowała można zastąpić czasownikiem
A) pokłóciła się.
B) obraziła się.
C) sprzeciwiła się.
D) zdenerwowała się.
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Zadanie 9.
Każdemu przymiotnikowi przyporządkuj odpowiednią nazwę, wybierając ją spośród oznaczonych literami A–D.
Przymiotnik
1. duży
2. urodzinowy
3. fajną
4. dobry
5. kolorowy
6. miłym

Stopniowanie przymiotnika
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

A – przymiotnik, który stopniuje się w sposób regularny
B – przymiotnik, który stopniuje się w sposób nieregularny
C – przymiotnik, który stopniuje się w sposób opisowy
D – przymiotnik, który nie podlega stopniowaniu
Zadanie 10.
Czasowniki rodzaju niemęskoosobowego zawiera szereg
A) poprosiłeś, zawtórowali.
B) musisz, służyła.
C) pojawiły się, zapytałyśmy.
D) zaprotestowała, zawtórowali.
Odpowiedzi do Karty pracy nr 3
Nr zadania
Odpowiedź

1.
1.1.P

1.2.F

2.
B

3.
D

4.
A

5.
B

6.
D

7.
A

8.
C

9.
1B, 2D, 3A

4B, 5C, 6A

URATUJ ŚWIAT: ĆWICZENIA DLA UCZNIÓW KLAS IV–VI16
Ćwiczenie 1.
Zielonym kolorem podkreśl rzeczowniki, w których występują trzy samogłoski.
doktor, orangutan, choroby, małpka, potoki, piesek, wirusy, ochrona,
słoniątko, drużyna, zegarek, biegunka
Ćwiczenie 2.
Nazwij wypowiedzenia. Przy każdym z nich narysuj właściwy symbol.
Doktor Orangutan zaszczepił małpkę.
Przeprawa przez las.
Urwis źle się czuje, bo wypił nieprzegotowaną wodę.
Zabawa słoniątek.
Urwis cierpi.
Słoniątka przeprosiły doktora.
Babcia Mili wie, że szczepionki chronią dzieci przed wirusami.
Sari wyszła z domu.





zdanie pojedyncze nierozwinięte
zdanie pojedyncze rozwinięte
równoważnik zdania
zdanie złożone
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Ćwiczenie 3.
Rozwiąż diagram, a dowiesz się, jaką nazwę nosi gra w kulki popularna w Indochinach.

A. Rzeczownik, w którym podczas odmiany przez przypadki zachodzi oboczność o: ó: małpa,
głowa, trawa.
B. Rzeczownik, który posiada liczbę pojedynczą i liczbę mnogą: młodzież, nożyczki,
detektyw.
C. Rzeczownik, w którym litera „i” pełni funkcję zmiękczenia oraz jest odrębną głoską:
linka, śnieg, igloo.
D. Rzeczownik rodzaju męskiego: choroby, drzewka, powroty.
E. Rzeczownik, który posiada tylko liczbę mnogą: grabie, ołówki, dzwony.
Hasło: ………………………………………….
Ćwiczenie 4.
Właściwą linią podkreśl wskazane części mowy.
Złote słońce świeciło wysoko na niebie. Urwis nie poszedł dzisiaj do kolegi.
Goście pili pyszną herbatę z goździkami.
Oby miłej Sari udało się szybko sprowadzić doktora.
Sumatrzańskie słonie baraszkują w ogromnej dżungli.
Doktor właśnie wrócił ze szpitala.
przyimek
partykuła
przysłówek
przymiotnik
Ćwiczenie 5.
Przed tobą zaszyfrowane wiadomości, które Stara Langurzyca przesłała Mili. Sprawdź, jakich
rad udzieliła babcia wnuczce. Skorzystaj z Tablicy Kodów.
Tablica
1. 2.
a
ę
ą
f
b g
c
h
ć
i
d j
e
k

kodów
3. 4.
l
p
ł
q
m r
n s
ń ś
o
t
ó
u

5.
v
w
x
y
z
ź
ż

Szyfr nr 1
3

2

5

1

1

4

4

2

2

4

4

1

5

3

3

1

5

2
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Szyfr nr 2
3

5

2

4

2

4

4

5

1

1

2

1

1

5

1

1

5

1

3

1

2

1

3

Szyfr nr 3
2

1

2

5

1

4

3

5

3

1

5

5

5

1

1

Ćwiczenie 6.
Zielonym kolorem podkreśl rzeczowniki, które mają tylko liczbę pojedynczą.
uśmiech, ryż, zwierzak, otoczenie, powrót, podwórko, głód, obiad, powietrze, zazdrość
Ćwiczenie 7.
Ustal, które wyrażenia i sformułowania posiadają znaczenie dosłowne, a które mają znaczenie przenośne (metaforyczne). Zapisz właściwą literę.
A
B

znaczenie dosłowne
znaczenie metaforyczne

…………
…………
…………
…………
…………
…………

głód serca
głodne dzieci
historia o głodnym tygrysku
szkoła życia
gwiazdy na niebie
dosięgnąć gwiazd

Ćwiczenie 8.
Wypisz ze zdań liczebniki i nazwij je.
Pięcioro dzieci zjadło obiad na stołówce. Brakuje mi kilku talerzyków. Siódmy w kolejce po
zupę był tygrysek. Na pole ryżowe przyszło dwunastu pracowników. Troje przyjaciół pojechało do Indii.
Ćwiczenie 9.
Określ przypadek podanych rzeczowników. Otocz kółkiem właściwy symbol.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rzeczownik
talerzyków
pomidorem
szkołach
dzieciom
soczewicą
podróżnik
kuchnię
przybyszowi
budynkami
łyżeczko
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🌺
🌺
🌺
🌺
🌺
🌺
🌺
🌺
🌺
🌺

🦉
🦉
🦉
🦉
🦉
🦉
🦉
🦉
🦉
🦉
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Przypadek
🦋 🍀 🌻
🦋 🍀 🌻
🦋 🍀 🌻
🦋 🍀 🌻
🦋 🍀 🌻
🦋 🍀 🌻
🦋 🍀 🌻
🦋 🍀 🌻
🦋 🍀 🌻
🦋 🍀 🌻

🦀
🦀
🦀
🦀
🦀
🦀
🦀
🦀
🦀
🦀

🍎
🍎
🍎
🍎
🍎
🍎
🍎
🍎
🍎
🍎
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🌺

Mianownik

🦉

Dopełniacz

🦋

Celownik

🍀

Biernik

🌻

Narzędnik

🦀

Miejscownik

🍎

Wołacz

Ćwiczenie 10.
Przy każdym wyrazie narysuj odpowiedni symbol.
ryż
możemy
przerażona
bawół
zbożowy
próba
zwrócić
pożywienie
kłótnia
💦


posążek
każdy
tchórz
siódmy
spóźnienie
uważny
leżak
najbliższy
wieczór

wyraz zawierający „ó” wymienne

💮

wyraz zawierający „ó” niewymienne
wyraz zawierający „ż” wymienne

🔆

wyraz zawierający „ż” niewymienne

Ćwiczenie 11.
Przyporządkuj związkom frazeologicznym ich znaczenie, wybierając je spośród oznaczonych
literami A–H. Otocz kółkiem właściwą literę w tabeli.
1.
2.
3.
4.

Związek frazeologiczny
czuć się jak ryba w wodzie
burza w szklance wody
przepaść jak kamień w wodę
wylać komuś kubeł zimnej wody

Znaczenie
A B C
A B C
A B C
A B C

frazeologizmu
D E F G
D E F G
D E F G
D E F G

H
H
H
H

A – rodzinna awantura
B – zniknąć bez śladu
C – czuć się swobodnie
D – wielka awantura z drobnego powodu
E – pokazać komuś, że jego plany się nie spełnią
F – być szczęśliwym, wypoczętym
G – pokazać komuś, że jego zamiary są niebezpieczne
H – wyjechać na drugi koniec świata
Ćwiczenie 12.
Zielonym kolorem podkreśl czasowniki w osobowej formie. Czerwonym kolorem podkreśl
czasowniki w formie nieosobowej.
odpływali, chcą, wysadzić, móc, wyleciał, dbano, myślisz, zachować
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Ćwiczenie 13.
Korzystając z tablicy kodów, rozwiąż szyfrogramy, a dowiesz się, jakie stworzenia zamieszkują rafę koralową.
Tablica
1. 2.
a
ę
ą
f
b
g
c h
ć
i
d
j
e
k

kodów
3. 4.
l
p
ł
q
m r
n
s
ń
ś
o
t
ó u

5.
v
w
x
y
z
ź
ż

Szyfr nr 1
1

2

4

2

3

3

Szyfr nr 2
5

3

3

5

3

1

4

1

4

3

4

Szyfr nr 3
4

4

5

5

1

1

1

5

3

3

3

1

4

5

5

3

2

1

2

1

Ćwiczenie 14.
Ustal, w jakim trybie występują podane czasowniki. Otocz kółkiem właściwy symbol.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Czasownik
spróbuj
znalazła się
wejdź
grasują
weszłabym
nawoływaliśmy
zrobilibyście
niech płynie
🖄
🖉
🖂

Tryb czasownika
🖄
🖉
🖂
🖄
🖉
🖂
🖄
🖉
🖂
🖄
🖉
🖂
🖄
🖉
🖂
🖄
🖉
🖂
🖄
🖉
🖂
🖄
🖉
🖂

tryb oznajmujący
tryb rozkazujący
tryb przypuszczający

Ćwiczenie 15.
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 5.1.–5.4.
Wuj Tadeusz miał rację. Rafa koralowa to prawdziwy cud natury. Nawet Posejdon nie
mógłby sobie wymarzyć wspanialszego królestwa. Pola nie mogła uwierzyć własnym oczom.
To podwodny tropikalny raj. Widziała żółwia zielonego i płetwala błękitnego. Ryby, niczym
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baletnice, robiły w wodzie piruety. Zachwyciły ją małże i koralowce, które z dumą prezentowały swe kolory.
5.1. Wypisz ze zdań zaimki oraz partykuły.
5.2. Zielonym kolorem podkreśl zdanie złożone podrzędnie.
5.3. Wypisz ze zdań przymiotniki.
5.4. Określ funkcję litery „i” w wyrazach: baletnice, uwierzyć.
Ćwiczenie 16.
Do diagramu A wpisz czasowniki rodzaju męskoosobowego. Do diagramu B wpisz czasowniki rodzaju niemęskoosobowego. Do diagramu C wpisz czasowniki, które nie posiadają
rodzaju gramatycznego. Litery z ponumerowanych kratek 1–21 utworzą hasło.
szli, piszcie, grałyście, wybierzmy, jedliśmy, czekacie,
dały, poznali, zapytały, zobaczyli, nucą, szłyśmy

Hasło: ……………………………………………
Ćwiczenie 17.
Z podanych zdań wypisz przydawki oraz określ, jaką częścią mowy zostały wyrażone.
Chory Koziołek został zabrany do szpitala. Tamten obóz przeznaczyli dla uchodźców. Nasi
podróżnicy pojechali do Syrii. Miła Fatma pomogła dziewczynce. Wiele dzieci straciło dach
nad głową. Moja mama upiekła pyszne ciasteczka.
przydawka

część mowy

Ćwiczenie 18.
Dokończ zdania tak, by powstały prawdziwe definicje.
Osoba, która jest zmuszona uciec ze swojego kraju, to ……………………………..………. .
Osoba, która dobrowolnie i bez zapłaty robi coś dobrego dla innych, to ………..……….……
Osoba, która myśli wyłącznie o sobie, to …………………………..…..……………………. .
Osoba, która bardzo dużo pracuje, to ………………………………..………………………. .
Ćwiczenie 19.
Właściwą linią podkreśl w zdaniach dopełnienia i okoliczniki.
dopełnienie
okolicznik
Tola zbiera koce dla syryjskich dzieci. Urwis rozmawiał z wolontariuszką.
Tola od wczoraj pracuje w Syrii. Uchodźcy czekają na pomoc.
Obóz dla uchodźców znajduje się w górach.
Tola błyskawicznie zorganizowała paczki żywnościowe.
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Ćwiczenie 20.
Określ funkcję litery „i” w podanych wyrazach. Otocz kółkiem właściwy symbol.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyraz
dolina
księżyc
igła
zielony
ptaki
kopalnia

Funkcja samogłoski „i”

Uratuj świat: odpowiedzi do ćwiczeń
litera „i” pełni tylko funkcję zmiękczenia
litera „i” pełni funkcję zmiękczenia oraz jest odrębną głoską
litera „i” jest odrębną głoską
Ćwiczenie 1.
choroby, potoki, wirusy, ochrona, drużyna, zegarek
Ćwiczenie 2.
 Doktor Orangutan zaszczepił małpkę.  Przeprawa przez las.  Urwis źle się czuje, bo
wypił nieprzegotowaną wodę.  Zabawa słoniątek.  Urwis cierpi.  Słoniątka przeprosiły
doktora.  Babcia Mili wie, że szczepionki chronią dzieci przed wirusami.  Sari wyszła
z domu.
Ćwiczenie 3.

Hasło: Kelereng
Ćwiczenie 4.
Złote słońce świeciło wysoko na niebie.
Urwis nie poszedł dzisiaj

do kolegi.

Goście pili pyszną herbatę z goździkami.
Oby miłej Sari udało się szybko sprowadzić doktora.
Sumatrzańskie słonie baraszkują w ogromnej dżungli.
Doktor właśnie wrócił ze szpitala.
Ćwiczenie 5.
Szyfr nr 1: Nie pij wody ze studni. Szyfr nr 2: Myj ręce przed jedzeniem. Szyfr nr 3: Jedz
owoce i warzywa.
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Ćwiczenie 6.
ryż, otoczenie, głód, powietrze, zazdrość.
Ćwiczenie 7.
B głód serca. A głodne dzieci. A historia o głodnym tygrysku. B szkoła życia.
A gwiazdy na niebie. B dosięgnąć gwiazd.
Ćwiczenie 8.
pięcioro – liczebnik zbiorowy, kilku – liczebnik nieokreślony,
kowy, dwunastu – liczebnik główny, troje – liczebnik zbiorowy.

siódmy – liczebnik porząd-

Ćwiczenie 9.
1🦉

2🌻

3🦀

4🦋

5🌻 6🌺

7🍀

8🦋

9 🌻 10 🍎

Ćwiczenie 10.
🔆 ryż, 💮 możemy, 💮 przerażona, 💦 bawół, 🔆 zbożowy,  próba, 💦 zwrócić, 🔆 pożywienie,
 kłótnia, 💮 posążek, 🔆 każdy,  tchórz, 💦 siódmy,  spóźnienie, 💮 uważny, 🔆 leżak,
💮 najbliższy, 💦 wieczór.
Ćwiczenie 11.
1C 2D 3B 4E
Ćwiczenie 12.
czasowniki w osobowej formie: odpływali, chcą, wyleciał, myślisz; czasowniki w formie
nieosobowej: wysadzić, móc, dbano, zachować.
Ćwiczenie 13.
Szyfr nr 1: diugoń. Szyfr nr 2: żółw natator. Szyfr nr 3: przydacznia olbrzymia.
Ćwiczenie 14.
1🖉 2🖄 3🖉 4🖄 5🖂

6🖄

7🖂 8🖉

Ćwiczenie 15.
5.1. zaimki: to, sobie, ją, które, swe; partykuły: nawet, nie.
5.2. Zachwyciły ją małże i koralowce, które z dumą prezentowały swe kolory.
5.3. koralowa, prawdziwy, wspanialszego, własnym, podwodny, tropikalny, zielonego, błękitnego.
5.4. baletnice – litera „i” pełni funkcję zmiękczenia oraz odrębnej głoski; uwierzyć – litera
„i” pełni funkcję zmiękczenia.
Ćwiczenie 16.

Hasło: zmieniaj świat na lepsze.
Ćwiczenie 17.
chory – przymiotnik, tamten – zaimek, nasi – zaimek, miła – przymiotnik, wiele – liczebnik,
moja – zaimek, pyszne – przymiotnik
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Ćwiczenie 18.
uchodźca, wolontariusz, egoista, pracoholik
Ćwiczenie 19.
Tola zbiera koce dla syryjskich dzieci.
Urwis rozmawiał z wolontariuszką.
Tola od wczoraj pracuje w Syrii.
Uchodźcy czekają na pomoc.
Obóz dla uchodźców znajduje się w górach.
Tola błyskawicznie zorganizowała paczki żywnościowe.
Ćwiczenie 20.
dolina,

księżyc,

igła,

zielony,

ptaki,

kopalnia.
Urszula Wykurz

Przypisy:
1
J. Bator, Chmurdalia, Znak, Kraków 2019, s. 364.
2
Mowa o publikacjach: Tup Tup Tup na tropie wielkiej przyjaźni. O Smogu Wawelskim i Madam
Śmieciuszce, Mały Obywatel Świata, czyli co dzieci mogą robić dla innych, dla siebie, dla środowiska.
3
H. Müller, Król kłania się i zabija, przeł. K. Leszczyńska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2005, s. 94.
4
B. Mull, Pięć Królestw. Księga III. Strażnicy Kryształów, przeł. R. Lisowski, Egmont, Warszawa
2016, s. 139.
5
H. von Doderer, Demony według kroniki radcy departamentu Geyrenhoffa. Tom I, przeł. I. E. Naganowscy, PIW, Warszawa 1985, s. 100.
6
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 niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
7
Konspekt lekcji powstał w oparciu o publikację Fundacji CultureLab Tup Tup Tup na tropie wielkiej
przyjaźni. O Smogu Wawelskim i Madam Śmieciuszce. Prezentowana bajka Psikus lub literka nawiązuje do czwartego Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG), tj. zapewnienie wszystkim edukacji
wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie.
8
Tekst powstał na potrzeby niniejszego artykułu (przyp. Autorki).
9
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 niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
10 Konspekt lekcji powstał w oparciu o publikację Fundacji CultureLab Tup Tup Tup na tropie wielkiej
przyjaźni. O Smogu Wawelskim i Madam Śmieciuszce. Prezentowana bajka Urodziny w Donbasie
nawiązuje do szesnastego Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG), tj. promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa.
11 Tekst powstał na potrzeby niniejszego artykułu (przyp. Autorki).
12 Tekst powstał na potrzeby niniejszego artykułu (przyp. Autorki).
13 M. Miłowska, M. Shmel`ova, Urodziny w Donbasie, [w:] tychże, Tup Tup Tup na tropie na tropie wielkiej
przyjaźni. O Smogu Wawelskim i Madam Śmieciuszce, Fundacja CultureLab, Warszawa 2016, s. 47–48.
14 Tamże, s. 49–50.
15 Tamże, s. 50–54.
16 Ćwiczenia nawiązują do bajek zawartych w publikacji M. Miłowskiej, M., Shmel`ovej, Mały Obywatel Świata, czyli co dzieci mogą robić dla innych, dla siebie, dla środowiska, Fundacja CultureLab,
Warszawa 2018.
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Dominika Miśkowiec
Szkoła Podstawowa im. W. Zamoyskiego w Brzegach

S CENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA TOC
– GAŁĘZI LOGICZNEJ ZŁOŻONEJ
– PRZEZNACZONY DO REALIZACJI
W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Zastosowanie ww. narzędzia pozwala na realizację wielu treści nauczania, zawartych w podstawie programowej.
Odniesienia do podstawy programowej (wymagania szczegółowe):
● IV–VI:
– I.1.1), 1.2), 1.7), 1.16), 1.18), 1.19), 1.20), 2.2), 2.3), 2.5), 2.11), 2.12);
– III.1.1); 1.4); 2.4), 2.5), 2.9);
– IV.1), 2), 3), 7).
● VII i VII:
– I.1.7), 1.9), 2.1), 2.2);
– III.1.6), 1.7), 2.2);
– IV.6), 8).
Gałąź logiczna (prosta i złożona) jest jednym z trzech wizualnych narzędzi TOC. Pozostałe dwa to chmurka i drzewko ambitnego celu. Narzędzia te bazują na Teorii Ograniczeń
(ang. Theory of Constraints) autorstwa dr. Eliyahu M. Goldratta, izraelskiego pedagoga, filozofa i naukowca. „Efektywny proces uczenia, w tym rozwijanie umiejętności krytycznego
myślenia, wymaga wykorzystania odpowiednich narzędzi, które pozwolą na ukierunkowanie
uwagi dziecka na określony temat czy też cel. Zastosowanie ich w procesie edukacyjnym
będzie sprzyjać wyrabianiu u dziecka korzystnego nawyku samodzielnego myślenia oraz
doskonaleniu umiejętności uczenia się. Warto w tym celu zastosować w oddziaływaniach
dydaktycznych innowacyjną propozycję odpowiadającą wymogom współczesnej edukacji,
jaką stanowią trzy wizualne narzędzia myślowe TOC”1.
Zalety wykorzystania gałęzi logicznej:
● rozpoznawanie i analizowanie związków przyczynowo-skutkowych,
● przedstawianie własnymi słowami sekwencji kluczowych wydarzeń, ukazanych w utworze,
● wyciąganie wniosków,
● przewidywanie konsekwencji wynikających z podejmowanych przez bohaterów decyzji,
● zdobywanie umiejętności przewidywania następstw własnego zachowania2.

103

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (120) 2021

Edukacja w teorii i praktyce

SCENARIUSZ LEKCJI
TEMAT LEKCJI
Rekonstruujemy przebieg wydarzeń ukazanych w balladzie „Świtezianka”.
CELE OGÓLNE
● Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworu literackiego.
● Znajomość ballady „Świtezianka”.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
● omawia elementy świata przedstawionego,
● wyodrębnia informacje z przeczytanego utworu,
● rekonstruuje przebieg wydarzeń ukazanych w utworze,
● wyjaśnia motyw winy i kary,
● ocenia postępowanie bohaterów,
● bierze udział w dyskusji, nawiązując do wypowiedzi interlokutorów,
● formułuje wnioski, uzasadnienia, opinie,
● odwołuje się do doświadczeń zaczerpniętych z życia codziennego,
● doskonali umiejętność sporządzania notatek,
● rozwija umiejętność krytycznego myślenia.
POMOCE DYDAKTYCZNE
Tekst ballady, kserokopie schematu gałęzi dla uczniów (załącznik nr 1) i dla nauczyciela
(załącznik nr 2), monitor multimedialny/tablica interaktywna.
FORMY PRACY
Praca indywidualna, zbiorowa.
METODY
Wykład, gałąź logiczna złożona, burza mózgów, dyskusja.
PRZEBIEG LEKCJI
Wprowadzenie
1. Nauczyciel określa cele lekcji i podaje temat.
2. Prowadzący rozdaje uczniom kserokopie przygotowanego schematu gałęzi logicznej
złożonej (załącznik nr 1).
3. Nauczyciel wyświetla na monitorze/tablicy instrukcję dotyczącą tworzenia gałęzi logicznej
prostej i złożonej, a następnie wyjaśnia poszczególne etapy powstawania tego narzędzia.
Instrukcja została opracowana na podstawie publikacji Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w kształtowaniu kompetencji kluczowych i realizacji podstawy programowej autorstwa Grażyny Skirmuntt3:

1.
2.
3.
4.
5.

GAŁĄŹ LOGICZNA PROSTA
Jeśli/Kiedy (przyczyna) – to (skutek)
Odpowiadamy na pytanie ogólne: „O czym jest tekst (schemat, wykres, obraz)?”.
Wyodrębniamy główne wątki.
Sprawdzamy poprawność (logikę zdarzeń), czytając od dołu do góry: „Jeśli/Kiedy, to”.
Sprawdzamy logikę, czytając od góry do dołu: „ponieważ”.
Po analizie tekstu literackiego, historycznego lub innego szukamy odniesień do sytuacji
obecnej i/lub doświadczeń uczniów, np. „Czy byłaś/byłeś w podobnej sytuacji?”,
„Co wtedy zrobiłaś/zrobiłeś?”, „Co ci pomogło?”, „Co byś zrobiła/zrobił, gdybyś była/był
w podobnej sytuacji?” itp.

Mając na uwadze doskonalenie umiejętności myślenia wyższego rzędu, stosujemy gałąź
logiczną złożoną.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

GAŁĄŹ LOGICZNA ZŁOŻONA
Jeśli/Kiedy (przyczyna) – to (skutek)
i jeśli/ponieważ? – założenie, uzasadnienie, przypuszczenie lub wniosek
Odpowiadamy na pytanie ogólne: „O czym jest tekst (schemat, wykres, obraz)?”.
Wyodrębniamy główne wątki.
Sprawdzamy poprawność (logikę zdarzeń), czytając od dołu do góry: „Jeśli/Kiedy, to”.
Jeżeli potrzebujemy dodatkowej informacji, dlaczego przyczyna wywołuje skutek, dodajemy tę informację, uzasadnienie: „i jeśli/ponieważ?” na tych piętrach gałązki, gdzie ich
brakuje.
Sprawdzamy logikę, czytając od góry do dołu: „ponieważ”.
Po analizie tekstu literackiego, historycznego lub innego szukamy odniesień do sytuacji
obecnej i/lub doświadczeń uczniów, np. „Czy byłaś/byłeś w podobnej sytuacji?”,
„Co wtedy zrobiłaś/zrobiłeś?”, „Co ci pomogło?”, „Co byś zrobiła/zrobił, gdybyś była/był
w podobnej sytuacji?” itp.

PREZENTACJA
1. Nauczyciel czyta głośno tekst ballady.
2. Uczniowie, po wysłuchaniu, określają wydarzenie początkujące akcję, a następnie, biorąc
pod uwagę wskazówki nauczyciela, uzupełniają schemat gałęzi logicznej złożonej – wg podanej wcześniej instrukcji.
3. Nauczyciel czuwa nad właściwą rekonstrukcją zdarzeń, korzystając z uzupełnionego
schematu (załącznik nr 2).
PODSUMOWANIE
1. Po analizie schematu, wykorzystując burzę mózgów, uczniowie szukają odniesień do
sytuacji obecnej i/lub swoich doświadczeń, odpowiadając na pytanie: „Co byś zrobiła/zrobił, gdybyś była/był w podobnej sytuacji?” itp.
2. Nauczyciel zadaje pracę domową: Przedstaw inne zakończenie utworu, wykorzystując
schemat gałęzi logicznej złożonej.
Dominika Miśkowiec
Przypisy:
1
D. Kamińska, Jak rozwijać umiejętność myślenia krytycznego u dzieci z zastosowaniem narzędzi
TOC? [w:] „Edukacja Pomorska”, nr 94/95 (45/46) maj–czerwiec/lipiec–sierpień 2019, Gdańsk
2019, s. 8–9, https://www.cen.gda.pl/download/2019-11/2220.pdf, [dostęp 2.01.2021].
2
K. Kuerken, Techniki aktywizujące myślenie – TOC (Narzędzia krytycznego myślenia do analizy
treści programowych), tłum. M. Piernikowska-Hewelt, Warszawa 2009, s. 143,
http://magdalipiec.pl/wp-content/uploads/2015/12/TOC.pdf, [dostęp 2.01.2021].
3
G. Skirmuntt, Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w kształtowaniu kompetencji
kluczowych i realizacji podstawy programowej, Warszawa 2018, s. 11–12,
file:///C:/Users/HP20/Downloads/grazyna-skirmuntt_wykorzystanie-narzedzikrytycznego.pdf,
[dostęp 2.01.2021].
Bibliografia:
Kamińska D., Jak rozwijać umiejętność myślenia krytycznego u dzieci z zastosowaniem narzędzi TOC?,
[w:] „Edukacja Pomorska”, nr 94/95 (45/46) maj–czerwiec/lipiec–sierpień 2019, Gdańsk 2019,
https://www.cen.gda.pl/download/2019-11/2220.pdf, [dostęp 2.01.2021].
Skirmuntt G., Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w kształtowaniu kompetencji kluczowych
i realizacji podstawy programowej, Warszawa 2018, file:///C:/Users/HP20/Downloads/grazynaskirmuntt_wykorzystanie-narzedzikrytycznego.pdf, [dostęp 2.01.2021].
Suerken K., Techniki aktywizujące myślenie – TOC (Narzędzia krytycznego myślenia do analizy treści
programowych), tłum. M. Piernikowska-Hewelt, Warszawa 2009, http://magdalipiec.pl/wpcontent/uploads/2015/12/TOC.pdf, [dostęp 2.01.2021].
Winiarek M., Myślenie krytyczne – przygoda na całe życie, [w:] „Edukacja Pomorska”, nr 94/95 (45/46)
maj–czerwiec/lipiec–sierpień 2019, Gdańsk 2019, https://www.cen.gda.pl/download/2019-11/2220.pdf,
[dostęp 2.01.2021].
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Załącznik nr 1
Gałąź logiczna złożona – wersja dla ucznia

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (120) 2021

106

Edukacja w teorii i praktyce

Załącznik nr 2
Gałąź logiczna złożona – wersja dla nauczyciela
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EDUKACJA JĘZYKOWA
Justyna Makowska-Jabczyk
Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

B AJKOTERAPIA
W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

B

ajki towarzyszyły człowiekowi od
zawsze. W przeszłości związane były
z ludzkimi wierzeniami, obrzędami
i magią. Istnieją potwierdzenia naukowe, że
bajki posiadają właściwości terapeutyczne,
lecznicze, edukacyjne i wychowawcze. Służą
do wspierania dzieci poprzez pocieszanie czy
pouczanie.
Miejsce bajek w procesie edukacyjnym
i wychowawczym jest niezastąpione. Mają
one efektywny wpływ na rozwój osobowości
dziecka. Bajki przekazują dzieciom wiedzę
o podstawowych zasadach funkcjonowania
natury i społeczeństwa, o zasadach moralnych, walce dobra i zła, prawdy i kłamstwa,
Dzięki bajce dziecko staje się empatyczne,
wrażliwe na zło, niesprawiedliwość, ból. Bajka zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka:
poczucie bycia kochanym, potrzebnym, bezpiecznym, akceptowanym. Daje wsparcie,
pozytywne nastawienie, optymizm, poczucie
siły i nadzieję na pokonanie słabości i trudności (Akimjak, 2012).
Treść i sens bajki można modyfikować
oraz uzupełniać materiałami dydaktycznymi, takimi jak: obrazki, dźwięki, materiały
realne. Umożliwiając dziecku wczucie się w bohatera, bajka staje się narzędziem rozwoju
umiejętności komunikacyjnych dziecka, rozwijania wyobraźni, pobudzania zmysłów. Poprzez bajki dzieci rozwijają swoją fantazję,
percepcję słuchową, wzrokową, dotykową.
Bajki terapeutyczne kierowane są głównie do dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Świat
w bajkach ukazany jest z perspektywy dziecka. Celem bajek terapeutycznych jest uspokajanie, redukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie rozwoju osobistego.
Treść bajek dotyczy różnych sytuacji wzbudzających strach, niepokój, lęk, jak również
niewłaściwego postępowania czy zachowania. Głównym bohaterem jest najczęściej
zwierzę, dziecko lub zabawka, które zostaje
postawione w kłopotliwej sytuacji. Przyjaciele głównego bohatera doradzają mu, jak
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zmienić zachowanie, jak zmniejszyć lęk, jak
nabyć nowe umiejętności i zmienić złe przyzwyczajenia oraz nawyki.
Terapeutyczna moc bajki:
● dostarcza wiedzy o świecie, pomaga zrozumieć postawy i zachowania innych
ludzi – wspiera rozwój społeczny,
● pomaga zrozumieć siebie i świat poprzez
ukazanie porządku i ładu, pokazuje normy i reguły rządzące światem, co z kolei
budzi w dziecku poczucie bezpieczeństwa,
● uczy przestrzegania zakazów i bycia dobrym (w bajkowym świecie bohaterowie dążą do sprawiedliwości i przestrzegania reguł, szlachetność jest nagradzana i wysoko ceniona),
● pomaga w rozwiązywaniu osobistych problemów, trudnych sytuacji,
● uczy odreagowywania napięć,
● leczy problematyczne stany psychiczne:
lęk, poczucie bycia nieważnym i niewartościowym, samotność, nudę, złe samopoczucie,
● pomaga w radzeniu sobie z nagłymi, negatywnymi emocjami powstałymi na skutek nieszczęśliwych zdarzeń,
● uwrażliwia, uczy empatii,
● pomaga w akceptowaniu swoich mocnych i słabych stron, zalet i wad,
● rozwija wyobraźnię, kreatywność i zdolności językowe,
● daje odpoczynek, odprężenie, zabawę,
● pomaga zdiagnozować podświadome problemy dziecka poprzez dostarczanie opiekunowi cennych wskazówek na temat
lęków i problemów, z jakimi dziecko się
aktualnie boryka (Pertler C., Pertler R.,
2012).
● uczy nazywania uczuć i nadaje im wartości,
● pokazuje, że rówieśnicy mają podobne
problemy, pobudza do dyskusji, rozwija
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myślenie i samoświadomość, zachęca do
działania (Tomasik, 1994).

problemach i wspólnie odnajdują wyjście
z sytuacji.
● Bajki powinny mieć szczęśliwe zakończenie, morał też jest mile widziany. Jednak
bajka nie musi mieć morału. Powinna za
to dawać nadzieję i wiarę we własne siły.
● Nie należy zmuszać dziecka do analizy
bajki, utożsamiania się z bohaterem.
Dziecko powinno samo wysnuć wnioski.

Podstawowym wsparciem dla dziecka powinien być spokojny, silny rodzic, który zapewni mu poczucie bezpieczeństwa, wpoi zasady bezpieczeństwa, pomoże pokonać lęk,
strach i słabości. W sytuacji, gdy opiekun
prezentuje negatywne odczucia i zachowania, udzielą się one również dziecku. Z pomocą przychodzą wówczas bajki.
Mechanizm działania bajkoterapii opiera się
na podobieństwie pomiędzy sytuacją, w której znalazł się główny bohater bajki a sytuacją, w której znajduje się obecnie dziecko.
Główny bohater ostatecznie pokonuje problemy i trudności, radzi sobie z trapiącym go
problemem. Dziecko natomiast identyfikuje
się z bohaterem bajki, akceptuje ukazane
w bajce rozwiązania i zaczyna je stosować.
To z kolei skutkuje wsparciem psychicznym
i poprawą kondycji psychicznej dziecka.
Bajki wychowują poprzez ukazanie wzorców
i ideałów. Słuchając bajki, w której lęk przybiera konkretny kształt (postać), można łatwiej ten lęk oswoić.
Bajki wspomagają rozwój dzieci poprzez:
● eliminowanie lęków i konfliktów,
● głębokie przenikanie do podświadomości
wartości i nauki z nich płynących,
● wzrost zaufania i nadzieję na szczęśliwe
zakończenie,
● zapewnianie emocjonalnego i duchowego
wsparcia,
● doświadczanie nieznanych reakcji emocjonalnych oraz poznanie swoich reakcji
i uczuć.

Niniejsza publikacja jest rezultatem chęci
i potrzeby usystematyzowania wiedzy, podsumowania swoich dotychczasowych doświadczeń w pracy z małymi dziećmi.
Pracując z małymi dziećmi jako nauczyciel języka angielskiego, uświadomiłam sobie,
że można połączyć przyjemne z pożytecznym. Bajki anglojęzyczne można wykorzystać do wspierania edukacji językowej. Kluczowe jest, aby dziecko uczyło się przez zabawę i kojarzyło naukę z przyjemnością.
Bajki anglojęzyczne zapewniają korzyści zarówno dziecku, jak i opiekunowi:
● Dziecko naśladuje naturalny proces uczenia się języka. Taka metoda uczenia się
daje długotrwałe skutki, wymaga małego
wysiłku.
● Dziecko dedukuje. Pozytywne skutki takiej postawy zaprocentują w przyszłości
w edukacji szkolnej (czytanie i słuchanie
ze zrozumieniem – wychwycenie szczegółowych informacji).
● Słuchając, oglądając lub czytając bajkę
w języku obcym, dziecko ćwiczy uważność poprzez skupianie się na elementach dołączonych do bajki: obrazki, dźwięki, gesty. Wynika to z ograniczonego rozumienia warstwy językowej
(https://earlystage.pl/blog).

Elementy, które należy uwzględnić podczas tworzenia bajek terapeutycznych:
● Dziecko powinno się utożsamiać z głównym bohaterem.
● Pozostali bohaterowie, przyjaciele głównego
bohatera pomagają mu w zmaganiach
z trudną sytuacją.
● Dziecko powinno mieć poczucie, że bajkowy świat jest podobny do świata realnego. Tylko wtedy bajka jest wiarygodna.
Poprzez bajkę dziecko powinno zobaczyć,
że problem da się rozwiązać.
● Dziecko powinno zauważyć, że najlepszym sposobem radzenia sobie z trudnościami jest otwarta, szczera rozmowa.
W bajce powinien pojawić się ktoś, komu
bohater bajki może opowiedzieć o swoich

W trakcie słuchania lub oglądania bajki
anglojęzycznej można zastosować gry i zabawy językowe. Mają one na celu lepsze zrozumienie przez dziecko treści bajki, utrwalenie słownictwa. Polecam zabawę „Pauza”
(Blog Early stage). Bajkę można zatrzymać
w dowolnym momencie i wprowadzić zabawy językowe:
● nazywanie kolorów, cyfr, zwierząt w danej scenie,
● zabawa prawda/fałsz – podawanie prawdziwych i nieprawdziwych informacji
z bajki,
● zabawa „opowiedz, co się stało” lub „co
się stanie”. Ćwiczenia te uczą myślenia
przyczynowo-skutkowego oraz uważności,
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wspomagają kreatywność i mobilizują
dziecko do aktywności.
● gra Memory – odkrywanie ukrytych obrazków i odnajdywanie par,
● dopasowywanie podpisów do obrazków,
● gry interaktywne na ciekawych stronach
i platformach interaktywnych.

2,5 roku
● Wiele lęków, szczególnie przestrzennych
– obawa przed ruchem albo przed przesuwaniem przedmiotów.
● Zbliżające się duże przedmioty, np. ciężarówka.
3 lata
● Dominują lęki wizualne – starzy, pomarszczeni ludzie, maski, „czarownicy", czarodzieje.
● Ciemność. Zwierzęta.
● Policjanci, włamywacze.
● Wieczorne wyjście rodziców.

Do moich ulubionych należą Wordwall,
anglomaniacy.pl, Freddie’s Ville.
W mojej pracy świetnie sprawdziły się
bajki terapeutyczne. Na rynku dostępnych
jest wiele gotowych bajek, ale większość tworzę sama, dostosowując je do aktualnych potrzeb moich podopiecznych. Tworząc bajki,
tworzę również bazę materiałów dydaktycznych: karty pracy, flashcards (karty obrazkowe), ćwiczenia interaktywne, dopasowuję
piosenki, gry i zabawy językowe. Lektura
literatury psychologicznej na temat rozwoju
emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym pozwoliła mi lepiej zrozumieć ich
emocje. Z upływem czasu zrozumiałam, że
wraz ze zdobywaniem przez przedszkolaki
nowych umiejętności językowych i poznawczych, uczą się one panować nad emocjami
i używać języka do wyrażania odczuć. Małe
dzieci zaczynają odczuwać lęk. Stopniowo
potrafią swoje lęki zidentyfikować. Co ważne, dzieci zaczynają rozumieć różnicę pomiędzy rzeczywistością a bajkami czy snami. Ponadto zaczynają rozumieć, że wyrażanie silnych emocji może mieć wpływ na
innych.
Podczas tworzenia bajek staram się wychwytywać aktualne problemy dzieci, ich lęki, konflikty. Zarówno w życiu osobistym,
jak i zawodowym, bardzo przydatna jest dla
mnie poniższa klasyfikacja lęków dla danego wieku.
Lęk to jeden z najważniejszych elementów rozwoju emocjonalnego. Przechodząc przez
kolejne etapy, dzieci przeżywają określone
rodzaje lęków. Lęki znikają wraz z wiekiem.
Każdy wiek ma swoje lęki:

4 lata
● Powracają lęki słuchowe, szczególnie odgłosy silników.
● Ciemność. Dzikie zwierzęta.
● Wyjście matki, szczególnie wieczorem.
5 lat
● Niewiele lęków. Przeważają lęki wizualne.
● Mniej obaw przed zwierzętami, złymi ludźmi, czarodziejami.
● Konkretne obawy o potłuczenie się przy
upadku, pogryzienie przez psa.
● Ciemność. Obawa, że matka nie wróci do
domu.
6 lat
● Duże natężenie stanów lękowych, wywołanych przede wszystkim przez bodźce
dźwiękowe – dzwonek do drzwi, telefon,
spłukiwanie wody w toalecie, głosy ptaków i owadów.
● Obawy przed światem nadprzyrodzonym
– duchy, wiedźmy.
● Lęk, że ktoś chowa się pod łóżkiem.
● Lęki przestrzenne – obawa przed zgubieniem się. Dziecko boi się iść do lasu.
● Obawa przed żywiołami – ogniem, wodą,
grzmotami, błyskawicami.
● Dziecko boi się zasypiać, kiedy jest samo
w pokoju i domu.
● Obawia się, że mamy nie będzie w domu,
że coś się stanie, że może umrzeć.
● Lęk przed pobiciem przez innych.
● Dziecko dzielnie znosi duże rany, ale boi
się drzazg, drobnych skaleczeń, widoku
krwi.

2 lata
● Różne lęki, głównie natury słuchowej:
grzmot, odgłos odkurzacza, robota kuchennego, przejeżdżającego pociągu.
● Lęki wizualne: ciemne kolory, duże przedmioty, pociągi, kapelusze, okulary.
● Lęki związane ze zmianami w najbliższym otoczeniu: przemeblowaniem, przeprowadzką, rozłąką z matką, nieobecnością matki w porze zasypiania.
● Deszcz i wiatr. Zwierzęta, szczególnie dzikie.
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7 lat
● Dużo lęków, przede wszystkim wizualnych – ciemność, strychy, piwnice. Cienie kojarzą się z duchami i wiedźmami.
● Lęk przed wojną, szpiegami, włamywaczami, postaciami chowającymi się w sza-
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fach lub pod łóżkiem. Lęk bywa stymulowany przez radio, telewizję, lekturę.
● Lęk przed spóźnieniem się do szkoły, przed
brakiem akceptacji ze strony innych ludzi.

A fairy decided to punish Leo the donkey. She made Leo a real cheetah. Now Leo
was scared. He ran away from the village.
He hid in the forest. He was hungry and
sad. He missed his mumy and daddy.
Suddenly, it became stormy and rainy. Leo
heard the lightnings and saw falling trees.
In the fog, he saw his friend – Pony
the horse lying under the tree. He couldn’t
free himself. Leo was strong and helped
the horse. Pony was grateful, but he ran
away fast when he saw a cheetah. Leo
understood that he doesn’t have to be a dangerous cheetah to be brave. He was very,
very sad. He was lonely. He didn’t have
friends. Tulip the fairy came to him and
said:

8–9 lat
● Mniej lęków i mniej intensywne. Dziecko
już nie boi się wody, mniej obawia się
ciemności.
● Lepsza umiejętność oceny sytuacji, obawy mają swoje uzasadnienie, da się je wytłumaczyć – dotyczą własnych zdolności
i możliwości porażki, np. w szkole.
10 lat
● Znów więcej lęków. Największe obawy związane są ze zwierzętami, szczególnie dzikimi, wężami i pająkami. Niektóre dzieci
boją się ciemności, wysokich pomieszczeń, ognia, przestępców.
● Niektóre dzieci same wymieniają, czego się
już nie boją: ciemności, psów, zostawania samemu w domu (Last C., 2012).

– Leo, you are a little donkey, but you are
brave and strong. It doesn’t matter who you
are, but what you are like, what you feel.
Are you happy to be a scary cheetah?
– No, I’m not. I want to be a donkey
again.

Donkey
Leo the donkey lived on a farm with his
mum, dad and a brother. They were strong
animals and helped the farmer every day.

– You have got a good heart Leo. I will
turn you back into a donkey. But remember
Leo to say sorry to people and animals in the
village. Remember also to be yourself.

Leo was a little donkey. He wanted to be
scary and look dangerous. One day, he said
to his brother Don:
– I think other animals are happy because
they make other animals scared.
– Don’t tell lies Leo! – said Don.
Leo was walking in the forest. Suddenly,
he could see a cheetah disguise. A forest
fairy put it here. She wanted to show
the donkey that he doesn’t have to be
dangerous to feel happy. Leo put on a cheetah disguise and felt brave and happy.
– Now I’m a cheetah. Everyone will be
scared of me. I will be important. They will
respect me.
In fact, Leo the donkey looked silly and
funny. Tulip the fairy was looking at
the donkey all the time and she smiled. She
was sad when Leo decided to frighten a farmer Johny working on the field. The donkey
ran very fast and roared. The farmer was
very scared and ran way. Leo was very pleased with himself. Then, he went to the village. People and animals were frightened.
They were crying and running away.
Leo was glad.

Bajka ukazuje potrzebę bycia akceptowanym, ważnym i zauważonym przez otoczenie. Poprzez bajkę dziecko ma zrozumieć,
że nie jest ważne, kim jest, ale jakie jest.
Musi dostrzec swoje mocne strony, wywnioskować, że warto być sobą, że nie warto
oszukiwać, wykorzystywać podstęp i oszustwo w celu polepszenia swojej pozycji.
W poniższym linku znajduje się interaktywny obraz stworzony w programie Genial.ly

– I’m so brave and strong – Leo said.
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Żaneta Cierniak
Publiczne Przedszkole
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach

I NNOWACJA PEDAGOGICZNA
„A NGIELSKI NA CO DZIEŃ ”
Autor innowacji: Żaneta Cierniak
Nauczyciele realizujący działania innowacji: Żaneta Drożdżyńska, Justyna Śmieszek
Tytuł innowacji: „Angielski na co dzień”.
Miejsce realizacji: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach
Etap kształcenia: grupa przedszkolna
– 5–6-latki
Planowany termin realizowanej innowacji: rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021
z możliwością przedłużenia działań innowacji.
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OPIS INNOWACJI
Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego
w przedszkolu daje dzieciom możliwość
nabycia wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym. Innowacja dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci
chętnie i z dużym zainteresowaniem uczą
się słownictwa, wierszyków, piosenek oraz
rymowanek w języku angielskim.
Innowacja zakłada praktyczne zintegrowanie treści, metod i celów nauczania
w języku obcym z językiem ojczystym, aby
dziecko mogło poznać świat, a także wyrazić
siebie zarówno w języku polskim, jak i w ję-
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zyku angielskim. W przedszkolu nauka
języka powinna odbywać się przede wszystkim za pomocą zabawy. W czasie zabawy
dzieci opanowują język nieświadomie. Poprzez oswojenie ich ze zwrotami używanymi
w ciągu dnia, szybciej nabędą umiejętność
posługiwania się językiem obcym. Wprowadzona innowacja stworzy sytuacje do naturalnej nauki języka obcego. Poprzez odpowiednie zmotywowanie dzieci do nauki języka angielskiego, możemy rozbudzić w nich
zainteresowania w tym kierunku.
Głównym celem innowacji będzie zwiększenie umiejętności językowych dzieci przedszkolnych, osłuchanie z językiem, wzbogacanie zasobu słownictwa.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Koszty własne, dobrowolna pomoc innych
osób.
EWALUACJA
1. Opracowywanie zbiorów zabaw dla dzieci.
2. Zakup ciekawych pomocy dydaktycznych, wspierających pracę z dzieckiem.
3. Podsumowanie pisemne prowadzonych
przez nauczycieli działań obserwacyjnych
oraz postępów dzieci w formie sprawozdania z działań innowacji, które zostanie
przekazane dyrekcji.
FORMA WDRAŻANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W PRZEDSZKOLU

CELE OGÓLNE
● rozbudzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim,
● zapewnienie równego startu językowego
wszystkim dzieciom,
● stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu świata.

●

●

●
●

●

● Oglądanie bajek dla dzieci w języku angielskim.
● Czytanie bajek dzieciom w języku angielskim.
● Słuchanie piosenek dla dzieci w języku
angielskim.
● Nauka piosenek w języku angielskim.
● Zwracanie się do dzieci podczas zajęć,
wykorzystując zwroty w języku angielskim.
● Oglądanie filmików edukacyjnych.
● Nauka słówek związanych z tematyką
prowadzonych zajęć.
● Nauka liczenia do 10 w języku angielskim.
● Zabawy ruchowe z wykorzystaniem słów/
zwrotów języka angielskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Dziecko:
uczestniczy w zabawach i zajęciach prowadzonych w języku angielskim lub z jego elementami,
poznaje słownictwo, piosenki i rymowanki w języku angielskim związane z jego
otoczeniem i codziennymi czynnościami,
wzbogaca sprawności komunikacyjne
z najbliższym otoczeniem,
właściwie reaguje na proste polecenia
i komunikaty nauczyciela wypowiadane
w języku angielskim,
nazywa obiekty znajdujące się w jego otoczeniu.

ZAKRES MATERIAŁU METODĄ INNOWACYJNĄ
,,ANGIELSKI NA CO DZIEŃ”– NAUKA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO PRZEZ ZABAWĘ

Rozumienie ze słuchu
Dziecko:
● rozumie proste polecenia wydawane
przez nauczyciela: stand up, sit down,
make a pen itp.,
● rozumie zwroty oraz słowa tematyczne,
tj. rodzina, dom, części ciała, zwierzęta,
owoce, warzywa, święta, zabawki itp.

METODY
● słowna: objaśnienia, rozmowa, pogadanka,
● oglądowa: pokaz,
● czynna: zajęcia praktyczne, zadania stawiane do wykonania.

Sprawność mówienia

FORMY
● indywidualna,
● zbiorowa,
● grupowa.

Dziecko:
● udziela prostych odpowiedzi: yes I can...,
no I can't..., yes it is...,
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● wskazuje na swoje upodobania np.: I like
potato...,
● używa życzeń okolicznościowych np.: Merry Christmas.

● wypowiada proste zwroty grzecznościowe:
thank you, please, sorry,
● określa rzeczy za pomocą przymiotników:
a big car, a small circle...,
● nazywa podstawowe kolory, pojazdy,
owoce, członków rodziny, figury, zabawki
i rośliny, warzywa, zwierzęta,
● rozróżnia zdania pytające od twierdzących.

Inne umiejętności
Dziecko:
● śpiewa piosenki w języku angielskim,
● mówi krótkie wierszyki i rymowanki w języku angielskim.

Funkcje komunikacyjne
Dziecko:
● używa pozdrowień np.: Hello, Good morning, Good bye, See you soon,
● przedstawia się: My name is..., I am..,
● opisuje rzeczy np. za pomocą kolorów:
It is a ball..., The ball is green...,

WYNIKI I UZYSKANE EFEKTY
Poprzez naturalną naukę języka angielskiego podczas zabawy, dzieci lepiej i szybciej przyswajają język.
Żaneta Cierniak

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA
Dorota Kawka
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

Ś LADAMI „P IELGRZYMA NADZIEI ”
– KULISY PIERWSZEJ PIELGRZYMKI
PAPIEŻA J ANA P AWŁA II DO C ZĘSTOCHOWY

W

2019 r. minęła 40. rocznica pierwszej pielgrzymki do Polski świętego
Jana Pawła II. Wydarzenia, do
których doszło w jej trakcie, pozostawiły
niezatarty ślad w pamięci ludzi żyjących
w tamtych czasach i spowodowały głębokie
zmiany w świadomości społecznej Polaków.
Wydatnie przyczyniły się do wzmocnienia
tożsamości narodowej, a w rezultacie do konsolidacji społecznej. Pierwsza wizyta Jana
Pawła II w Ojczyźnie wpłynęła na bieg historii naszego kraju. Pamięć o czerwcowych
wydarzeniach, o słowach papieża, które padały w trakcie licznych spotkań z wiernymi,
była inspiracją dla przemian politycznych
w Polsce, do których doszło w następnych
latach.
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Dla mieszkańców Częstochowy uczestniczących w I pielgrzymce spotkanie z papieżem-Polakiem Janem Pawłem II było głębokim i bardzo ważnym przeżyciem, które
zmieniło ich życie i życie całego pokolenia.
Wspomnienia lądującego nieopodal katedry
Świętej Rodziny papieskiego helikoptera,
przejazd papieża odkrytym samochodem
przez Aleje NMP, czy w końcu papież wkraczający po specjalnie zbudowanych schodach na wały jasnogórskie na trwale wyryły
się w pamięci uczestników tych wydarzeń
(również i mojej). Warto wrócić wspomnieniem do tych dni, przejść ulicami Częstochowy w poszukiwaniu śladów tamtych
zdarzeń, przypomnieć poczucie jedności, ja-
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kie towarzyszyło wówczas społeczeństwu polskiemu.
Dodatkowym przyczynkiem, aby przypomnieć kulisy I pielgrzymki Jana Pawła II
do Polski, w tym do Częstochowy, było
ustanowienie 2020 r. Rokiem Świętego Jana
Pawła II.
Wybór Polaka na tron Piotrowy był zaskoczeniem, gdyż kardynał Karol Wojtyła
nie był faworytem konklawe w 1978 r.
Rozważania dotyczyły raczej kandydatów
włoskich, a nie stosunkowo mało znanego,
i co więcej młodego, kardynała z komunistycznego kraju, jakim była wówczas Polska.
Losy konklawe potoczyły się inaczej niż
wcześniej zakładano. Najpoważniejszymi kandydatami (tzw. papabile) do tronu papieskiego byli kardynał Giuseppe Siri, konserwatywny arcybiskup Genui oraz liberalny Giovanni Benelli, arcybiskup Florencji, bliski współpracownik Jana Pawła I. Pod
uwagę brany był także Sebastiano Baggio.
Po czterech głosowaniach, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał należytej przewagi,
doszło do impasu. To wtedy pojawiła się
kandydatura arcybiskupa krakowskiego,
kardynała Karola Wojtyły. Nie był on brany
pod uwagę we wcześniejszych rozmowach,
choć trzeba pamiętać, że przy konklawe,
które wybrało Jana Pawła I, Wojtyła uzyskał
dziewięć głosów. Za kandydaturą Polaka
wypowiedział się kardynał Franz König,
wpływowy i powszechnie szanowany arcybiskup Wiednia oraz biskupi niemieccy na
czele z kardynałem Ratzingerem, późniejszym papieżem Benedyktem XVI. Najgorliwszym orędownikiem wyboru Karola Wojtyły na tron papieski był jednak prymas
Polski kardynał Stefan Wyszyński. Ta śmiała koncepcja została uwieńczona sukcesem.
Według szacunków kandydaturę kardynała
Wojtyły poparło 99 (lub jak mówią inne
rachunki 103) kardynałów na 111 głosujących i dzięki temu w niedzielę, 16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła
został papieżem – pierwszym papieżem-Polakiem1.
W całej Polsce zapanowała euforia. Nawet ci, którzy nie byli katolikami, odczuwali
dumę z powodu wyboru rodaka na tron
papieski. Zupełnie inaczej wyglądała reakcja władz państwowych. Wynik konklawe
wprawił rządzących Polską komunistów
w konsternację. Nie mogli zlekceważyć tego
wyboru z różnych przyczyn. Watykan był
samodzielnym państwem, więc Jan Paweł II

oprócz tego, że był głową Kościoła Katolickiego, to został głową państwa Watykan.
Nawet z racji tego należał mu się szacunek
i równoprawne traktowanie. Z tych przyczyn
bezpośrednio po konklawe wysłano do Rzymu telegram gratulacyjny, a na uroczystą
inaugurację pontyfikatu wyruszyła z Polski
oficjalna delegacja rządowa na czele z Przewodniczącym Rady Państwa Henrykiem Jabłońskim2.
Natychmiast po wyborze na tron papieski
Jan Paweł II wyraził chęć odbycia pielgrzymki do kraju. Prymas Stefan Wyszyński
zaprosił papieża do Polski w listopadzie
1978 r. Oficjalnie chęć papieża do wizyty
w ojczyźnie została przekazana I sekretarzowi PZPR Edwardowi Gierkowi 24 stycznia 1979 r. przez prymasa Polski Stefana
Wyszyńskiego. Od tego momentu władze
komunistyczne miały duży problem, jak wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji. Odmówić
papieżowi wizyty w Ojczyźnie nie mogły,
gdyż był on przecież polskim obywatelem,
ale jego pielgrzymka do komunistycznej
Polski mogła rozwścieczyć ZSRR. Aby zorientować się w nastrojach we władzach
obozu komunistycznego do Moskwy na konsultacje z Leonidem Breżniewem udał się
Edward Gierek. Breżniew najpierw zasugerował, aby polskie władze przekonały Jana
Pawła II do rezygnacji z wizyty w Polsce, ale
w końcu stwierdził, że daje im wolną rękę
w tej kwestii. Ta opinia i obawa, że utrudnianie przyjazdu Jana Pawła II do kraju
może pogłębić napięcia społeczne i wywołać
negatywne reakcje opinii światowej sprawiała, że władze PRL wyraziły zgodę na
wizytę papieża w Polsce. 2 marca 1979 r.
Henryk Jabłoński, Przewodniczący Rady
Państwa wydał komunikat informujący,
że władze PRL przyjęły z zadowoleniem zaproszenie papieża-Polaka do kraju. W celu
przygotowania pielgrzymki powołano komisję kościelno-państwową. Pierwszym problemem, który należało rozwiązać, był termin
wizyty papieskiej. Władze komunistyczne
chciały jak najbardziej odwlec termin wizyty, proponowały nawet rok 1982, kiedy to
miały się odbywać obchody 600-lecia Jasnej
Góry lub potencjalnie 26 sierpnia – święto
Matki Boskiej Częstochowskiej. Absolutnie
odrzuciły propozycję zgłoszoną przez stronę
kościelną udziału papieża w obchodach
900-lecia męczeńskiej śmierci biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa, obchodach, których przygotowanie rozpoczął
sam Jan Paweł II jeszcze jako kardynał
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krakowski. Osoba zamordowanego biskupa,
człowieka, który był symbolem buntu przeciwko władzy państwowej, była nie do zaakceptowania przez rząd polski. Ostatecznie
zgodzono się na początek czerwca 1979 r.3.
Kolejną trudną do uzgodnienia kwestią
był program pielgrzymki. Plan wizyty przedstawiony przez stronę kościelną nie został
zaakceptowany (obawy władz wzbudziła
między innymi chęć odwiedzenia Nowej Huty, miasta, które w pierwotnym założeniu
władz komunistycznych miało być ośrodkiem ateistycznym). Po trudnych dyskusjach zaakceptowano trasę wizyty obejmującą
jedynie kilka miast: Warszawa (2 czerwca),
Gniezno (3 czerwca), Częstochowa (4–6 czerwca), Kraków (6 czerwca), Wadowice (7 czerwca), Kalwaria Zebrzydowska (7 czerwca),
Oświęcim (7 czerwca), Nowy Targ (8 czerwca) i ponownie Kraków (8–10 czerwca). Najdłuższy pobyt Papieża przewidziano w Częstochowie. Wizyta Ojca Świętego w sanktuarium na Jasnej Górze wydawała się być
oczywista, zwłaszcza po stwierdzeniu Jana
Pawła II w czasie pierwszego spotkania
z rodakami już po konklawe: „Nie byłoby
papieża, gdyby nie było Jasnej Góry”. Jego
trzydniowy pobyt w Częstochowie (4–6 czerwca), obok wizyty w Krakowie, był najważniejszym etapem pielgrzymki4. Znamiennym
w tym kontekście wydaje się być hasło
pielgrzymki „Gaude Mater Polonia”.
Władze komunistyczne za wszelką cenę
chciały umniejszyć znaczenie wizyty Ojca
Świętego w Polsce i ograniczyć kontakt papieża ze społeczeństwem. Nazywano nawet
ten problem mianem „pomniejszania negatywnych skutków wizyty papieża”. Nie chodziło tylko o rozmiary transmisji telewizyjnych, ale na przykład o to, żeby z miejsca
na miejsce papież wyłącznie przemieszczał
się helikopterem, a nie odkrytym samochodem, tak aby mieć jak najmniejszy bezpośredni kontakt z wiernymi. To wszystko
ukryte było pod hasłem „Bezpieczeństwo
papieża Jana Pawła II”, ale rzeczywistą
intencją tych działań było dążenie do tego,
żeby socjalistyczna ojczyzna nie stała się
nagle obszarem zawładniętym przez Kościół.
Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny miała stać się klapą, porażką wizerunkową.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało specjalną akcję operacyjną o kryptonimie „Lato 79”, w ramach której poddano
nadzorowi całą wizytę papieską. 15 marca
powołany zostaje sztab MSW, którego za-
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dania ujęto w czterech działach: rozpoznania i działań operacyjno-politycznych,
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
zaopatrzenia technicznego i regeneracji sił
oraz analityczno-informacyjnym. Analogiczne sztaby tworzy 6 komend wojewódzkich
MO na terenie, przez który wiodła trasa
pielgrzymki5.
Do Częstochowy w ramach tej akcji
ściągnięto ponad 1500 funkcjonariuszy operacyjnych MO i SB z naszego oraz innych
województw (w tym z Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Legionowie). W marcu 1979 r.
częstochowska Służba Bezpieczeństwa rozpoczęła sprawę operacyjną o kryptonimie
„Krakus”, w celu udokumentowania pobytu
papieża w Częstochowie, a w kolejnym miesiącu sprawę „Potop” dla obserwacji dziennikarzy, dyplomatów i obcokrajowców w okresie pobytu w Częstochowie6.
Od samego początku przygotowań do wizyty papieża w Częstochowie władze piętrzyły szereg trudności. Wiodącym zagadnieniem było miejsce lądowania helikoptera
papieskiego. Aby zminimalizować kontakt
papieża z mieszkańcami Częstochowy oraz
z pielgrzymami, ówczesny wojewoda częstochowski Mirosław Wierzbicki dążył do zlokalizowania lądowiska jak najbliżej Jasnej
Góry. Biskup częstochowski Stefan Bareła
chciał, aby lądowanie odbyło się koło budowanego kościoła św. Wojciecha w dzielnicy Tysiąclecie. Budowa tej świątyni napotykała bowiem znaczne utrudnienia, a determinacja wiernych i duchowieństwa sprawiała, że stanowiła ona swoisty symbol walki z władzami komunistycznymi. Te, wykorzystując dyskusje o miejscu lądowania,
próbowały skonfliktować paulinów (którzy
jakoby popierali opcję lądowania koło Jasnej Góry) z biskupem Barełą. Ostatecznie
wskazano inne miejsce – teren nieopodal
katedry Świętej Rodziny, obok skrzyżowania
obecnej ulicy Ogrodowej i Mielczarskiego.
Ta lokalizacja została zaakceptowana.
Kolejnym działaniem komunistów były
próby ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w spotkaniach z papieżem. Aby
tego dokonać, wdrożono szeroko zakrojoną
akcję dezinformacyjną. Taką akcję przeprowadzono w całej Polsce. Rozgłaszano plotki
o tysiącach stratowanych ludzi w trakcie
pielgrzymki w Meksyku. Demonstrowano nawet trumny, jakoby przygotowane specjalnie
na wypadek podobnych wydarzeń w Polsce.
Straszono przepełnionymi pociągami, utrud-
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niano wynajem autokarów, a w końcu wprowadzono zakaz wjazdu do Częstochowy. Autokary i auta prywatne mogły dojechać na
odległość co najwyżej 10 km od miasta.
Pielgrzymom, którzy musieli wędrować z tej
odległości, zabroniono niesienia sztandarów
czy transparentów. Obawiano się bowiem
haseł politycznych, antypaństwowych, wzywających do walki o wolność. Wykorzystano
również plotkę o planowanej próbie wysadzenia Jasnej Góry, powołując się na list
wysłany przez terrorystę do przeora paulinów z żądaniem okupu w zamian za niedetonowanie bomby umieszczonej jakoby na
terenie klasztoru7.
Inicjatywą władz zmierzającą do ograniczenia liczby pielgrzymów było narzucenie
decyzji o podziale placu jasnogórskiego na
sektory i wprowadzenie kart wstępu. Zaproponowano nawet uruchomienie specjalnych
pociągów pod warunkiem wprowadzenia
imiennych biletów. Na takie rozwiązanie
władze kościelne się nie zgodziły w obawie
przed potencjalnymi represjami dla uczestników pielgrzymki. Jeszcze innym sposobem utrudniania mieszkańcom Częstochowy udziału w spotkaniach z Janem Pawłem II
było dyscyplinowanie pracowników w miejscach pracy. Uniemożliwiano wzięcie urlopu
i rozliczano surowo tych, którzy do pracy
nie przyszli, wybierając udział w spotkaniu
z papieżem. W podobny sposób usiłowano
wpłynąć na młodzież szkolną. Zobowiązano
nauczycieli do skrupulatnego sprawdzania
listy obecności, a z uczniami, którzy nie byli
w czasie pobytu papieża w szkole, przeprowadzano rozmowy dyscyplinujące i obniżano sprawowanie. Straszono również restrykcjami dla rodziców, nawet ewentualnością
zwolnienia z pracy8. Kolejnym sposobem
zmniejszania frekwencji było też organizowanie w czasie papieskich wizyt różnego rodzaju atrakcyjnych imprez (sportowych, kulturalnych i innych) czy wzbogacanie programu telewizyjnego9.
W umniejszaniu zasięgu oddziaływania
wizyty papieskiej szczególną rolę odegrała
propaganda komunistyczna. Jeszcze na długo
przed wizytą podjęto decyzje, w jaki sposób
prezentować ją w mediach. Wszystkie informacje prasowe trafiające do druku były surowo cenzurowane. Specjalny instruktaż dotyczył przekazu telewizyjnego: zarówno nielicznych bezpośrednich transmisji ogólnopolskich jak i materiałów, które były montowane. Odstępstwo od narzuconych ustaleń groziło utratą pracy. Dziennikarze tele-

wizyjni otrzymali dyspozycje, aby w przekazach telewizyjnych pokazywać jedynie
starsze osoby i duchownych oraz unikać
szerokich planów, tak by nie eksponować
liczebności zgromadzeń wiernych. Taki przekaz i to z wybranych jedynie uroczystości
pokazywano ludziom. Natomiast pełen obraz transmisji pielgrzymki papieskiej mogli
oglądać członkowie Komitetu Centralnego
PZPR. Już po zakończeniu pielgrzymki Służba Bezpieczeństwa przygotowała raport podsumowujący działania służb MW podczas
wizyty papieża w Polsce. Podjęte działania
uznano po czasie za wystarczające. Tak przynajmniej zapisano w informacji Wydziału
Administracyjnego KC PZPR z 10 czerwca
1979 r.10.
Mimo tych wszystkich utrudnień ze strony władz komunistycznych udział częstochowian i pielgrzymów przybyłych z różnych
stron Polski i świata, w częstochowskich
spotkaniach z Ojcem Świętym był bardzo
liczny. W czasie trzech dni pobytu w Częstochowie papież spotkał się z kilkoma
milionami pielgrzymów (władze komunistyczne mówiły o 1,3 mln, ale strona kościelna szacowała liczebność pielgrzymów
w Częstochowie na ok 3,5 mln). Na spotkanie z pierwszym papieżem-Polakiem, Słowianinem przybyli pątnicy z Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz ze Śląska
Dolnego i Opolskiego. Na papieskie msze
święte do naszego miasta przybyli również
pielgrzymi z Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec. Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą,
duchowieństwem, chorymi i cierpiącymi.
Wszystkie spotkania odbywały się w atmosferze wielkiego entuzjazmu, radości i nadziei, przede wszystkim na zmianę, jaką
może przynieść wybór Polaka na tron Piotrowy.
Trudno jest dokładnie ocenić, w jakim
stopniu I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przyczyniła się do upadku komunizmu
w Polsce, a w rezultacie upadku całego bloku komunistycznego. Bez wątpienia dała
ona społeczeństwu polskiemu poczucie wspólnoty narodowej oraz siłę do podjęcia walki.
W trakcie papieskich mszy świętych i innych spotkań z Janem Pawłem II ludzie
zobaczyli swoją liczebność – Myśmy się
wtedy policzyli. Zobaczyliśmy, ilu nas jest….
Społeczeństwo polskie dostrzegło siłę płynącą ze wspólnego działania. Słowa papieża
wzmocniły nie tylko katolików, ale również
niewierzących, dla których Kościół stanowił
potężne wsparcie w walce z komunizmem.
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Pielgrzymka Jana Pawła II stała się pierwszym kamykiem, który pociągnął za sobą
lawinę potężnych zmian w Polsce. W konsekwencji pielgrzymka dała fundament do
przemian, które zaszły w sierpniu 1980 r.
KALENDARIUM POBYTU PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W CZĘSTOCHOWIE 4–9 CZERWCA 1979 R.
4 czerwca – poniedziałek
45
9
Przylot do Częstochowy – Jan Paweł II
przyleciał helikopterem na plac obok
katedry Świętej Rodziny przy skrzyżowaniu ulicy Ogrodowej i Mielczarskiego
(obecnie teren niezabudowany, obok znajduje się Katolicka Rozgłośnia Radiowa
„Fiat”). Przejazd na Jasną Górę ulicą Krakowską, Alejami NMP i Aleją Sienkiewicza. Na Jasną Górę papież dostaje
się nie przez bramę, ale białymi schodami – trapem przerzuconym z wałów
na pole jasnogórskie. Na Jasnej Górze
wygłosił krótkie przemówienie Bo my
u Chrystusa na ordynansie. Papież modlił się również w kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Boskiej.
1100 Pontyfikalna msza święta papieska na
szczycie wałów jasnogórskich. Jan Paweł II wygłosił homilię Tutaj zawsze
byliśmy wolni. Złożył w darze paschał
pochodzący z jednego z rzymskich sanktuariów maryjnych oraz papieską Złotą
Różę. W akcie oddania Matce Bożej Jan
Paweł II polecił opiece Matki Bożej Częstochowskiej Kościół polski i powszechny oraz Polskę i wszystkie kraje świata.
1530 Spotkanie z przełożonymi męskich zgromadzeń zakonnych.
1700 Spotkanie z wiernymi diecezji częstochowskiej przed kościołem św. Zygmunta.
1800 Przejazd do rezydencji biskupa częstochowskiego, gdzie papież z balkonu
wygłosił przemówienie Wszystkim – błogosławieństwo (częstochowskie „okno
papieskie”).
2000 Apel jasnogórski. Przemówienie do chorych i cierpiących. Spotkanie z młodzieżą.

730
900

1000 Rozpoczęcie obrad 169. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Przemówienie papieża.
1200 Anioł Pański na szczycie wałów jasnogórskich. Podczas modlitwy Jan Paweł II
powiedział: Niech na polskiej ziemi trwa
Anioł Pański.
1230 Spotkanie z Radą Naukową Episkopatu
Polski.
1700 Uroczysta msza święta z przemówieniem Ojca Świętego do wiernych Dolnego Śląska, Śląska Opolskiego i Ziemi
Lubuskiej. Papież wygłosił homilię Świadectwo jedności i pojednania.
2000 Apel Jasnogórski pod przewodnictwem
Jana Pawła II, w czasie którego papież
wygłosił przemówienie Być chrześcijaninem – to znaczy czuwać.

645
800
1100

1200
1400

1700

1930

Dorota Kawka
Przypisy:
1
http://www.grafkom.pl/wizyta/konklawe.html,
[dostęp 12.07.2020].
2
Zachariasz S. Jabłoński, Kontekst społeczno-polityczny pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II
na Jasną Górę, s. 69, denali.geo.uj.edu.pl ›
publikacje, [dostęp 12.07.2020].
3
Damazyn M. ks., Namaszczenie narodu „do
mężnego wyznawania wiary i postepowania
według jej zasad”. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, [w:] Papieskie piel-

5 czerwca – wtorek
Msza święta papieska na wałach jasnogórskich dla sióstr zakonnych z całej Polski.
Spotkanie z przełożonymi żeńskich zgromadzeń zakonnych w Sali Rycerskiej.
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6 czerwca – środa
Spotkanie z ojcami paulinami w kaplicy
Cudownego Obrazu.
Msza święta papieska na szczycie wałów jasnogórskich dla kleryków i służby
liturgicznej.
Spotkanie z duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym w katedrze Świętej Rodziny. Spotkanie z chorymi i niepełnosprawnymi na placu przed katedrą.
Anioł Pański ze szczytu klasztoru jasnogórskiego.
Spotkanie z profesorami i studentami
KUL w Bazylice Jasnogórskiej. Jan Paweł II wygłosił przemówienie Uniwersytet – rozwój człowieka i wyzwolenie
wszechstronnego potencjału duchowego.
Pontyfikalna msza święta papieska na
szczycie wałów jasnogórskich dla pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego.
Odlot do Krakowa. Papież odleciał helikopterem z placu na terenie obecnych
parkingów jasnogórskich11.
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4

5

6

grzymki w PRL, red. W. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski,
https://www.ecs.gda.pl/title,pid,2004.html,
[dostęp 12.07.2020].
Zachariasz S. Jabłoński, op. cit., s. 72,
[dostęp 12.07.2020].
Królak T., Szuplewski G., Kryptonim „Lato 79”
– kulisy i następstwa pierwszej wizyty papieża w Polsce,
https://ekai.pl/kryptonim-lato-79-kulisyi-nastepstwa-pierwszej-wizyty-papiezaw-polsce, [dostęp 12.07.2020].
Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II
do Polski w dokumentach zasobu IPN,
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portaletematyczne/72400,Pierwsza-pielgrzymka-

7

8
9

10

11

papieza-Jana-Pawla-II-do-Polskiw-dokumentach-zasobu-IPN.html,
[dostęp 12.07.2020].
Zachariasz S. Jabłoński, op. cit., s. 74,
[dostęp 12.07.2020].
Ibidem, s. 75, [dostęp 12.07.2020].
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/
karol-wojtylajan-pawel/64797,NiechcianyPielgrzym.html, [dostęp 12.07.2020].
Królak T., Szuplewski G., op.cit,
[dostęp 12.07.2020].
Łęcicki G., Jan Paweł II. Starałem się mówić
za Was. O papieskich pielgrzymkach do zniewolonej Ojczyzny 1979–1983–1987, wyd. Rytm,
Warszawa 2008.

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
Paulina Rawinis
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie

S CENARIUSZ LEKCJI BIBLIOTECZNEJ
W KLASIE I TECHNIKUM
TEMAT: Gazeta i czasopismo.
CELE LEKCJI
Uczeń potrafi:
● określić definicję gazety i czasopisma,
● zorientować się, jaka jest treść gazety i czasopisma,
● znaleźć różnicę między gazetą a czasopismem,
● wymienić kto pracuje w zespole redakcyjnym,
● współtworzyć makietę gazety i czasopisma,
● określić podstawowe terminy prasowe.
●
●
●
●

METODY PRACY
pogadanka,
mini wykład,
metoda praktyczna – pokaz,
praca z książką.

FORMY PRACY
● praca indywidualna,
● praca zbiorowa.
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●
●
●
●
●

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
gazety codzienne,
czasopisma,
karty pracy: krzyżówka, tabela, plansza,
Encyklopedia Powszechna PWN,
Słownik Języka Polskiego PWN.

PRZEBIEG LEKCJI:
I. Zapoznanie uczniów z terminologią i klasyfikacją wydawnictw periodycznych w formie
pytań i odpowiedzi. Nauczyciel zadaje pytania i uzupełnia wypowiedzi uczniów.
1. Dlaczego powstały gazety i czasopisma? (Ludzie potrzebowali systematycznych informacji
o aktualnych wydarzeniach. Rozwój gazet i czasopism nastąpił w XVIII w. w Europie.
Na świecie zaś w XIX w. W Polsce pierwszym czasopismem był „Merkuriusz Polski”
z 1661 r., a pierwsza gazeta na świecie została wydana w Lipsku w 1605 roku i nosiła
nazwę „Relation”).
2. Jak nazywają się i czym zajmują się ludzie pracujący w wydawnictwach czasopism
i gazet? (dziennikarze, pisarze, poeci, autorzy, ilustratorzy, wydawcy, redaktorzy, krytycy).
3. Jakie znacie czasopisma dla młodzieży, jakie czytacie? („Młody Technik”, „Dziewczyna”,
„Głos Młodzieży”).
4. Jak dzielimy czasopisma, biorąc pod uwagę częstotliwość ukazywania się? (tygodniki,
dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki, roczniki).
5. Co to jest gazeta?
Wskazany uczeń wyszukuje definicję gazety z Encyklopedii Powszechnej PWN. Nauczyciel
precyzuje definicję gazety: (Wydawnictwo ciągłe przynoszące bieżące informacje polityczne, sportowe, gospodarcze i społeczne, które interesują jak największy ogół czytelników).
6. Czy gazeta ukazuje się codziennie, kilka razy w tygodniu, czy raz na miesiąc? (ukazuje się
codziennie lub kilka razy w tygodniu).
7. Do kogo kierowana jest gazeta? (kierowana jest do wszystkich czytelników, opisuje
różnorodne aktualne tematy polityczne i gospodarczo-społeczne, a także sportowe).
8. Jaka jest szata gazety? (na ogół czarno-biała).
9. Jaki zasięg ma gazeta? (ogólnopolski, np. „Gazeta Wyborcza”, regionalny, np. „Gazeta
Częstochowska”, „Życie Częstochowy i Powiatu”).
10. Co to jest czasopismo?
Wskazany uczeń wyszukuje i odczytuje definicję czasopisma z Encyklopedii Powszechnej
PWN. Nauczyciel uściśla definicję czasopisma: (Wydawnictwo ciągłe ukazuje się nie
częściej niż raz w tygodniu, którego zakończenia się nie przewiduje. Często zawiera
barwne ilustracje).
11. Podaj cechy charakterystyczne czasopism: (czasopismo ukazuje się w określonych odstępach czasu, raz w tygodniu, co dwa tygodnie, raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz w roku).
12. Jakie zawiera tematy? (obejmuje różnorodne aktualne tematy, poświęcone jest jednemu
lub kilku zagadnieniom, omawia informacje, wyjaśnia).
13. Do jakiej grupy czytelników jest kierowane? (kierowane jest do określonej grupy
czytelników – czasopisma sportowe, motoryzacyjne, ekonomiczne, prawnicze, historyczne,
medyczne, oświatowe).
14. Czy może być drukowane w kilku językach? (czasopismo o tym samym tytule może być
drukowane w kilku językach, np. „Auto Świat”).
15. Czy ukazuje się tylko na danym terenie, czy w całym kraju? (ukazuje się w całym kraju).
16. Czy jest bogato ilustrowane? (na ogół jest bogato i barwnie ilustrowane).
II. Podział uczniów na dwie grupy – samodzielna praca w grupach. Każda grupa uczniów
otrzymuje inne czasopismo lub gazetę do omówienia, a pytania są takie same dla wszystkich grup.
Pytania:
1. Jakich wiadomości dostarcza pierwsza i ostatnia strona gazety i czasopisma? (na
pierwszej stronie jest tytuł, data wydania, cena, zapowiedzi artykułów. Ostatnia strona
zawiera konkursy, krzyżówki, reklamy).
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2. Jaka jest szata graficzna czasopisma a jaka gazety? (szata graficzna czasopisma jest
bogata, zdjęcia są kolorowe, natomiast gazety jest uboga, zdjęcia są czarno-białe).
3. Na podstawie różnych gazet i czasopism („Mam Ogród”, „Motor”, „Auto Świat”, „Życie Częstochowy i Powiatu”, „Przyjaciółka”, „Aktywna Częstochowa”, „Co, Gdzie, Kiedy?”)
omówcie, jakich wiadomości one dostarczają: (wywiady ze sławnymi ludźmi, porady
praktyczne, wspomnienia, prezentacje mody, programy telewizyjne, repertuar kin i teatrów, doniesienia sportowe, kronika wypadków drogowych).
W czasopiśmie „Mam Ogród” i „Auto Świat” na stronie 3 znajduje się stopka redakcyjna.
Jest to inaczej metryczka czasopisma. Odczytajcie, co ona zawiera: (adres redakcji, nazwę
wydawcy, nazwisko redaktora naczelnego, sekretarza redakcji, redaktorów, adres biura
reklamy).
III. Podział klasy na dwie grupy.
Grupa I rozwiązuje krzyżówkę:
1. Wydawnictwo ciągłe, które ukazuje się raz w tygodniu.
2. Wydaje czasopismo.
3. Wydawnictwo ciągłe wydawane raz w roku.
4. Redaguje gazetę lub czasopismo.
5. Inaczej metryczka gazety lub czasopisma.
6. Wydawnictwo ciągłe, które ukazuje się co trzy miesiące.
T
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Grupa II otrzymuje kartę pracy z napisem: Czasopismo. Zadanie polega na podkreśleniu
wyrazów, które dotyczą czasopisma:
gazeta
rocznik
C
tygodnik
stopka redakcyjna
Z
dzieło
poligrafia
A
informator
dwutygodnik
S
wydawca
bulwarówka
O
druk
rocznik
P
papier
katalog
I
artykuł
reklama
S
ilustracja
encyklopedia
M
kwartalnik
magazyn
O
brukowiec
miesięcznik
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IV. Rekapitulacja pierwotna:
Prezentacja efektów pracy. Wnioski uczniowie wpisują do tabeli:
Cechy
Częstotliwość ukazywania się

Gazeta

Czasopismo

Adresat
Zawartość

V. Praca domowa:
Zaprojektuj pierwszą stronę dowolnego czasopisma lub gazety.
Paulina Rawinis

dr Renata Sowada
Izabela Sitek
Miłosława Pasternak
Elwira Kutera
Michał Kossakowski
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie
w Częstochowie

B AJKOWE ZMAGANIA
Sport jest z pewnością jednym z ważnych zjawisk,
zdolnym przekazywać bardzo głębokie wartości
językiem powszechnie zrozumiałym. (...)
Sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka,
ale także jego zdolności intelektualne i duchowe.(...)
Święty Jan Paweł II

5

listopada obchodzony jest Dzień Postaci z Bajek. To doskonała okazja nie
tylko do promowania czytelnictwa
i zachęcania uczniów do poznawania bajkowych opowieści, ale też wartości w nich
przekazywanych. To możliwość dobrej zabawy i kształtowania postaw prozdrowotnych.
W Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie w tym dniu organizowany jest turniej literacko-sportowy dla
uczniów klas czwartych, w tym uczniów klasy integracyjnej. Turniej przygotowują nauczycielki bibliotekarki we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego. Takie
działanie przyczynia się do realizacji założeń
podstawy programowej kształcenia ogólnego
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dla drugiego etapu edukacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem „wspierania rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego
i społecznego uczniów” oraz kształtowania
„obyczaju aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia”1.
Turniej umożliwia kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, którzy uczestniczą w rozgrywkach w ramach szkolnych
zawodów sportowych oraz rozwijają następujące umiejętności: sprawnego komunikowania się w języku polskim, wykorzystania
informacji z różnych źródeł, poprawnego
mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami
ortofonii i pisowni polskiej.
Uczniowie wspominają wydarzenia fabularne utworów literackich, ustalają kolejność zdarzeń i rozumieją ich wzajemną
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zależność. Rozwijają umiejętność krytycznej
oceny pozyskanych informacji i dokonują
ich selekcji. Przygotowane ćwiczenia podnoszą poziom zwinności, szybkości, skracając też czas reakcji na bodźce i sygnały
zewnętrzne. Uczniowie umiejętnie kierują
ruchami swojego ciała w zależności od sytuacji zewnętrznej, posługują się sprawnie
swoimi kończynami podczas wykonywania
ćwiczeń. Stosują zdrowe zasady rywalizacji
w stosunku do siebie i innych (zasada fair
play) i potrafią współpracować w grupach.
Istotne są też: zdolność koncentracji, skupienia uwagi, czerpanie radości ze wspólnej
zabawy oraz integracja w grupie. Czas
trwania turnieju to jedna godzina lekcyjna.

Zadaniem uczestników było najpierw sprawne wykonanie zadania sportowego, a następnie wykonanie zadania literackiego. Za
jak najszybsze i poprawne wykonanie zadania sportowego punktacja przedstawiała
się następująco: 1. miejsce – 3 punkty,
2. miejsce – 2 punkty i 3. miejsce – 1 punkt
dla drużyny. Każde zadanie literackie było
odrębnie punktowane.
Przykładowe konkurencje sportowe to:
1. slalom z piłką i kozłowanie jej między pachołkami,
2. slalom z gazetą na klatce piersiowej,
3. slalom całej grupy jako wąż między pachołkami,
4. przenoszenie piłeczki na pustej butelce,
5. prowadzenie piłeczki między pachołkami
za pomocą kija do hokeja,
6. slalom na czworakach.
Przykładowe karty pracy do wykonania
po zakończeniu poszczególnych konkurencji
w formie wyścigu rzędów.
Połącz w pary postać i rekwizyt:
Śpiąca Królewna
buty
Śnieżka
pantofelek
Księżniczka
zapałki
Aladyn
jabłko
Dziewczynka
wrzeciono
Jaś i Małgosia
groch
Kot
lampa
Kopciuszek
piernik
4 pkt
Odpowiedzi:
Śpiąca Królewna – wrzeciono,
Śnieżka – jabłko,
Księżniczka – groch,
Aladyn – lampa,
Dziewczynka – zapałki,
Jaś i Małgosia – piernik,
Kot – buty,
Kopciuszek – pantofelek.

Grupa uczniów
uzupełnia bajkową kartę pracy

Podczas zmagań sportowych uczniowie
podzieleni zostają na grupy, w 2019 roku
uczestnikami byli wszyscy uczniowie dwu
klas czwartych. Przygotowano 6 konkurencji sportowych w formie wyścigu rzędów.

Uzupełnij tytuły bajek brakującymi:
a) przymiotnikami:
„............................. kaczątko”
„............................ i Bestia”
„........................... Syrenka”
„...................... szaty cesarza”
b) liczebnikami/cyframi:
„Złotowłosa i ....... niedźwiadki”
„Ali Baba i ........... rozbójników”

Wężowy slalom
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„Wilk i ........ koźlątek”
„Królewna Śnieżka i ........ krasnoludków”

2. Jak nazywała się Zosia, która wszystko
sama, sama ...
...............................................................

c) rzeczownikami:
„O ........................ i złotej ....................”
„Dzielny ołowiany ............................”
„Jaś i ........................ fasoli”
„................. Paluszek”
6 pkt
Odpowiedzi:
brzydkie, piękna, mała, nowe
3, 40, 7, 7
rybaku, rybce, żołnierzyk, ziarenka, Tomcio

3. Co niósł Grześ przez wieś?
...............................................................
4. Gdzie znalazł okulary pan Hilary?
...............................................................
5. Co się stało z literkami ABECADŁA, które
z pieca spadło?
i ............................................................
h ............................................................
t .............................................................
s ............................................................

Ponadto należało udzielić odpowiedzi na
pytania dotyczące poszczególnych książek
– 5 prawidłowych odpowiedzi dawało możliwość uzyskania maksymalnie 5 punktów.
Poniżej przykładowe karty zadaniowe do
lektur.

1.
2.
3.
4.
5.

„Akademia Pana Kleksa”
1. Kto opowiada o Akademii?
...............................................................
2. Na jaką literę zaczynają się imiona uczniów Akademii Pana Kleksa?
...............................................................

„Brzydkie kaczątko”
W jakim języku paplał bocian? ..............
Kim była Krótkonóżka? ...........................
Jaki kolor jest zdrowy dla oczu? .............
Czy kaczątko dobrze pływało? .................
Kim okazało się kaczątko, gdy dorosło? .....

3. Gdzie dotarł Adaś, gdy fruwał?
...............................................................
4. Gdzie Adaś dostał pudełko zapałek?
...............................................................

„Kubuś Puchatek”
1. Wymień przyjaciół Kubusia Puchatka?
...............................................................

5. Kim był Mateusz?
...............................................................

2. Dlaczego Kubuś Puchatek chciał wykopać Strasznie Głęboki Dół?
...............................................................

Jan Brzechwa „Wiersze”
1. Kto siedział na tapczanie cały dzień i nic
nie robił?
...............................................................

3. Jak długo Puchatek chudł, gdy zaklinował się w norce Królika?
...............................................................

2. Wymień przynajmniej 6 warzyw, które
rozmawiały ze sobą na straganie.
...............................................................

4. Gdzie Puchatek znalazł ogon Kłapouchego?
...............................................................

3. Dokończ:
Entliczek-pentliczek czerwony stoliczek,
a na tym stoliczku ..................................

5. Pod jakim nazwiskiem w lesie mieszkał
Puchatek?
...............................................................

4. Co kupowała Kaczka-Dziwaczka u praczki?
...............................................................

Julian Tuwim „Wiersze dla dzieci”
1. Dokończ wiersz:
„Stoi na stacji lokomotywa,
ciężka, ogromna i pot z niej spływa
..........................”.
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5. Jak Jan Brzechwa nazwał rozmowę ptaków?
...............................................................

124

Edukacja w teorii i praktyce

Turniej rozgrywany był w sali gimnastycznej i dostarczył uczniom nie tylko
wiele radości, ale i satysfakcji z prawidłowo
wykonanych zadań, zgranej współpracy
i osiągnięcia dobrych wyników intelektualnych i sportowych. Wszyscy uczestnicy
otrzymali upominki z rąk dyrektora szkoły
oraz gratulacje od pań wicedyrektor Marzeny Milejskiej i Lidii Kapkowskiej.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody
i dyplomy, a drużyny uczestniczące w turnieju – dyplomy.
Fot. Izabela Sitek

dr Renata Sowada
Izabela Sitek
Miłosława Pasternak
Elwira Kutera
Michał Kossakowski

Przypisy:
1
https://podstawaprogramowa.pl/
Szkola-podstawowa-IV-VIII/
Wychowanie-fizyczne,
https://podstawaprogramowa.pl/
Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski,
[dostęp 15.07.2020].
Netografia:
https://podstawaprogramowa.pl/Szkolapodstawowa-IV-VIII/Wychowanie-fizyczne,
https://podstawaprogramowa.pl/Szkolapodstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski,
[dostęp 15.07.2020].

Wręczenie nagród.
Od lewej: Elwira Kutera, Andrzej Szostek,
Renata Sowada, Marzena Milejska,
Miłosława Pasternak

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

U TRWALANIE PRAWIDŁOWEJ ARTYKULACJI
GŁOSEK SZEREGU SYCZĄCEGO
SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH
● wyrabianie spostrzegawczości i koncentracji uwagi,
● rozwijanie wyobraźni oraz pamięci,
● trening mowy opowieściowej.

CELE OGÓLNE
● rozwijanie słuchu fonematycznego,
● kształcenie analizy i syntezy fonemowej
wyrazu,
● doskonalenie prawidłowej artykulacji dźwięków przedniojęzykowo-zębowych: „s”, „z”,
„c”, „dz” w rozmaitych jednostkach strukturalnych wypowiedzi,
● stabilizowanie wywołanych dźwięków w mowie kontrolowanej i spontanicznej,
● utrwalenie wzorców kinestetyczno-ruchowych i autokontroli słuchowej,
● wzbogacanie zasobu leksykalnego,

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
● odtwarza ruchy proponowane przez kolegę/koleżankę,
● komunikuje się za pomocą gestu,
● wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie
wyrazów,
● określa położenie głoski w wyrazie,
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● prawidłowo wybrzmiewa dźwięki przedniojęzykowo-zębowe: „s”, „z”, „c”, „dz” w różnych jednostkach strukturalnych wypowiedzi,
● stosuje autokontrolę słuchową,
● dokonuje autokorekcji wymawianiowej,
● dobiera obrazki do ilustracji na zasadzie
skojarzeń,
● uzupełnia zdania odpowiednimi wyrazami,
● opowiada ilustracje, poprawnie budując
zdania,
● układa historyki obrazkowe według kolejności zdarzeń i je opowiada.

– zakładanie czapki, zakładanie płaszcza, zapinanie guzików,
– rzucanie piłki, malowanie ściany, skakanie przez skakankę.
● Kształcenie analizy i syntezy fonemowej
wyrazu oraz utrwalanie właściwego brzmienia głosek szeregu syczącego: „s”, „z”, „c”,
„dz” w różnych pozycjach i sąsiedztwach
fonetycznych przy wykorzystaniu programu komputerowego „Logopedyczne zabawy”.
II. Zajęcia właściwe:
1. Gwiazda skojarzeniowa – uczniowie dopasowują obrazki do ilustracji znajdujących się wewnątrz gwiazdy i nazywają je:
pisak – obrazek
zegar – wskazówka
satelita – astronauta
zebra – pasy
samochód – ulica
koza – kapusta

METODY:
Wyjaśniania, praktycznego działania, pedagogika zabawy, praca z komputerem.
FORMY PRACY:
Indywidualna, grupowa.

2. Uzupełnianie zdań – dzieci dobierają odpowiedni obrazek, nazywają go, po czym
powtarzają zdanie, stosując właściwą formę gramatyczną:
Dzbanek stoi na tacy.
Kupię długopis w kiosku.
Zerwałam pasek u sandałka.
Mgła zawisła nad stawem.
Gniazdo orła jest wysoko na skale.
Kładę gazetę na stołku.
Mam kamizelkę pod skafandrem.
Samochód stoi na jezdni.
W studni jest chłodna woda.
Piwnica jest pod schodami.
Wóz stoi za stodołą.
Ulica jest za ogrodzeniem.
Pies skomli pod stołem.
Orkiestra gra w sali koncertowej.
Wąsy rosną pod nosem.
Kuce pokłusowały do stajni.
Rozbitek dopłynął do wyspy.
Celina usypała zamek z piasku.
Wazon stoi na stole.
Stary stół schowam na strychu.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Magnetofon, płyta CD (do pozycji książkowej: „W co się bawić z dziećmi? Piosenki
i zabawy wspomagające rozwój dziecka”,
oprac. M. Bogdanowicz, Gdańsk 2005), komputer, program komputerowy: „Logopedyczne zabawy, cz. II – s, z, c, dz” (wydawca:
„KomLogo”), obrazki (H. Rodak, D. Nawrocka, „Od obrazka do słowa”, Warszawa 1993),
gwiazda skojarzeniowa, ilustracje pt. „Zawody spadochronowe”, „Plac zabaw”, historyjki
obrazkowe, kredki, nożyczki, klej.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
I. Część wstępna:
● „Ojciec Wirgiliusz” (zabawa ruchowa) – dzieci chodzą po obwodzie koła, śpiewając
piosenkę:
„Ojciec Wirgiliusz”1
Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje,
a miał ich wszystkich
sto dwadzieścia troje.
Ref. Hejże, dzieci, hejże ha!
Róbcie wszystko to, co ja.
Hejże, dzieci, hejże ha!
Róbcie wszystko to, co ja.
Wybrany uczeń na słowa: „Róbcie wszystko to, co ja” wykonuje ruchy, które odtwarzają pozostałe dzieci, np.:
– mycie zębów, czesanie włosów, zakładanie butów,
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3. „Zawody spadochronowe” – uczniowie uzupełniają tekst brakującymi wyrazami:
„Zawody spadochronowe”
Zawodnicy wyskakują z samolotu. Otwierają swoje spadochrony, sterują linkami, aby wylądować w oznakowanych
kwadratach. Celny skok jest nagradzany
oklaskami widzów. Zwycięzcą zostanie
ten, kto uzyska najwięcej punktów.
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Po zawodach rozdane będą medale na
podium.

● Do herbaty, do ciasta, do sałatek, do
mięs, można na surowo kwaśny owoc
jeść. (cytryna)
● Przy nim kolacja, przy nim obiady.
Przy nim gościnne, huczne biesiady.
On cię nakarmi, on cię napoi. Jak
słoń na czterech nogach stoi. (stół)
● Siekacze, kły i trzonowe, najlepiej, gdy
są zdrowe. (zęby)
● Rzadko w dzień, przeważnie w nocy,
po dniu pracowitym, do nas przychodzi. (sen)
● Od spodu podeszwa, na górze
rzemyki. Jak się nazywają takie
buciki? (sandały)
● Na plecach pierwszaka wisi na szeleczkach. Jak się nazywa taka szkolna
teczka? (tornister)
● Różne mowy znają – tikają, bimbają,
cykają. (zegary)
● Panna wodna legendą sławiona, z nogami w kształcie rybiego ogona.
(syrena)

4. Przypomnij sobie tekst pt. „Zawody spadochronowe”, przyjrzyj się ilustracji i ją
opowiedz.
5. „Co robi Sabina rano, a co zrobi po południu?” – dzieci układają obrazki według kolejności zdarzeń, a następnie układają opowiadanie z wykorzystaniem podanych zdań:
„Co robi Sabina rano?”
Sabina wstaje. Myje ząbki, aby były zdrowe. Zakłada sukienkę. Pakuje tornister.
Zapina zamek skafandra. Na głowie zawiązuje chustkę. Wsuwa buty na nogi.
Zakłada tornister na plecy.
„Co zrobi Sabina po południu?”
Zdejmie z pleców tornister. Zsunie buty
z nóg. Zdejmie z głowy chustkę. Rozepnie
zamek skafandra. Rozpakuje tornister.
Odrobi zadane lekcje. Poukłada rozsypane klocki. I umyje ząbki, aby były zdrowe.

8. „Plac zabaw” – rozszyfrowywanie imion
dzieci na podstawie podanych zdań i opowiadanie ilustracji z ich wykorzystaniem:
– Chłopcy grają na boisku w piłkę.
– Zenek ze Stachem grają w tenisa.
– Lucyna trenuje skoki na skakance.
– Zuzanna zabrała wózek Celinie i Celina jest smutna.
– Wicek z Wackiem budują zaporę z kamieni na strumyku.
– Mała Sabina robi zamek z piasku.
– Wokół zamku biegnie fosa, a nad nią
jest zwodzony most.

6. „Kask” – opowieść ruchowa:
„Kask”
Mój kask ma cztery rogi,
cztery rogi ma mój kask.
Bo gdyby nie te rogi,
to nie byłby mój kask.
Uczniowie gestem ilustrują treść opowieści:
– „mój” – wskazują na siebie,
– „kask” – kładą jedną dłoń płasko na
czubku głowy,
– „rogi” – przykładają do głowy (powyżej
uszu) ręce, wystawiając po dwa palce.

9. „Smok wawelski” – uczniowie wycinają
poszczególne obrazki i układają je według kolejności zdarzeń, po czym kolorują i przyklejają na oddzielnych kartkach. Opowiadają historyjkę obrazkową
przy użyciu podanych zdań:
„O smoku wawelskim”
Był sobie smok, zwykły smok z jedną głową. Zadomowił się w jaskini skalnej nad
Wisłą. Wysoko na skale był gród znamienity Wawelem zwany. Wawelski zamek słynął z cnotliwych panien i rycerskich chłopców. Głodny smok swym sykiem wzbudzał strach w ludzkich sercach. Król Krak postanowił: „Co dnia podarujemy smokowi jedną owcę, aby nas

Podczas kolejnego wykonania dzieci opuszczają po jednym słowie opowieści („mój”,
„kask”, „rogi”), zastępując je odpowiednim gestem i mruczeniem.
7. Rozwiązujemy zagadki (konkurs) – osoba,
która poda najwięcej poprawnych odpowiedzi otrzymuje nagrodę:
● Ptak ten z mądrości w świecie słynie,
czuwa o nocnej godzinie. (sowa)
● Ze spiżu go odlali, by słychać go było
w oddali. (dzwon)
● Prócz pamięci wszystko miał. Pan
Trąbalski – tak się zwał. (słoń)
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nie nękał”. Sprytny chłopiec z odwagi słynął, zaniósł smokowi owcę prochem wypchaną. Gdy smok ją zjadł, cały spuchł,
dopadł do Wisły – pił, pił, pił, w końcu pękł.
W zamku nastały dni wesela i zabawy.

Bizona z konia – łup (17),
sami z konia – siup (3).
Rozpalają ognisko, pieką bizona,
kroją (18) i zjadają (19).
Teraz brzuchy mają pełne
i wydają indiańskie okrzyki:
„Uuuu…!” (20).
Ale nadeszła pora snu
– całują żony i dzieci (21)
i kładą się spać – chrr…, chrr…, chrr… (22).

III. Część końcowa:
„Indianie” – opowieść ruchowa:
„Indianie”
W pewnej indiańskiej wiosce zapanował
głód. Uuuu… (1).
Indianin Wielkie Sokole Oko zwołuje
zebranie i powiada:
Posłuchajcie, bracia.
Musimy wybrać się na polowanie,
ponieważ skończyły się zapasy jedzenia.
Kto pojedzie ze mną? (2).
Indianie wsiadają na konie
– siup (3) – i jadą (4).
Rozglądają się za bizonem (5),
a bizona ani śladu.
Jadą dalej,
przejeżdżają przez drewniany most (6),
jadą dalej,
przejeżdżają przez żelazny most (7),
jadą dalej, rozglądają się (5).
Przejeżdżają przez błoto (8),
wycierają się z błota (9).
Przybywają na polanę, rozglądają się (5).
Dostrzegają (10) pod drzewem bizona.
Skradają się cichutko (11),
wyciągają strzały – ciach (12),
napinają łuki (13) i psium… (14).
Patrzą (10) – strzały trafiły obok.
Wyciągają następne strzały – ciach (12),
napinają łuki (13)
i – psium… (14). Patrzą (10) – trafili.
Biegną po bizona (15).
Wkładają bizona na konia – aaa siup (16)
– a bizon, że jest ciężki,
spada z konia – łup (17).
Ponownie wkładają bizona na konia
– aaa siup (16) – a bizon,
że jest ciężki, spada z konia – łup (17).
Zezłościli się Indianie.
Ostatni raz bizona na konia – aaa siup (16),
sami na konia – siup (3)
i wracają do wioski (4).
Przejeżdżają przez błoto (8),
wycierają się z błota (9),
przejeżdżają przez żelazny most (7),
przejeżdżają przez drewniany most (6),
rozglądają się (5), patrzą (10), a tu wioska.

Uczestnicy zabawy siedzą na podłodze ze skrzyżowanymi nogami. Osoba prowadząca zabawę wykonuje odpowiednie ruchy, a dzieci
je naśladują: (1) Wydają jęki rozpaczy;
(2) zgłaszają się, podnosząc rękę w górę;
(3) podskakują; (4) naśladują jazdę na koniu (podskoki w siodle); (5) rozglądają się,
przykładając obie dłonie do czoła; (6) uderzają dłońmi o kolana; (7) uderzają dłońmi
o podłogę; (8) klepią się po policzkach, wydając jednocześnie dźwięki przypominające
rozpryskujące się błoto; (9) wycierają twarz
rękoma; (5) rozglądają się; (10) wysuwają do
przodu głowę, otwierają szeroko oczy (przyglądają się); (11) skulone, poruszają rękoma
zgiętymi w łokciach, jakby się skradały;
(12) sięgają ręką do tyłu, przez ramię (do
kołczana); (13) trzymając lewą rękę wyprostowaną (dłoń zaciśnięta), prawą dłonią
sięgają do lewej, następnie przyciągają do
siebie prawą rękę, zginając ją w łokciu;
(14) prostują prawą rękę, otwierając jednocześnie dłoń (lecąca strzała); (15) poruszają
szybko rękoma zgiętymi w łokciach, jakby
biegły; (16) wykonują ruchy naśladujące
układanie bizona na koniu; (17) opuszczają
ręce (bizon spada z konia); (18) wykonują
ruchy przypominające krojenie; (19) udają,
że jedzą (poruszają ustami, oblizują się);
(20) wydają indiańskie okrzyki radości;
(21) cmokają, udając, że całują w oba policzki żony i dzieci; (22) układają głowę na
złożonych dłoniach i udają, że chrapią.
Agata Jałowiecka-Frania
Przypisy:
1
https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/
Ojciec_Wirgiliusz/tekst, [dostęp 18.12.2020].
Netografia:
https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/
Ojciec_Wirgiliusz/tekst, [dostęp 18.12.2020].
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