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Szanowni Państwo, 

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

kwartalnika Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 

skierowanego do nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą. W przejrzystej formie  

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

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

przykładów dobrej praktyki.  

Autorami artykułów są nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek 

wypowiadający się w swoich dziedzinach. 

Przed współczesną oświatą stoją nieustannie nowe wyzwania wynikające ze zmian, 

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

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

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

praktyką zawodową.  

Serdecznie zachęcamy do współpracy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie 

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

w zakładce „Zasoby edukacyjne”. 

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

wanych przemyśleń i dzielenia się ich rezultatami. 

 

Elżbieta Doroszuk 

dyrektor  

RODN „WOM” w Częstochowie 
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Lubię czytać książki, 

które poruszają czułe struny mojej duszy… 

WYWIAD  Z... 

ALINĄ  TYŚ,   
NAUCZYCIELEM  BIBLIOTEKARZEM 

PUBLICZNEJ  BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ 

REGIONALNEGO  OŚRODKA  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  „WOM”   

W  CZĘSTOCHOWIE 

 

Jest Pani nauczycielem bibliotekarzem. 

Jak to się stało, że wybrała Pani ten właś-
nie zawód? 

O tym zadecydował przypadek. Skończy-

łam studia na Politechnice Częstochowskiej 

i miałam zostać panią inżynier. Po obronie 

pracy magisterskiej urodziłam córkę i za-

jęłam się jej wychowaniem, więc nie mogłam 
podjąć pracy tuż po studiach. Kiedy Madzia 

skończyła 3 latka, chciałam ją dać do 

przedszkola, a sama zacząć pracę zawodo-

wą. Niestety, zarówno o pracę w zawodzie 

jak i o miejsce w przedszkolu było bardzo 
trudno. Wtedy właśnie od mojej koleżanki 

ze szkoły średniej, pracującej w bibliotece 

pedagogicznej, dowiedziałam się o wolnym 

etacie w wypożyczalni. Podjęłam decyzję 

dosłownie z dnia na dzień i tak rozpoczęłam 

pracę bibliotekarza 7.10.1987 r. Muszę 

przyznać, że myślałam, iż będzie to praca na 

krótko i niedługo będę szukać zatrudnienia 

w wyuczonym zawodzie. Stało się inaczej 

i zostałam. Uzupełniłam wyksztalcenie o kwa-

lifikacyjny kurs pedagogiczny oraz studia po-
dyplomowe Bibliotekarstwo i informacja nau-

kowa. 

Ewenementem w Pani życiu zawodo-

wym jest to, że pracuje Pani od początku 

w tym samym dziale Publicznej Biblio-

teki Pedagogicznej. Na czym ta praca 
polega? Czym zajmuje się Pani na co 

dzień? 

Dla mnie bardzo ważny jest kontakt z czy-

telnikiem, rozmowa, a wypożyczalnia była 

właśnie takim miejscem, w którym ten kon-
takt mógł zaistnieć. Udzielanie informacji, 

wyszukiwanie książek, ich rezerwacja, mo-

nitowanie egzemplarzy przetrzymanych przez 

czytelników – to codzienna praca w wypo-

życzalni. A poza tym prowadzenie statystyki 

wypożyczeń i odwiedzin w bibliotece oraz 
konserwacja zbiorów, tzn. opisywanie i ob-

kładanie nowych książek w folię zabez-

pieczającą przed zniszczeniem. Kiedyś prace 

statystyczne wykonywało się ręcznie, teraz 

są to rzeczy skomputeryzowane. W naszej 
bibliotece posiadamy elektroniczną bazę czy-

telników, katalogi on line oraz elektroniczną 

rezerwację książek. Poza tym jest szereg 

innych zadań, które wykonuję w wypoży-

czalni, np. sporządzam zestawienia biblio-

graficzne na tematy związane z ważnymi ro-
cznicami lub aktualnym zapotrzebowaniem 

nauczycieli. Uczestniczyłam też w kilku scon-

trach w bibliotece, tzn. inwentaryzacji zbio-
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rów. Jest ona robiona raz na kilka lat, 

dawniej co dziesięć, a teraz co cztery. Przez 

kilka lat prowadziłam również lekcje biblio-

teczne z zakresu edukacji czytelniczej i me-
dialnej. Bardzo lubię także szukać materia-

łów na wystawki okazjonalne w wypoży-

czalni.  

Pracuje Pani w tym miejscu naprawdę 

długo. Jakie wydarzenia z życia Bibliote-

ki Pedagogicznej najbardziej zapadły Pani 
w pamięć? 

Tak, to prawda. W tym roku w paździer-

niku będę obchodzić jubileusz 35-lecia pra-

cy. „Przeżyłam” dwie przeprowadzki bibliote-

ki i chyba te wydarzenia najmocniej utkwiły 
mi w pamięci. Pierwsza przeprowadzka mia-

ła miejsce w 1991 roku. Biblioteka przeno-

siła się z lokalizacji przy Al. N.M.P. 35 na 

ulicę Bór 61. Miało to być czasowe prze-

niesienie na krótko, niestety trwało ono do 

2003 r., kiedy to ukończono budowę bu-
dynku przy al. Jana Pawła II 126/130 i na-

stąpiła kolejna przeprowadzka biblioteki. 

Przenoszenie takiej ilości sprzętów i zbiorów 

to ogrom wysiłku dla pracowników, zwłasz-

cza fizycznego, dlatego te wydarzenia tak mi 
zapadły w pamięć. Dobrze, że byłam wtedy 

dużo młodsza, bo teraz kondycja fizyczna 

nie pozwoliłaby mi zaangażować się w takie 

przedsięwzięcie  

Za co można polubić pracę bibliote-

karza?  

Każdy, kto pracuje w bibliotece, lubi tę 

pracę z innego powodu. Ja ze względu na 

to, że mam kontakt z czytelnikiem, że mogę 

pomóc wyszukać literaturę na określony te-

mat, że ta praca wymaga jakiegoś skupie-
nia, koncentracji i mimo wszystko zaanga-

żowania. Dużo ludzi zazdrości nam spokoju, 

jaki tu panuje. Na pewno w porównaniu 

z innymi miejscami pracy jest tu spokojnie, 

ale w bibliotece musi panować cisza. Bardzo 

miłe jest okazywanie sympatii ze strony sta-
łych i wiernych czytelników, którzy przycho-

dzą do nas od lat. Oni rozpoznają nas, a my 

ich. Niekiedy prowadzimy przy ladzie biblio-

tecznej bardzo osobiste rozmowy, co świad-

czy o tym, że darzy się nas pełnym zaufa-
niem. Widzę, jak bardzo w mojej pracy po-

trzebna jest empatia, która sprzyja dobrej 

relacji z czytelnikami. 

Wiem, że bardzo lubi Pani czytać książ-

ki. Które należały do Pani ulubionych 

w dzieciństwie? 

Czytanie jest dla mnie formą terapii, 

uspokaja, pozwala oderwać się od rzeczy-

wistości, niekiedy bardzo trudnej i stresu-

jącej. Z dzieciństwa pamiętam ulubione „Dzie-
ci z Bullerbyn” oraz moją kochaną „Anię 

z Zielonego Wzgórza” (wszystkie części). 

Przyznam, że są to także moje ulu-

bione lektury dzieciństwa. A czy dorosła 

Alina też ma swoje ulubione książki?  

Oczywiście. Teraz bardzo lubię czytać ro-
dzinne sagi wplecione w historyczne wyda-

rzenia. Jest w nich wszystko: prawda his-

toryczna, okrucieństwo, miłość, nienawiść, 

ale również odrobina humoru, nostalgii i na-

dziei. Niekiedy utożsamiam się z przeży-
ciami głównych bohaterów, niekiedy wzru-

szam się aż do łez, chociaż wiem, że to fikcja 

literacka. 

Jaka sentencja odnaleziona w przeczy-

tanych książkach jest dla Pani szczegól-

nie cenna? 

„Rodzimy się, umieramy a życia wciąż 

wystarcza.” – te jakże mądre słowa pocho-

dzą z „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej. Ży-

ciowa prawda. Lubię czytać książki, które 

poruszają czułe struny mojej duszy. 

Czy poza czytaniem ma Pani też inne 

sposoby na spędzanie wolnego czasu? 

Czy są to może jakieś pasje lub zainte-

resowania? 

Nie uprawiam żadnego sportu. Mówię, że 

codziennie mam trening cardio, bo miesz-
kam na 4 piętrze bez windy. Nie mam sa-

mochodu, więc przemieszczam się pieszo 

i  jestem skazana na komunikację miejską. 

Moją pasją poza czytaniem jest film. Spot-

kania z filmowymi spektaklami lubiłam od 
zawsze. Oglądam je zarówno w kinie, jak 

i w telewizji. Obecnie przez pandemię zre-

zygnowałam z wyjść do kina, ale filmy stale 

oglądam. Mam swoje ulubione filmowe 

produkcje, które utkwiły mi szczególnie w pa-

mięci, np.: „Zapach kobiety” z genialnym 
Al Pacino, „Co się wydarzyło w Madison 

County” z Meryl Streep i Clintem Eastwo-

odem, „Zaklinacz koni” z Robertem Redfor-

dem i młodziutką Scarlett Johansson. 

W  2016 roku nominowany do Oscara był 
film „Lion. Droga do domu”, który został 

oparty na prawdziwej historii. Takie właśnie 

obrazy filmowe należą do moich ulubionych. 

Ten jest naprawdę wspaniały, a kto go nie 

widział, powinien koniecznie zobaczyć. Os-

tatnio oglądałam też film pt. „Medium” i by-
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łam pod dużym wrażeniem. Jest to opo-

wieść o drogach życiowych trzech osób 

boleśnie doświadczonych przez śmierć. Ob-

darzony wyjątkowymi zdolnościami George 
(Matt Damon), francuska reporterka (Cécile 

De France) oraz uczeń londyńskiej szkoły  

– przechodzą metamorfozę przekonani, że 

musi istnieć „coś” po śmierci. Serdecznie 

polecam, naprawdę jest warty obejrzenia. 

Mam też swoich ulubionych aktorów: Clinta 
Eastwooda, Roberta de Niro, Roberta Red-

forda, Toma Hanksa. Spośród aktorek 

szczególnie cenię Meryl Streep, Jodie Foster, 

Julię Roberts, Nicole Kidman, a do moich 

ulubionych polskich aktorów należą: Janusz 
Gajos, Robert Więckiewicz, Danuta Stenka 

i Agata Kulesza.  

Książka czy film – co dla miłośniczki 

tych form spędzania wolnego czasu jest 

najlepszym sposobem na trudniejsze 

chwile? 

Kiedy mam chandrę, lubię obejrzeć kome-

dię, np. taką jak „Przychodzi facet do le-

karza’’ (to francuska komedia, dzięki której 

można uśmiać się do łez). W ubiegłe wa-

kacje oglądałam dużo obyczajowych filmów 
francuskich o tematyce współczesnej i bar-

dzo mi się podobały. Nie bez powodu 

francuskie produkcje to ważny rozdział świa-

towego kina. W filmie bardzo ważną rolę 

odgrywa muzyka i na to też zwracam uwagę 

podczas oglądania. Muzyka filmowa ma wy-

jątkowy charakter, często od niej zależy 

sukces nowego kinowego dzieła. Jak widać, 

na temat filmów mogę rozmawiać godzina-
mi. 

A teraz poproszę Panią o dokończenie 

kilku zdań, dzięki którym obraz Pani oso-

bowości będzie ciekawszy i pełniejszy: 

W mojej pracy najbardziej lubię… 

...moje wspaniałe koleżanki, na których 
zawsze mogę polegać, i to nie tylko w spra-

wach zawodowych, ale również osobistych. 

W ludziach najbardziej cenię… 

...szczerość, prawdomówność, skromność 

i lojalność. 

Mój ulubiony piosenkarz to…. 

...Krzysztof Zalewski. 

Moje popisowe danie… 

...gotuję niezłe zupy a z wypieków robię 

dobrą szarlotkę i wuzetkę. 

Serdecznie dziękuję za ciekawą roz-
mowę. 

Rozmawiała Agnieszka Grudzińska 

 

 
Źródło: https://tiny.pl/9j1bk, [dostęp 20.01.2022]. 
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Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy i Nauczyciele 

przedszkoli, szkół i placówek  

z Częstochowy oraz powiatów: 
częstochowskiego, kłobuckiego, 

lublinieckiego i myszkowskiego 

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie upowszechnia 

przykłady dobrej praktyki pedagogicznej:  

● za pośrednictwem własnej strony internetowej, 

● poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów, 

● w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”. 

Celem prezentacji przykładów dobrej praktyki jest wspomaganie dyrektorów, nauczycieli 

przedszkoli, szkół, placówek w realizacji zadań statutowych, podnoszenie jakości pracy, 

rozwijanie umiejętności i wiedzy, propagowanie kreatywności i innowacyjności, promocja 
sprawdzonych sposobów uzyskiwania pozytywnych efektów w pracy, promocja dobrych 

przedszkoli, szkół i placówek w środowisku lokalnym, aktywowanie nauczycieli do dzielenia 

się wiedzą i doświadczeniem. 

Zachęcamy, aby dzielić się przykładami dobrej praktyki w zakresie realizacji podsta-

wowych kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczonych corocznie przez Ministra 

Edukacji i Nauki. 

Przykładem dobrej praktyki może być dobre jakościowo, a zarazem ciekawe, atrakcyjne 

lub nowatorskie działanie/przedsięwzięcie, związane z życiem przedszkola, szkoły lub pla-

cówki, które zostało celowo zaplanowane, sprawnie i planowo zrealizowane (wymóg koniecz-
ny), przyniosło oczekiwane i wymierne efekty dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne, 

opiekuńcze lub w inny uzasadniony sposób wpłynęło na poprawę jakości pracy przedszkola, 

szkoły lub placówki. 

Przykład dobrej praktyki może dotyczyć działania/przedsięwzięcia w obszarze zarządzania 

przedszkolem, szkołą lub placówką, w tym doskonalenia zawodowego nauczycieli, współ-

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

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

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

planowania kariery ucznia. Bierzemy pod uwagę szczególnie istotne elementy realizacji 

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

możliwe do zastosowania w innych przedszkolach, szkołach, placówkach. 

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

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

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

się Nauczyciele. 

Zapraszamy do współpracy 

 

Elżbieta Doroszuk 
dyrektor 

RODN „WOM” w Częstochowie 

 

Przykłady dobrej praktyki 
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Izabela Witek 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

ĆWICZENIA  RYTMICZNE  

PROSTE  JAK  NIGDY  DOTĄD,   

CZYLI  TATAIZACJA  W  PRAKTYCE  

etoda tataizacji, czyli sylabicznego wykonywania rytmów, jest jednym z filarów 
edukacji muzycznej stworzonej przez węgierskiego kompozytora i etnografa – Zol-

tana Kodaly’a. Kodaly w latach 30. XX wieku zaproponował zmianę systemu 

kształcenia muzycznego na Węgrzech. W 2016 roku jego metoda została wpisana na listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Warto z niej skorzystać i zaproponować 

zabawy i ćwiczenia rytmiczne oraz melodyczne swoim uczniom.  

Na metodę edukacji muzycznej Zoltana Kodaly’a składają się trzy elementy: 

1. Śpiew dziecięcy, który jest podstawą kształcenia głosu i słuchu. W ramach śpiewu dzieci 

uczone są emisji głosu, rytmiki, intonacji i interpretacji utworów. Repertuar muzyczny 

śpiewany i wybierany dla dzieci opiera się na folklorze rodzimym oraz folklorze innych na-

rodów.  

2. Słuchanie muzyki oraz relatywne (względne) kształcenie słuchu i tataizacja, która jest 
niezastąpioną metodą doskonalenia i ćwiczenia poczucia rytmu w śpiewie. 

3. Organizacja powszechnego wychowania muzycznego. Metoda Kodaly’a na stałe zagościła 

w edukacji powszechnej węgierskich uczniów, którzy po dziś dzień mają 2 godz. wycho-

wania muzycznego w szkole podstawowej w kl. 1–8 oraz 1–2 godz. w liceach.  

Czym jest zatem tataizacja? To metoda ułatwiająca wykonywanie rytmów i kształtowanie 
poczucia rytmu poprzez nadanie poszczególnym wartościom rytmicznym sylab rytmicznych. 

Sylaby rytmiczne na stałe odpowiadają konkretnym wartościom rytmicznym; i tak na 

przykład: ćwierćnuta – zawsze wykonywana będzie jako „ta”, a ósemka jako „ti”.  

Stosując metodę tataizacji wśród najmłodszych dzieci i tych, które dopiero rozpoczynają 

swoją przygodę z ćwiczeniami rytmicznymi, proponuję ograniczyć się do czterech wartości: 

półnuty, ćwierćnuty, ósemki i pauzy ćwierćnutowej. Są to bowiem wartości, które łatwo 
wykonać ruchem, są charakterystyczne i łatwe do rozpoznania nawet dla najmłodszych,  

4–5-letnich dzieci. 

Zanim jednak zaczniemy wykonywać rytmy tataizacją, 

proponujemy uczestnikom naszych zajęć muzycznych 

różnorodne zabawy ruchowe, wprowadzające i utrwalające 
pojęcie wartości nut i relacji między nimi. Jest to 

niezbędny element, by dzieci poczuły rytmy i wartości 

rytmiczne „na własnej skórze”. Znacznie łatwiej będzie im 

rozpoznawać je słuchem i wykonywać, np. grając na 

instrumentach perkusyjnych. 

Zabaw dla najmłodszych, które mogą być dobrym wprowadzeniem do wykonywania 
wartości rytmicznych metodą tataizacji, jest bardzo wiele.  

Towarzyszyć im powinien akompaniament instrumentalny wykonywany na pianinie, 

gitarze czy prostym instrumencie perkusyjnym. Może to być także przygotowane wcześniej 

nagranie. 

Propozycja zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci. 

1. Zabawy z i : 

● Deszcz i chmura – słysząc  w akompaniamencie, dzieci biegną na paluszkach ósem-

kami, słysząc , dobierają się w kilkuosobowe grupy, tworzą kółka i „suną po niebie” 
niczym chmurki. 

M 



  

Przykłady dobrej praktyki

   

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (122) 2021 9 

● „Idę wolno ćwierćnutami, biegnę szybko ósemkami” – słysząc  dzieci idą i mówią 

„biegnę szybko ósemkami”, słysząc mówią „idę wolno ćwierćnutami”. 

● Zabawy z piłkami – podrzucamy, turlamy do osoby w parze lub kozłujemy piłki w ryt-

mie słyszanych wartości. 

2. Zabawy z i: 

● Wycieczka w góry – słysząc  dzieci „wspinają się pod górkę”, słysząc  – dziarsko „ma-
szerują w dół”. 

● „Duże kroki”, „Marsz, marsz” – uczestnicy reagują ruchem i wypowiadanymi słowami 

na słyszane wartości. Słysząc  idą i mówią „duże kroki”, słysząc  idą, mówiąc 
„marsz, marsz”. 

● Zwierzęta – dzieci samodzielnie wymyślają zwierzęta, które poruszają się wolniej  i szybciej  

3. Zabawy z pauzami: 

● Zabawy inhibicyjno-incytacyjne (hamująco-pobudzające), czyli wszystkie zabawy, w któ-

rych podczas ruchu następuje nagła przerwa, czyli pauza. Fabułę zabaw możemy 

wymyślać zupełnie dowolnie zgodnie z podejmowaną na zajęciach tematyką, np. samo-

chodziki, myszki i kot etc. 

4. Zabawy z , i pauzami: 

● Sportowcy – dzieci wymyślają, jacy sportowcy poruszają się w rytmie, i pauz. 

Mogą to być, np. sprinterzy, narciarze, wioślarze czy kręglarze (słysząc ).  

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

Wyklaskiwanie lub granie rytmów na instrumentach perkusyjnych rozpoczynam zwykle 
od chodzenia „po kałużach”. Najczęściej to zadanie rozpoczynamy w deszczowy dzień. Każde 

z dzieci i nauczyciel prowadzący wyobrażają sobie, że założyli kalosze, by przejść bezpiecznie 

po ułożonych na dywanie „kałużach” (rys. 1). Najpierw przez ułożone na dywanie obręcze 

przechodzi nauczyciel i za każdym razem na małej obręczy klaszcze, mówiąc „ti”, a na dużej 

– „ta”. Potem kolejno to zadanie wykonują wszystkie dzieci w klasie. Pozostali uczniowie 

przysłuchują się i wyklaskują rytmy wraz z przechodzącym dzieckiem. Kolejne rytmy „do 
przejścia” proponowane są już przez chętnych uczniów. 

Po kilkukrotnym wykonaniu, być może już na kolejnym spotkaniu, do ułożonych obręczy 

dodawane są wartości nut (rys. 2), a uczniowie wykonują je, siedząc na dywanie. Kolejnym 

etapem jest wykonywanie samych rytmów (rys. 3) proponowanych przez uczniów i nauczy-

ciela. Gdy uczniowie płynnie wykonują propozycje, wówczas granie czy klaskanie rytmów 
ułożonych w takty (rys. 4) będzie już naprawdę proste.  
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Na początku wykonujemy z uczniami rytmy z pojedynczych kart. Gdy dzieci płynnie 

wykonują te zadania w grupie i indywidualnie czas na prezentowanie dwóch, a potem 

czterech rytmów przygotowanych wcześniej na arkuszach lub zapisywanych na tablicy. 

Urozmaiceniem zadań dla dzieci, które już odtwarzają rytmy, klaszcząc lub grając na 
instrumentach, mogą być dalsze ćwiczenia.  

1. Słuchowa układanka – uczniowie siedzą na dywanie w grupach kilkuosobowych. 

Przed sobą mają koperty z nutami i pauzami (np. 1  , 2  , 4  , 6-8   2–3  pauza). 
Po usłyszeniu rytmu zagranego przez nauczyciela – uczniowie w grupach układają go, 

a potem wspólnie wykonują, klaszcząc i tataizując. 

2. Słuchowa zgadywanka – uczniowie mają przed sobą arkusze rytmów, które potrafią 

wyklaskać. W zależności od liczby uczniów i wydrukowanych rytmów – każdy po 2–3 
przykłady. Nauczyciel gra jeden z rytmów, a uczeń, który rozpozna w swoich rytmach ten 

usłyszany – wstaje. I tak po kolei.  

Gdy umiejętności naszych uczniów na to pozwolą i opanowana już będzie tataizacja w do-

tychczasowym zakresie kilku nut i pauzy ćwierćnutowej, możemy wprowadzić dodatkowe 

wartości rytmiczne nut i pauz. Będą to: 

Tataizacja 

Wartości nut Wartości pauz 

 ta-a-a-a 

 

sza-a-a-a 

 ta-a 

 

sza-a 

 ta 

 

sza 

 ti 

 

es 

Dodatkowo:  – ti-ri-ti-ri (ew. to-to-to-to)  – taj…. ti  – ta-a-a  

Tataizacja w niezwykle szybki sposób przyspiesza naukę wykonywania rytmów głosem. 

Warto zaproponować ją uczniom, a już po krótkim czasie będziemy mogli wspólnie stworzyć 
orkiestrę instrumentów perkusyjnych, która sprawi wszystkim prawdziwą radość. 

Izabela Witek 

 

 

Bibliografia: 
Grajpel A., Zabawy muzyczno-ruchowe w klasach I–III, Częstochowa 1998. 
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Anna Dobrzyńska 
Miejskie Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Częstochowie 

 „MUZYCZNE  PORZĄDKI” 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ   –   HOSPITACJA  

CEL GŁÓWNY: 

Wdrażanie dzieci do nabywania i posze-

rzania kompetencji cyfrowych i posługi-
wania się nimi na co dzień oraz rozwijanie 

świadomości ekologicznej związanej z po-

nownym wykorzystaniem posegregowanych 

odpadów. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dziecko: 

● prawidłowo przyporządkowuje odpady do 

właściwych pojemników, 

● wie i potrafi wytłumaczyć, czym jest re-

cykling, 

● wie, jak można ponownie wykorzystać 

wybrane odpady powstające w gospodar-

stwie domowym, 

● rozumie potrzebę dbania o środowisko, 

● korzysta z narzędzi multimedialnych (lap-

top, smartfon). 

METODY NAUCZANIA: 

● praktyczna oparta na aktywności prak-

tyczno-technicznej, 

● zabawa ruchowa, 

● rozmowa kierowana, 

● rozmowa z pokazem. 

FORMY PRACY: 

● indywidualna, 

● grupowa. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

● laptop, 

● czyste odpady z dwóch grup (tworzywa 

sztuczne, papiery), 

● zdjęcia odpadów ze szkła (załącznik nr 1),  

● klej, taśma klejąca, sznurek, drucik, gum-

ki recepturki, 

● sypkie produkty: ryż, kasza, ziarna fa-

soli, groch, 

● znak recyklingu (załącznik nr 2), 

● piosenka (źródło – YouTube), 

● pojemniki lub worki do segregacji odpa-

dów (żółty, zielony, niebieski). 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 

Porozumiewanie się w języku ojczystym (1) 

Kompetencje matematyczne i podstawowe 

kompetencje naukowo-techniczne (3) 

Kompetencje informatyczne (4) 

Umiejętność uczenia się (5) 

Inicjatywność i przedsiębiorczość (7) 

Świadomość i ekspresja kulturalna (8) 

PODSTAWA PROGRAMOWA: 

I5 – uczestniczy w zabawach ruchowych, 

w tym rytmicznych, muzycznych, naśladow-

czych, z przyborami lub bez nich; wykonuje 
różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czwo-

rakowaniem, rzutne;  

I6 – inicjuje zabawy konstrukcyjne, maj-

sterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, 

materiały użytkowe, w tym materiał natu-

ralny;  

IV1 – wyraża swoje rozumienie świata, 

zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim 

otoczeniu za pomocą komunikatów poza-

werbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, 

gestów, impresji plastycznych, technicz-
nych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji 

i modeli z tworzyw i materiału naturalnego; 

IV12 – klasyfikuje przedmioty według: wiel-

kości, kształtu, koloru, przeznaczenia, ukła-

da przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, od-

twarza układy przedmiotów i tworzy własne, 
nadając im znaczenie, rozróżnia podsta-

wowe figury geometryczne (koło, kwadrat, 

trójkąt, prostokąt); 

IV11 – wyraża ekspresję twórczą podczas 

czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagos-
podarowuje przestrzeń, nadając znaczenie 

umieszczonym w niej przedmiotom, określa 

ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, cię-

żar, porównuje przedmioty w swoim oto-

czeniu z uwagi na wybraną cechę; 

IV9 – komunikuje się z dziećmi i osobami 
dorosłymi, wykorzystując komunikaty wer-

balne i pozawerbalne; wyraża swoje ocze-

kiwania społeczne wobec innego dziecka, 

grupy; 

IV19 – podejmuje samodzielną aktywność 

poznawczą, np. oglądanie książek, zagospo-
darowywanie przestrzeni własnymi pomys-
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łami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowo-

czesnej technologii itd. 

CELE OBSERWACJI: 

Wspieranie nauczyciela w kształceniu kom-

petencji dydaktyczno-wychowawczych i sku-

tecznej realizacji podstawy programowej 

w zakresie wybranych obszarów. 

RODZAJ OBSERWACJI: 

doradczo-doskonaląca 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Nauczyciel zaprasza dzieci, żeby usiadły 

w kole. Wysypuje na środku koła różnego 

rodzaju odpady i kartki ze zdjęciami 

szklanej butelki (załącznik nr 1) i pyta 

dzieci: 
– Co to jest? 

– Skąd się biorą śmieci? 

– Gdzie można spotkać śmieci? 

– Czy dzieci wiedzą, co się robi ze śmie-

ciami? Gdzie powinny trafić? 

– Czy wiedzą, co to jest segregacja 
odpadów? 

– Jakie znają kolory pojemników? 

– Czy wiedzą, jakie śmieci powinny do 

nich trafić? 

Nauczyciel pokazuje dzieciom trzy pojem-
niki w trzech różnych kolorach. Wyjaśnia 

przeznaczenie poszczególnych pojemni-

ków. Wskazuje na konkretnych przykła-

dach, jakie odpady wrzucamy do po-

szczególnych pojemników. 

2. Zabawa ruchowa „Śmieciarki” – dzieci 
udają „śmieciarki”. 

Gdy nauczyciel puszcza muzykę z laptopa, 
„śmieciarki” wyjeżdżają w poszukiwaniu 

śmieci. „Jeżdżą” po całej sali. Każda śmie-

ciarka bierze jeden przedmiot. Gdy nau-

czyciel wyłącza muzykę, śmieciarki kierują 

się do właściwego pojemnika i zatrzymują 
się obok niego. Nauczyciel pyta kolejno 

dzieci udające śmieciarki, z jakiego two-

rzywa mają śmieci i czy prawidłowo od-

szukały pojemnik. Dzieci wrzucają śmieci 

do odpowiednich pojemników. Zabawa 

trwa do momentu, aż wszystkie śmieci 
zostaną posegregowane. 

3. Nauczyciel mówi dzieciom o tym, że 
ważne jest segregowanie odpadów do 

odpowiednich pojemników. Gdy odpady 

są posegregowane, można z nich wytwo-

rzyć nowe rzeczy. Ponowne wykorzys-

tanie i przetworzenie odpadów nazywane 
jest recyklingiem. Nauczyciel pokazuje 

dzieciom znak recyklingu (załącznik nr 2). 

Nauczyciel pyta dzieci, co można zrobić 

z odpadów, do czego można je wykorzys-

tać? Dzieci razem z nauczycielem wyszu-

kują bajkę multimedialną dotyczącą 
segregowania śmieci (korzystanie z plat-

formy YouTube) oraz oglądają zabawki, 

które można wytworzyć z surowców wtór-

nych (www. Panikredka.pl – zabawki ze 

śmieci 20 pomysłów DIY). 

4. Nauczyciel proponuje dzieciom, aby z od-
padów zrobiły instrumenty muzyczne. 
Pokazuje, jak zrobić grzechotkę z butelki, 

bębenek z kartonika, ozdobić dwa ku-

beczki od jogurtów przeznaczone do stu-

kania o siebie nawzajem. Po zakończeniu 

pracy dzieci segregują niewykorzystane 

odpady do właściwych pojemników. 

5. Nauczyciel zaprasza dzieci do stworzenia 

wspólnej ekologicznej orkiestry. 
Włącza utwór „Świat w naszych rękach” 

(YouTube). Dzieci grają na stworzonych 

przez siebie instrumentach według in-

strukcji nauczyciela. 

6. Na zakończenie lekcji można zapropo-
nować uczniom układanie multimedial-

nych puzzli przedstawiających znak re-
cyklingu (korzystanie ze strony interne-

towej jigsaw.planet). 

7. Podsumowanie zajęć. 
Nauczyciel dziękuje dzieciom za wspólną 

zabawę i udany koncert. Przypomina, 

aby dbały o środowisko, a śmieci wyrzu-

cały do właściwych pojemników. 

Załącznik 1 

 
 

Załącznik 2 

 

Anna Dobrzyńska 
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Agnieszka Grudzińska 
Barbara Kosta 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

MÓWIMY  PO  FRANCUSKU ,   

CZYLI  O  ASYMILACJI  ZAPOŻYCZEŃ 

FRANCUSKICH  W  JĘZYKU  POLSKIM  
Historia języka jest właściwie historią 

nieustannie napływających do niego zapożyczeń,  
które ulegają procesom adaptacyjnym1. 

Prof. dr hab. Jan Franciszek Miodek 

 

życiu codziennym posługujemy się 

często, nawet nie zdając sobie z te-

go sprawy, słowami lub wyraże-
niami, które pochodzą z różnych języków. 

W naszym rodzimym języku mamy zapoży-

czenia łacińskie, czeskie, rosyjskie, niemiec-

kie, włoskie, angielskie, francuskie. Te os-

tatnie, zwane galicyzmami, zajmują w pol-
szczyźnie szczególne miejsce, a złożyło się 

na to kilka szczególnych powodów. Jednym 

z nich jest sposób przeniknięcia słów fran-

cuskich do słownictwa polskiego. Otóż, jak 

stwierdziła Anna Bochnakowa, profesor UJ 

w Instytucie Romanistyki, nie są one „wy-
nikiem bliskości geograficznej obu obszarów 

językowych, nie wynikają z długotrwałego 

bezpośredniego kontaktu, jak zdarza się to 

wskutek podboju i okupacji danego tery-

torium przez ludność mówiącą innym ję-
zykiem. Są rezultatem kontaktów kulturo-

wych, uwarunkowanych faktami historycz-

nymi2.” Jest to bardzo ważne spostrzeżenie, 

które także tłumaczy wyjątkowo dużą liczbę 

galicyzmów w naszym języku. 

Warto wiedzieć, że owe kontakty Polaków 
i Francuzów zaistniałe na przestrzeni wie-

ków zaowocowały także wpływem języka 

polskiego na francuski, jednakże w niepo-

równanie mniejszym zakresie. Proporcje wza-

jemnych zapożyczeń zostały trafnie okreś-
lone jako „francuski róg obfitości w pol-

szczyźnie i polskie rodzynki w cieście języka 

francuskiego...”3. 

POLSKIE ZAPOŻYCZENIA  

W JĘZYKU FRANCUSKIM 

Wśród polskich zapożyczeń w języku 
francuskim możemy np. odnaleźć znajomo 
brzmiące słowa voivode (1546) czy staroste 

(1606). Wymiana handlowa wprowadziła 
z kolei znajomość słowa zloty, a kontakty 

towarzysko-społeczne słowa: baba (jako ro-

dzaj drożdżowego ciasta, nazywanego u nas 
także babką), chapka/chapska (w znaczeniu 
ciepłej czapki ze skóry zwierząt) oraz mazur-
ka i polonaise jako nazwy tańców. Co cie-

kawe polonaise dla Francuzów może być nie 

tylko tańcem (pol. polonez), ale także cias-

tem bezowym nasączonym wiśniówką i przy-

branym kandyzowanymi owocami4. 

W JAKI SPOSÓB W JĘZYKU POLSKIM 

POJAWIŁY SIĘ GALICYZMY? 

Do XV wieku włącznie kontakty polsko-

francuskie były mało intensywne i w prze-

ważającym stopniu pośrednie, dlatego nie 

pozostawiły śladów w języku. Nasiliły się 

one dopiero w XVI wieku, za sprawą wyboru 
Francuza Henryka Walezego na króla Pol-

ski oraz wyjazdów polskich magnatów i szlach-

ty do Francji. Na dworze królewskim zaczął 

wówczas przeważać język francuski. Z tego 

okresu przeniknęły do języka polskiego 
pierwsze, nieliczne galicyzmy dotyczące głów-

nie życia dworskiego, stroju i wojskowości: 

gorset, maruder, peruka, reduta. Sprawoz-

danie francuskiego historyka Jacquesa Au-

W 
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guste’a de Thou świadczy o znajomości ję-

zyka francuskiego przez Polaków wysłanych 

przez Henryka Walezego jako posłów do 

Paryża: „(...) niektórzy mówili językiem na-
szym tak czysto i pięknie, iż rzekłbyś, że się 

raczej na brzegach Sekwany niż nad Wisłą 

lub Dnieprem rodzili, niemało to zawsty-

dziło rodaków naszych, którzy nie tylko nic 

nie umieją, lecz nadto nieprzyjaciółmi są 

wszelkich umiejętności5.” 

Henryk Walezy był pierwszym elekcyj-

nym królem Polski w latach 1573–1574, nie 

znał języka polskiego ani polskich zwy-

czajów. Nie odpowiadały mu też surowy kli-

mat nowej ojczyzny oraz konieczność za-
warcia małżeństwa ze starszą od siebie 

28 lat Anną Jagiellonką. W kilka dni po 

otrzymaniu wieści o śmierci brata Henryk 

potajemnie uciekł z Krakowa i udał się do 

Francji, gdzie w lutym 1575 został koro-

nowany na króla i przyjął imię Henryk III. 
Elekcja Henryka Walezego na tron polski 

była ważnym wydarzeniem w historii związ-

ków między dwoma królestwami. Kontakty 

dyplomatyczne, polityczne i militarne do tej 

pory niezbyt znaczące zaczęły się inten-
syfikować i wpływać na język. W XVI wieku 

pojawiły się pierwsze zapożyczenia, takie 
jak: bransoleta, kirasjer, rewanż, boty (= buty). 

Duże ożywienie kontaktów polsko-fran-

cuskich nastąpiło w poł. XVII wieku dzięki 

małżeństwom polskich królów z Francuz-
kami. Ludwika Maria Gonzaga de Nevers 

była żoną dwóch ostatnich polskich wład-

ców z dynastii Wazów: Władysława IV i Jan II 

Kazimierza. Odegrała wielką rolę w propago-

waniu francuszczyzny w języku, obyczaju, 

stroju, zwłaszcza kobiecym. Źródłem wpły-
wów francuskich były też sprowadzone 

przez nią do Polski w 1654 r. klasztory 

wizytek. Jako świetnie urodzona francuska 

arystokratka, błyskotliwa i ambitna, miała 

wpływ na politykę królewskiego dworu, 
prowadziła pierwszy polski salon literacki, 

w którym bywał m.in. Jan Andrzej Mor-

sztyn, założyła też pierwsza polska gazetę 

„Merkuriusz Polski”. Jej damą dworu była 

Maria Kazimiera d’Arquien, późniejsza Ma-

rysieńka Sobieska. To również dzięki jej 
obecności w XVII wieku nastąpił wyraźny 

wzrost liczby galicyzmów w naszym rodzi-

mym języku. W sferze życia dworskiego: 
metresa, dama, gawot (rodzaj tańca); galan-
teria i dyskrecja, w modzie (zwłaszcza ko-

biecej): fryzjer, gorset, peruka; angażanty, 
falbany, woalki, perfumy, w architekturze 
i wyposażeniu domu: suterena, antresola, 

loże, parkiet, portret, żyrandol; w wojsku: 
artyleria, batalion, patrol, pistolet, szarża. 

Wiek XVIII w całej Europie upłynął pod 

znakiem dominacji języka i kultury fran-

cuskiej. 

Najwięcej galicyzmów pojawiło się w XVIII 

wieku, kiedy na dworach panowała moda 

na Francję i wszystko, co było z nią zwią-

zane – ubiory francuskie, kosmetyki, książ-

ki, jedzenie i oczywiście język. Nie wypadało 
wtedy wykształconej osobie nie znać fran-

cuskiego. Do dobrego tonu należały kon-

wersacje prowadzone w tym właśnie języku. 

Około 1740 r. daje się zauważyć w Polsce 

znaczny wzrost znajomości francuskiego. 

Staje się on – na równi z polskim – językiem 
korespondencji prywatnej znacznej części 

magnaterii i zamożniejszej szlachty. W cza-

sach rządów Stanisława Augusta Poniatow-

skiego (1764–1795) język francuski jest już 

używany powszechnie w korespondencji 
gabinetu królewskiego z dyplomatami pol-

skimi za granicą, a także w wewnętrznej ko-

respondencji dworu6. 

W drugiej połowie XVIII w. język fran-

cuski pojawił się w szkołach prowadzonych 

przez pijarów i Komisję Edukacji Narodowej, 
dzięki czemu mogła go poznać młodzieży 

szlacheckiej płci męskiej, natomiast dziew-

częta z zamożnych rodzin korzystały z nauki 

francuskiego dzięki prywatnym guwernant-

kom – maîtres de langue. Znajomość fran-
cuszczyzny stała się też bardzo popularna 

wśród kobiet ze sfery magnacko-arystokra-

tycznej., a także przeniknęła do kręgów du-

chowieństwa, zwłaszcza jezuitów i pijarów: 

oba zgromadzenia wprowadzają francuski 

do programów nauczania swych kolegiów. 
Od 1736 roku działa też katedra języka 

francuskiego w Akademii Krakowskiej, poja-

wia się coraz więcej francuskich gramatyk 

i słowników.  

Przenikające wówczas do polszczyzny 
galicyzmy należą do następujących kręgów 
znaczeniowych: teatr: amant, romans, kuli-
sy, loża; życie towarzyskie: bal, bukiet, ka-
prys, wizyta; wyposażenie wnętrz: aparta-
ment, aleja, krepa; moda: frak, krawat, róż; 

kuchnia: bulion, gofry, szampan; wojsko: 

atak, bombardier, furgon, garnizon, kadet, 

petarda. 

W XIX wieku zakres wpływów francus-

kich obejmuje nowe dziedziny życia. Zasięg 

społeczny mody francuskiej ogromnie się 

wtedy poszerza, owocując nowym słownic-
twem dotyczącym życia towarzyskiego (ety-
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kieta, galanteria, polonez, suwenir, werwa, 
toaleta) i przedmiotów zbytku (agrafa, biżu-
teria, dekolt, draperia; kuchnia: deser, ko-
niak, menu, winegret). 

Nowym źródłem galicyzmów stają się wy-
darzenia o charakterze historycznym, takie 

jak powstanie Legionów polskich oraz wojny 

napoleońskie, które zaowocowały napływem 
nowych terminów wojskowych (armia, epo-
let, lansjer, szwoleżer). 

Pierwsza połowa XIX wieku upłynęła 
także pod znakiem Wielkiej Emigracji, która 

stała się także niezwykle doniosłym wy-

darzeniem w dziejach języka. To właśnie 

polszczyzna emigracyjna była najsilniejszym 

w XIX wieku ogniwem wpływów francuskich 

na polski język literacki. Za pośrednictwem 
Emigracji lub bezpośrednio przenikały do 

leksyki polskiej galicyzmy dotyczące sztuki 
(malarstwo: grawiura, pejzaż, wernisaż, wit-
raż), architektury i budownictwa (amfilada, 
balkon, fasada, suterena), teatru, sztuk 

estradowych, później filmu (antrakt, ekran, 
premiera, rola, seans), muzyki i baletu: 
akord, fletrowers, refren, uwertura).  

Wpływy francuskie w XIX wieku nie 

ograniczają się jednak do tradycyjnych dzie-

dzin mody i szeroko pojętej kultury artys-

tycznej. Francja dostarcza też wzorów w za-

kresie życia społecznego. Pojawiają się nowe 
słowa z zakresu administracji, środków 
masowego przekazu i informacji, np. anons, 
biuro, departament, premier; życia politycz-

nego i gospodarczego (asortyment, bilon, fi-
nanse, tantiema). Wyraźny jest wpływ fran-

cuskiej nauki i techniki (brykiet, gabaryt, 
inżynier, klisza, monter, plomba). Do podsta-

wowego trzonu leksykalnego ówczesnej pol-
szczyzny wchodzą wtedy takie wyrazy jak: 
adres, bagaż, notes, peron, szosa, waliza. 

W historii wpływów francuskich na język 

polski przełomowym wydarzeniem stała się 

druga wojna światowa i przemiany spo-

łeczne, jakie się po niej dokonały. Galicyzmy 
przenikały w okresie powojennym do pol-

szczyzny znacznie mniej intensywnie, jed-

nak jest ich całkiem sporo: są drugie co do 

liczebności (po anglicyzmach) w grupie 

zapożyczeń właściwych, a w ogóle (gdy wli-

czy się kalki – też frazeologiczne i skład-
niowe; pożyczki semantyczne itp.) sytuują 

się na trzecim miejscu, po elementach an-

gielskich i rosyjskich. Opinia ta została sfor-

mułowana w l. 80 XX wieku7. 

Pod względem znaczeniowym odzwier-

ciedlają ogólny wpływ kulturalny i cywiliza-

cyjny, obejmujący w zasadzie wszystkie 

dziedziny życia. Galicyzmy funkcjonują we 

wszystkich odmianach polszczyzny: w języ-

ku ogólnym ze wszystkimi jego odmianami 
stylowymi (są wśród nich wyrazy książkowe: 
bulwersować, ewenement, frapować, kon-
statacja; publicystyczne: expose, suweren-
ny, dementować; urzędowe: etat, personel, 
resort, teren; potoczne: galimatias, ramol; 
nawet żargonowe: filować), w odmianach śro-

dowiskowych i socjalno-zawodowych, w ter-
minologii naukowej i technicznej, przenik-

nęły nawet do gwary miejskiej i gwar ludo-

wych. 

TYPY ZAPOŻYCZEŃ I ICH PRZYKŁADY  

Zestawienie zapożyczeń z języka francus-

kiego jest niezwykle bogate. Z uwagi na fo-
netykę zapisu wyrazów oraz ich dźwięcz-

ność, galicyzmy można podzielić na cztery 

główne rodzaje. 

Pierwszy typ zapożyczeń to zapożycze-

nia nieasymilowane zwane cytatami. Przy-
jęły się one w niezmienionej formie (ta sama 

pisownia, to samo znaczenie i wymowa zbli-

żona do wymowy francuskiej). Język fran-

cuski zaoferował nam więc takie słowa i wy-

rażenia jak: 

RENDEZ-VOUS        FEMME FATALE 

CROISSANT         ATELIER        À PROPOS   
SAVOIR-VIVRE        EXPOSÉ        DÉJÀ VU 
VIS-À-VIS        CARTE BLANCHE        MENU    
EN FACE        TÊTE-À-TÊTE         CONNAISSEUR    
FAUX-PAS        VA BANQUE 

W wielu codziennych sytuacjach nieświa-

domie użyjemy powyższych określeń, szu-
kając słów świadczących o naszej erudycji. 

Kiedy chcemy nawiązać do jakiegoś tematu 

w trakcie rozmowy, powiemy à propos. Gdy 

chcemy dać komuś swobodę działania, czyli 

wolną rękę, wówczas damy mu carte blan-

che, a w momencie wyrażania szacunku czy 
uznania dla osiągnięć naszego rozmówcy 

możemy użyć stwierdzenia chapeau bas. 

Młoda, piękna kobieta, która doprowadza 

wielu mężczyzn do zguby, uznawana będzie 

za femme fatale, natomiast znawca kuch-
ni, wyśmienitych win czy sztuki określany 

jest jako connaisseur. 

W mowie potocznej używamy jeszcze in-

nych galicyzmów. Kiedy popełnimy gafę, 

nietakt powiemy faux-pas. Gdy stawiamy 

wszystko na jedną kartę, wówczas mówimy 
va banque. Kiedy mamy wrażenie, że obec-

na sytuacja wydarzyła się już wcześniej, 

a daną osobę lub przedmiot widzieliśmy 
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w przeszłości, mówimy déjà vu, natomiast 

stojąc będąc naprzeciwko budynku, miejsca 

czy osoby, użyjemy określenia vis-à-vis. 

Kolejnym typem zapożyczeń są zapoży-
czenia właściwe, czyli wyrazy przeniesione 

do polszczyzny niemal w oryginalnej po-

staci, jedynie ich pisownia została dostoso-

wana do pisowni polskiej. Należą do nich 

słowa:  
● Cauchemar – koszmar  
● Plein-air – plener 

● Journal – żurnal  

● Mayonnaise – majonez 

● Stage – staż 

● Balayage – balejaż  

● Maquillage – makijaż 

● Chauffeur – szofer 

● Boutique – butik 

Następny rodzaj galicyzmów to zapo-
życzenia strukturalne. Nie opierają się one 

na podobieństwie fonetycznym, ale powstają 

poprzez dokładne odtworzenie struktury 

słów obcojęzycznych za pomocą formantów 

i dzielą się na kalki słowotwórcze oraz fra-

zeologiczne. Przykładem kalki słowotwór-
czej jest fr. czasownik briller, który prze-

niknął do języka polskiego jako brylować. 

Powstał poprzez dodanie formantu -ować do 

tematu czasownika francuskiego – brill. 

Czasownik ten oznacza „wyróżniać się, być 

przedmiotem podziwu, błyszczeć w towa-
rzystwie” jak w zdaniu: Ta aktorka lubi bry-
lować wśród aktorów. 

Inne przykłady kalek słowotwórczych to: 

● adapter – pol. adapt + ować 

● enquêter – pol. ankiet + ować  

● jongler – pol. żongl + ować  

Wśród zapożyczeń strukturalnych znaj-
dują się również kalki frazeologiczne, któ-

re przejmują całą strukturę francuskiego 

wyrażenia. To dokładne tłumaczenie okreś-

lonego sformułowania na język polski, „sło-

wo w słowo”. Niektóre z nich są używane 

również w swojej oryginalnej, francuskiej 
formie, zamiennie z kalką frazeologiczną. 

Przykładami zapożyczeń należących do tej 

kategorii są m.in.: 

● le point de vue – punkt widzenia  

● le dernier cri de la mode – ostatni krzyk 

mody  

● le clou de la saison – gwóźdź sezonu   

● mettre le point sur les « i » – postawić 

kropkę nad „i”  

 

Francuszczyzna jest językiem, który po-

darował językowi polskiemu również dużą 

liczbę eponimów. Są to wyrazy utworzone 

od nazw własnych, tj. od imion, nazwisk, 
nazw miejscowości, regionów i krajów. 

Wśród zapożyczonych eponimów, znajdzie-

my wiele tych, które w znaczący sposób 

wzbogaciły nasz język, m.in. bardotka, gilo-

tyna, pasteryzacja, gobelin, koniak, krawat, 

maraton, mecenas, sylwetka... Spojrzenie 
na ich etymologię daje możliwość odkrycia 

wielu ciekawych informacji z zakresu wie-

dzy o kulturze Francji.  

Brigitte Bardot 

 

Bardotka to rodzaj biustonosza całko-

wicie bez ramiączek bądź z odpinanymi ra-
miączkami, który zaprojektowany jest tak, 

aby nie zasłaniać odkrytego dekoltu. Nazwa 

wzięła się od nazwiska francuskiej aktorki 

Brigitte Bardot, symbolu seksapilu w latach 

50. i 60. XX w. 

Joseph Ignace Guillotin (1738–1814) 

 

Gilotyna (fr. guillotine) – mechaniczne 

urządzenie do wykonywania kary śmierci za-
wdzięcza swoja nazwę nazwisku konstruk-

tora tego wynalazku, francuskiego lekarza 

i profesora anatomii Josepha-Ignace’a Guil-

lotina. To właśnie on, widząc drastyczne, 

uzależnione od pochodzenia klasowego róż-

nice w wykonywaniu wyroków, zapropono-
wał społeczne ujednolicenie, a jednocześnie 

przyśpieszenie przeprowadzanych egzekucji 

poprzez ścięcie na gilotynie.  
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Louis Pasteur (1822–1895) 

 

Innym eponimem, który zadomowił się 

na dobre w polszczyźnie, jest pasteryzacja 

(fr. pasteurisation). Termin ten pochodzi od 
nazwiska francuskiego chemika i mikrobio-

loga Louisa Pasteura uważanego za naj-

ważniejszą postać w historii medycyny. Pa-

steryzacja jest techniką konserwacji pro-

duktów spożywczych, która odbywa się przy 
pomocy podgrzewania produktu w tempera-

turze nieprzekraczającej 100°C, aby nie 

utraciły swoich wartości odżywczych. 

Położenie miejscowości Cognac na tere-

nie Francji 

  

Koniak to rodzaj napoju alkoholowego, 

zawierającego ok. 40% alkoholu. Wyraz za-

pożyczony z języka francuskiego, jest epo-
nimem utworzonym od nazwy miejscowości 
Cognac, położonej w departamencie Cha-

rente we Francji.  

 

Na obszarze Unii Europejskiej nazwa 
cognac zastrzeżona jest wyłącznie dla 

produktów tego pochodzenia. Alkohol ten 
nazwano później eau-de-vie du Cognac 

(fr.eau-de-vie – dosłownie „woda życia”). Jego 

technologia wytwarzania pozostała prak-

tycznie niezmienna od 300 lat.  

Do języka polskiego zostały także włą-

czone znane frazeologizmy eponimiczne, 

takie jak np. francuski piesek oraz bajoń-
skie sumy. Pierwsze z wyrażeń oznacza 

osobę, która jest wybredna i z którą należy 

obchodzić się delikatnie; drugie nawiązuje 
do francuskiej miejscowości Bayonne, gdzie 

w 1808 roku Napoleon zawarł z Polakami 

niekorzystny dla naszych rodaków układ 

finansowy. Zaoferował Polsce wierzytelności 

pruskie w zamian za gotówkę, której 
wysokość i zobowiązanie spłaty okazały się 

gigantyczne. Dziś o bajońskich sumach 

mówimy zawsze, gdy musimy zapłacić za 

coś prawdziwą fortunę, olbrzymie pieniądze. 

FRANCUSKIE ZAPOŻYCZENIA W JĘZYKU POLSKIM 

W DZIEDZINIE GASTRONOMII 

Kuchnia francuska jest znana na całym 

świecie, a Francja to kolebka sztuki kuli-

narnej. 

Nie powinno więc nas dziwić, że niektóre 

potrawy zagościły na naszych stołach, a tym 
samym pojawiły się wyrazy zaczerpnięte z ję-

zyka francuskiego. Do francuskich hitów 

kulinarnych nieustannie należą: bagietka, 

majonez, crème brûlée (deser sporządzony 

na bazie jaj, śmietany, pokryty warstwą 

skarmelizowanego cukru), sos beszamelo-
wy, winegret, tarty, ratatuj (danie z bakła-

żana, cukinii, pomidorów, czosnku i cebuli). 

Biorąc pod tę dziedzinę, możemy w ję-

zyku polskim odnaleźć wiele zapożyczeń 

z francuskiego. Jakie słowa francuskie za-
domowiły się więc na stałe w polskiej kuch-

ni?  

Bagietka (z fr. baguette) zagościła na na-

szych stołach pod koniec XX wieku. Jest to 

rodzaj podłużnej bułki, której skórka jest 

chrupiąca i złocista, a jej wnętrze białe i mięk-
kie, a po ściśnięciu powraca do pierwotnego 

kształtu Bardzo ciekawa jest semantyczna 

ewolucja tego słowa. Otóż w 1. połowie XVI w. 
wyrażenie à la baguette oznaczało „na roz-

kaz, pod dyktando”, a od początku XVII w.  

– „długi, cienki patyk używany do wielo-
rakich celów” tak jak np. „czarodziejska 

różdżka”. Od początku XVIII w. słowo to 

pojawiło się w stolarstwie, a określano nim 

„ozdobną drewnianą listwę”. Od XIX w. po 

współczesność bagietka niezmiennie ozna-
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cza „długie pieczywo, cieńką bułkę pszen-

ną”, choć można tez spotkać się ze zna-

czeniem „batuta, pałeczka”. Obecnie bagiet-

ka jest jednym z symboli Francji. 

 

Dla Francuzów ulubionym dodatkiem do 
potraw jest sos beszamel z fr. sauce bécha-
mel. Sos beszamelowy stanowi podstawę 

wielu klasycznych potraw. Jest bardzo pros-

ty w przygotowaniu. Powstaje z zasmażki 

(mąki i masła) rozprowadzonej mlekiem 

z dodatkiem przypraw soli, świeżo mielo-

nego białego pieprzu i gałki muszkatołowej. 
To francuskie kulinarne odkrycie przypisuje 

się Louisowi de Béchamelowi, który był 

wysoko postawionym urzędnikiem na dwo-

rze Ludwika XIV.  

 

Jedną z najpopularniejszych potraw kuch-

ni francuskiej jest tarta znajdująca się w zes-

tawie najbardziej charakterystycznych fran-

cuskich wypieków. Podstawę tarty stanowi 
kruche ciasto (choć można przyrządzać ją 

także na cieście francuskim), na które wy-

kłada się nadzienie. Tartę przygotować moż-

na na słodko (z owocami, kremem, czekola-

dą) lub w wersji wytrawnej (z mięsem, wa-

rzywami). 

 
Tarta z morelami 

 
     Tarta z warzywami 

Kamamber (fr. camembert) to miękki ser 

podpuszczkowy z porostem pleśni. Jego naz-
wa pochodzi od nazwy wioski Camembert 

w Normandii, gdzie do końca XVIII w. wy-
rabiano tego typu ser, a w 1791 r. opraco-

wano jego ścisłą recepturę. Camembert to 

kolejny symbol kulinarny kraju nad Loarą.  

 

Francja słynie jednak nie tylko z wina, 
a wśród nich z szampana, ale też z wódek 

i likierów wytwarzanych tradycyjnymi meto-

dami. Warto też pamiętać, że to właśnie 

Francuzi wymyślili aperitif – niewielką ilość 

alkoholu podawanego przed posiłkiem w ce-

lu pobudzenia apetytu. A tuż po nim – di-
gestif (w postaci koniaku, armaniaku lub 

likierów), aby poprawić trawienie. 

Aby ukazać mnogość i różnorodność gali-

cyzmów, można zaproponować uczniom ćwi-

czenie polegające na ułożeniu tekstu z jak 
największą ilością słów pochodzenia fran-

cuskiego, które należałoby zaznaczyć lub 

wyjaśnić ich etymologię. Oto przykład ta-

kiego tekstu: 

À propos zapożyczeń, może się to wy-
dawać banalne (banal), ale w języku pol-

skim, a w szczególności w nazewnictwie ku-

linarnym, jest ich wiele. I chociaż nie czuję 
się ekspertem (l’expert), spróbuję stworzyć 

restauracyjny zestaw dań znany w Polsce 

pod nazwą menu (we Francji odpowied-

nikiem menu jest la carte, natomiast słowo 
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menu oznacza zestaw dnia zaproponowany 

przez daną restaurację). Zaczynam zatem 

od apéritif (napój alkoholowy pity przed 

posiłkiem). Spośród potraw i dodatków do 
dań mogę wybrać: bagietkę, beszamel, 

bulion, deser, fondue, konfiturę, korniszo-

ny, krokiety, majonez, omlet, suflet, szar-

lotkę. 

Praktycznie w każdej dziedzinie mamy do 

czynienia ze słowami pochodzącymi z kraju 
nad Loarą. Obecnie ciężko ocenić, ile takich 

wyrazów używanych jest w naszym języku, 

ale spisany w 2003 roku Wielki słownik 

wyrazów obcych podał, że takich zapo-

życzeń jest dokładnie 5889. Choć może się 
to wydawać zaskakujące, liczba zapożyczeń 

z języka francuskiego jest dwa razy większa, 

niż w przypadku anglicyzmów czy germa-

nizmów. 

Obecność galicyzmów w niemal każdej 

dziedzinie życia – od gastronomii, przez mo-
dę, sztukę, medycynę po fizykę – oraz fakt, 

iż wiele z nich jest głęboko „zakorzenionych” 

w naszym słownictwie sprawiają, że często 

zapominamy (lub po prostu nie wiemy), iż 

dopiero co użyliśmy zapożyczeń i mówimy 
po francusku. 

Agnieszka Grudzińska 

Barbara Kosta 
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Dorota Liberda 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

E INSATZ  VON  LANDESKUNDLICHEN 

MATERIALIEN  IM  DAF-UNTERRICHT : 

PROJEKT  ZUM   

250.   GEBURTSTAG  

VON  LUDWIG  VAN  BEETHOVEN  

n der heutigen Zeit ist es kaum möglich, Fremdsprachen ohne landeskundliche Inhalte 

zu unterrichten. Um mit den Muttersprachlern kommunizieren zu können, sollte sich 

der Lernende nicht nur Lexik oder Grammatik aneignen, sondern auch Land und Leute 

kennenlernen. Kultur und Sprache hängen sehr eng zusammen. Erst dann können even-
tuelle Missverständnisse im Kontakt mit Muttersprachlern vermieden werden. Im Fremd-

sprachenunterricht sollten möglichst viele authentische Materialien über verschiedene Kul-

turbereiche im Zielsprachenland angeboten werden, die nicht künstlich sind, sondern für 

einen konkreten Kommunikationsanlass erstellt werden. Sie sollten hauptsächlich die 

Lernenden zum Handeln in der Fremdsprache motivieren. Es passiert oft, dass in den aut-
hentischen Texten Wortschatz, grammatische Strukturen, Redewendungen etc. vorkommen, 

die den Lernenden unbekannt sind. Aber trotzdem sollten wir nicht auf deren Einsatz im 

Unterricht verzichten. In diesem Falle ist es nicht am wichtigsten, den Text Wort für Wort zu 

verstehen, aber Einblick in landeskundliche Gegebenheiten des deutschsprachigen Kultur-

raums zu gewinnen. Der Lernende wird dann aktiver im Unterricht, seine Aufmerksamkeit 

steigert und dadurch wird sein Interesse am Thema geweckt. So entsteht intrinsische1 
Motivation zum Erwerb von zusätzlichen Informationen, die länger anhält und intensiver ist, 

als extrinsische Motivation, die von äußeren Einflüssen angeregt wird.  

In den Lehrbüchern können wir oft interessante, aber alte Texte vor vielen Jahren finden, 

die an Aktualität schon verloren haben. Aber es ist heutzutage nicht schwierig, aktuelle 

Texte für den Unterricht zu finden. Online können wir sich einen Zugang zu vielen 

authentischen Materialien verschaffen. Als Beispiel nehmen wir den 250. Geburtstag von 
Ludwig van Beethoven, der 2020 gefeiert wurde. In Bonn (Geburtsstadt von Beethoven) war 

das Beethovenfest wegen der Pandemie ausgefallen, aber das Jubiläumsjahr unter der 

Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wurde in Deutschland bis 

September 2021 verlängert. Nichts spricht also dagegen, ein landeskundliches Projekt über 

Ludwig van Beethoven im DaF-Unterricht im Jahre 2021 durchzuführen.  

Der 250. Geburtstag von Beethoven wurde weltweit mit vielen spannenden Projekten 

gefeiert. Laut Deutsche Welle2 sollten sich die Goethe-Institute in der ganzen Welt in dem 

Projekt "Der andere Beethoven" mit dem Komponisten auseinander gesetzt haben. 

Konzerte sollten u.a. in afrikanischen, arabischen sowie asiatischen Ländern stattgefunden 

haben. Auch viele andere Highlights wurden rund um den Globus geplant, z.B. „All 

Together“ von Marin Alsop3. Laut Nachrichten der Deutschen Welle sollte sie durch fünf 
Kontinente gereist sein und Beethovens Neunte Sinfonie mit Orchestern u.a. in Europa, 

Australien, Brasilien, Neuseeland, Südafrika und in den USA dirigiert haben. Die 

Ureinwohner sollten dabei die „Ode an die Freude“ in den jeweiligen lokalen Sprachen der 

Ureinwohner (als Symbol der Verbrüderung von unterschiedlichen Kulturen) gesungen 

haben. Das Projekt musste schließlich digital durchgeführt werden. 1000 Sänger haben an 
den Bildschirmen und in Begleitung vom österreichischen Radiosinfonieorchester gesungen 

und das Video wurde bei Google Arts & Culture präsentiert.  

I 
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Zum Jubiläumsjahr können wir im DaF-Unterricht beispielweise die Methode der 

Stationenarbeit einzusetzen: 

Schritt 1: Einstieg ins Thema 

Der Lehrende präsentiert einen Ausschnitt des Vorspiels zur „Ode an die Freude“ von 

Ludwig van Beethoven und fragt nach Assoziationen nach, um Interesse der Lernenden am 

Leitthema zu wecken. Er kann auch einige Fragen (als Unterstützung) stellen: Wer war 

Ludwig van Beethoven? Woher kam er? etc. 

Übung 1 

Sammelt zu zweit möglichst viele Wörter zum Thema Musik. Vergleicht: welches Team 

hat die meisten gesammelt? 

 
Źródło: Eigene Arbeit über die App www.wordart.com erstellt. 

Schritt 2: Präsentation der Webseite 

Der Lehrende verweist die Lernenden auf die interaktive Webseite www.beethoven-
haus.de. Sie nehmen sich dann ca.10 Minuten Zeit, um sich mit dem Inhalt der Homepage 

vertraut zu machen. Dann äußern sie ihre Meinung nach dem Recherchieren. 

 

Auf dieser attraktiven Webseite (mit vielen animierten Illustrationen) können Kinder und 
Jugendliche Beethoven interaktiv begegnen und sich mit der Lebensgeschichte des 

Komponisten vertraut machen.  

Schritt 3: Arbeit an Stationen 

Bei Projektarbeit ist eine Interaktion von Bedeutung. In dieser Phase wird die Klasse in 

Einzelgruppen eingeteilt. Jede Gruppe bekommt eine Aufgabe und sucht nach konkreten 

Informationen. Als Unterstützung können wir digitale Tools einsetzen, die sich gut für 
kollaboratives Arbeiten eignen4, z.B. mit Padlet wird ein digitales Klassenzimmer erstellt.  

Die Lernenden können gemeinsame Inhalte erarbeiten und Ergebnisse interaktiv präsentieren. 
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STATION 1 

 
Klicke auf die Familienbilder an der Wand und suche nach den Informationen über 
Kindheit und Jugend von Beethoven. Vergleich es mit deinem Leben. 

Beethoven ich und mein Leben 

  

 

STATION 2 

 
Klicke auf die Bücher an der Wand und suche nach den Informationen über die Schulzeit 

von Beethoven. Vergleich es mit der heutigen Schulzeit. 

Beethoven ich und meine Schulzeit 

  

 

STATION 3 

TAGESABLAUF VON BEETHOVEN 

 

Klicke auf die Tasse, dann stell eine gewählte Uhrzeit auf die Uhr ein und ergänze die 
Lücken. Welchen Tagesablauf hatte Beethoven? 
8.00 Uhr –   ...................................................................................................................................  
9.00 Uhr –  ....................................................................................................................................  
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10.00 Uhr –  ..................................................................................................................................  
14.00 Uhr – 16.00 Uhr –  ..............................................................................................................  
17.00 Uhr – 18.00 Uhr –  ..............................................................................................................  
19.00 Uhr –  ..................................................................................................................................  

 

STATION 4 

 
Beethoven komponierte sehr viel und oft nicht am Klavier. Klicke auf die Bücher/Hefte auf 

dem Tisch und beantworte die Frage: 
Wo komponierte Beethoven? 

 

STATION 5 

 
CHARAKTEREIGENSCHAFTEN: 
Klicke auf die Tasse und finde die Antwort auf die Frage: 
War Beethoven wirklich so ordentlich und humorvoll? 

 

Schritt 4: Quizübungen zum Projektthema bilden 

Der Unterricht sollte kreativ abgerundet werden. Die Gruppen bekommen also einen 

Auftrag, eine interaktive Quizübung mit Quiz-Tools (z.B. Kahoot, Quizizz, Learning Apps) 
zu erstellen. Auf diese Weise werden die Lernenden multisensorisch angesprochen und 

mit allen Sinnen arbeiten. 

 Zusammenfassend: es wird empfohlen, den Lernenden Materialien mit landeskundlichen 

Inhalten im Fremdsprachenunterricht anzubieten. Man kann die mit verschiedenen 

Unterrichtstechniken (z.B. kooperatives Lernen) einzusetzen. Je nach dem Unterrichtsziel 

können verschiedene Vorteile (Entwicklung von Sprachfertigkeiten, Erwerb von landeskun-
dlichen Kenntnissen, Kommunikationsfähigkeit etc.) erzielt werden. Die Landeskunde leistet 

Beitrag zur Steigerung der Motivation der Lernenden beim Erwerb der Fremdsprache und 

weckt das Interesse der Schüler am Thema. Die landeskundlichen Inhalte sollen den 

Lernenden jedoch möglicherweise auf eine interessante Art und Weise (z.B. mit digitalen 

Tools) präsentiert werden. So wird sowohl die Kreativität der Schüler als auch ihre 
Phantasie gefördert werden. Für die Lernenden ist es eine einzigartige Gelegenheit, sich mit 

Land und Kultur des Ziellandes (z.B. beim Eintauchen in Beethovens Zeit) auseinander zu 

setzen und dabei ihre Kreativität entwickeln zu können. 

Dorota Liberda 
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Monika Sikora 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

BITEABLE, 

CZYLI  JAK  PORUSZYĆ   OBRAZ 

marca 2020 roku edukacja wkro-

czyła w inny, nieznany jej wy-

miar – pracy zdalnej. Nauczy-

ciele i uczniowie zaczęli spotykać się jedynie 
na łączach teleinformatycznych. Był to nie-

łatwy czas dla każdego: nauczyciela, ucznia 

i rodzica. Choć początki były trudne, przy-

szedł nam z pomocą świat technologii in-

formacyjno-komunikacyjnej. Zaczęliśmy po-
szukiwać najbardziej dla nas dogodnych 

rozwiązań. Szkolni informatycy szukali 

bezpiecznych platform zdalnego nauczania, 

a my, nauczyciele, narzędzi oraz gotowych 

materiałów dydaktycznych, które wzboga-

ciłyby nasze zajęcia on line.  

Internet dostarczył szeroką gamę pro-

duktów, które mogliśmy wykorzystać. W ca-

łym tym bogactwie znalazło również swoje 

miejsce Biteable – narzędzie do tworzenia 

animowanych filmików. To bardzo prosty, 
intuicyjny w obsłudze program, który poz-

wala poruszyć obraz i uzyskać tym samym 

niesamowite efekty. To jeden z tak zwanych 

„pożeraczy czasu”, od którego nie sposób 

jest się oderwać, a praca w nim przynosi 

wiele satysfakcji. Utworzone filmiki możemy 

wykorzystać tak naprawdę na każdej lekcji 
oraz z jakiejkolwiek okazji (choćby do pro-

mocji szkoły). Możemy za ich pomocą przed-

stawić: dane zagadnienie, podsumować 

zajęcia, pokazać, na co uczeń szczególnie 

powinien zwrócić uwagę. Również we współ-
pracy z rodzicami animowany filmik może 

okazać się wsparciem, choćby poprzez roz-

syłanie życzeń okolicznościowych. Jest rów-

nie dobry do wykorzystania w edukacji zdal-

nej, jak i stacjonarnej. Możemy też inspi-

rować się filmikami innych osób zamiesz-
czonymi na kanale YouTube, gdyż Biteable 

cieszy się naprawdę dużą popularnością. 

W celu rozpoczęcia pracy należy 

utworzyć konto, wchodząc na stronę 

 biteable.com, a następnie klikając w pra-
wym górnym rogu  Sign up – Free.  

12 



 

Forum nauczycieli-konsultantów

  

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (122) 2021 25 

 
Źródło: https://biteable.com/. 

Dane potrzebne w procesie rejestracji to: 

imię, adres e-mail oraz hasło (Krok 1.). 

 
Źródło: https://app.biteable.com/social/. 

Po ich wprowadzeniu zostaniemy jeszcze 
zapytani, jaką grupę zawodową reprezen-

tujemy (krok 2.) oraz czy chcemy zaprosić 

kogoś do współpracy w zespole, podając 

jego adres mailowy (krok 3.), jest jednak 

szansa tę opcję pominąć, zaznaczając „May-
be later”.  

 

Źródło: https://app.biteable.com/social/. 

 
Źródło: https://app.biteable.com/social/. 

I gotowe! Możemy przystąpić do pracy. 

W aplikacji mamy dostępnych wiele go-

towych szablonów, scen, ilustracji, z któ-
rych możemy korzystać i dowolnie łączyć je 

ze sobą. Możemy również wgrywać własne 

krótkie filmiki lub zdjęcia oraz wprowadzać 

napisy, przejścia pomiędzy scenami oraz 

animację tekstu. Program posiada też opcję 

formatowania wprowadzonych treści oraz 
dostępnych na scenkach obrazów. Na każ-

dym etapie pracy jest możliwość obejrzenia 

naszego dzieła celem wyciągnięcia wniosków 

i dokonania korekty. Na zakończenie mo-

żemy dodać podkład muzyczny, korzystając 
z dostępnych plików lub wgrać własny. I tak 

oto – film gotowy. 

Co teraz? Mamy do wyboru dwie opcje 

udostępnienia filmu za pomocą linku lub 

pobrania go na nasz komputer w formacie 

mp4. W przypadku darmowej wersji musi-
my pogodzić się z opatrzeniem naszego fil-

mu znakami wodnymi „Biteable”. Biorąc 

jednak pod uwagę wspaniały efekt końcowy, 

jest to naprawdę niewielka niedogodność. 

 
Źródło: https://biteable.com/, praca własna. 

Monika Sikora 
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Katarzyna Wąsowicz 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

WYCHOWANIE  FIZYCZNE  

PO  POWROCIE  UCZNIÓW   

Z  EDUKACJI  ZDALNEJ 

dukacja to jeden z największych 
i najważniejszych obszarów życia 

społecznego. Niestety, również tu na 

skutek pandemii pojawiło się szereg 

problemów i barier, z którymi nagle, bez 

wcześniejszego przygotowania musieli zmie-
rzyć się wszyscy nauczyciele. Na początku 

obawiano się o realizację podstawy progra-

mowej i skuteczne przygotowanie uczniów 

do egzaminów zewnętrznych. Okazało się 

jednak, że opanowanie treści programowych 

w tej ekstremalnej sytuacji nie jest naj-
większym problemem. Stanowi raczej wyz-

wanie, dzięki któremu nauczyciele i ucz-

niowie rozwinęli kompetencje cyfrowe, coraz 

częściej sięgając po udostępnione szkołom 

i placówkom narzędzia w ramach pakietu 
Microsoft 365, czy G Suite. Czy edukacja 

poza murami szkolnymi spełniła wszystkie 

oczekiwania i pozwoliła na pełną realizację 

zaplanowanych treści? Z pewnością nie, 

stąd też modyfikacje szkolnych programów 

i wymagań egzaminacyjnych. Trzeba jednak 
docenić pozytywne efekty podejmowanych 

przez nauczycieli działań, które można, 

a nawet trzeba wykorzystać po powrocie do 

tradycyjnego nauczania.  

 
Źródło: https://pixabay.com/pl/vectors/ 

joga-lekkoatletyka-sportowe-sport-150260/,  
[dostęp 20.01.2022]. 

Efekty izolacji mają niestety wydźwięk 
nie tylko dydaktyczny. Ograniczenie ucz-

niom kontaktów wpłynęło negatywnie na 

ich samopoczucie psychofizyczne i to jest 

jeden z podstawowych tematów do prze-

myśleń dla wszystkich nauczycieli w nowym 
roku szkolnym. Nauczyciele wychowania fi-

zycznego staną przed dodatkowym wyzwa-

niem związanym z potrzebą motywowania 

uczniów do podejmowania aktywności fi-

zycznej i kontrolowania przez nich pra-

widłowej masy ciała.  

Nadwaga czy otyłość to epidemia XXI 

wieku. Już przed lockdownem wskazywano, 

że nadmierną masą ciała charakteryzuje się 

około 20% uczniów. Okres izolacji i poja-

wiające się w związku z tym obostrzenia 
przyczyniły się do jeszcze większych deficy-

tów aktywności fizycznej, co z pewnością 

wpłynie na pogłębienie się problemu teraz 

i  w najbliższej przyszłości. Zdalne lekcje 

wychowania fizycznego nie do końca speł-

niały swoje zadania. Postrzegane były za-
równo przez nauczycieli, jak i przez uczniów 

jako mniej efektywne. Uczniowie często nie 

podejmowali dodatkowej aktywności fizycz-

nej, gdyż nie radzili sobie z samodzielną jej 

organizacją i planowaniem. Należałoby się 
więc zastanowić, jak zorganizować lekcje 

wychowania fizycznego po powrocie do 

szkół? Jakie treści z podstawy programowej 

akcentować? W jaką wiedzę i umiejętności 

wyposażyć uczniów, aby potrafili w przy-

szłości zadbać o swoje zdrowie nawet wtedy, 
gdy nie będzie obok organizującego cały 

proces nauczyciela?  

Ostatnie wydarzenia uwrażliwiły chyba 

wszystkich na tematykę prozdrowotną. 

Dyskusje o wartości zdrowia po powrocie 
uczniów do szkół nabierają więc szczegól-

nego znaczenia, łatwiej też będzie włączyć 

uczniów we wszelkie podejmowane przez 

szkołę działania w tym obszarze. Do rozmów 

o zdrowiu i aktywizacji uczniów wokół te-

matu można wykorzystać narzędzia, które 
poznawaliśmy w czasie zdalnego nauczania. 

E 
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Dobrym przykładem może być tutaj aplika-

cja Mentimeter (rys. 1). 

 
Źródło: https://www.mentimeter.com/,  

opracowanie własne. 

Kolejnym krokiem na drodze „ku zdro-

wiu” jest zdobycie przez uczniów umie-

jętności w zakresie planowania, organizacji 

dnia/tygodnia z uwzględnieniem wszystkich 

czynników warunkujących długie i szczę-
śliwe życie. Do najważniejszych należy wspom-

niana wcześniej aktywność fizyczna. Według 

WHO każdy młody człowiek w wieku od 

6  do 18 lat powinien być aktywny co naj-

mniej 60 minut dziennie. W ramach tej 

aktywności bardzo ważne są wysiłki aero-
bowe, które mocno usprawniają pracę 

serca, układu oddychania, zapobiegają też 

wielu poważnym chorobom określanym jako 

choroby społeczne. Wysiłki tlenowe ze wzglę-

du na umiarkowany poziom intensywności 
są bezpieczne, dlatego można je polecać 

naszym uczniom do podejmowania poza 

szkołą, bez nadzoru nauczyciela, oczywiście 

po wcześniejszym wyposażeniu ich w kilka 

istotnych umiejętności. Uczeń samodzielnie 

podejmujący aktywność powinien kontrolo-
wać organizm podczas wysiłku. Powszech-

nie znane symptomy zmęczenia to uczucie 

gorąca, przyspieszenie oddechu czy zmiana 

zabarwienia skóry. Jednak bardziej wymier-

nym i wiarygodnym wskaźnikiem jest war-
tość tętna. Zgodnie z podstawą programową 

uczeń powinien mierzyć tętno przed i po 

wysiłku, rozróżniać pojęcie tętna spoczyn-

kowego i powysiłkowego, interpretować 

uzyskiwane wyniki, a na koniec trzeciego 

etapu edukacyjnego oceniać reakcje orga-
nizmu na wysiłek fizyczny o różnej inten-

sywności. Nauczyciel, rozszerzając i uszcze-

góławiając opisane w podstawie programo-

wej treści, może przybliżać swoim uczniom 

wiedzę o zakresach tętna i uczyć ich pla-

nowania wysiłku w odpowiednich strefach, 

adekwatnie do zakładanych celów. Kształ-

tując u ucznia kompetencje samodzielności 

w organizacji aktywności fizycznej, musimy 
też rozwinąć u niego umiejętność przygoto-

wania organizmu do wysiłku. Podczas lekcji 

wychowania fizycznego uczeń wykonuje sze-

reg różnorodnych ćwiczeń rozgrzewających 

mięśnie, więzadła i cały aparat ruchu. Waż-

ne jest, aby nie było to bierne naśladowanie 
ruchów nauczyciela. Należy aktywizować 

uczniów w tym obszarze. Mogą w trakcie 

rozgrzewki nazywać pokazywane przez nau-

czyciela ćwiczenia, sami prowadzić roz-

grzewkę, początkowo w jej fragmencie, nas-
tępnie w całości. Uczniowie mogą określać 

też partie mięśniowe, które rozgrzewają, uza-

sadniając przy okazji użyteczność wybra-

nego ćwiczenia.  

Kolejnym, ważnym obszarem kompeten-

cji jest organizacja przestrzeni do ćwiczeń, 
począwszy od wyboru formy aktywności, 

poprzez wyznaczenie i przygotowanie odpo-

wiedniego miejsca, ewentualne określenie 

zasad w przypadku form z rywalizacją 

sportową, aż po kompetencje społeczne, 
które gwarantują uczestnikom poczucie 

bezpieczeństwa i zadowolenia z podejmo-

wanej aktywności fizycznej. Nie można też 

zapominać o realizacji obowiązkowych treści 

programowych, takich jak: stosowanie 

zasad „czystej gry”, pełnienie różnych ról 
podczas rozgrywek sportowych, stosowanie 

zasad kulturalnego kibicowania, okazywa-

nie szacunku dla rywala, kreatywność 

w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, 

czy umiejętność współpracy w grupie 
z  szacunkiem dla poglądów i wysiłków in-

nych ludzi. W tym obszarze niezwykle 

ważną, zasługującą na podkreślenie kom-

petencją jest umiejętność motywowania 

innych do udziału w aktywności fizycznej. 

Na szczególną uwagę zasługują osoby o niż-
szej sprawności fizycznej i specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. W czasie „popan-

demicznym” słowo motywacja w odniesieniu 

do zaniedbanej wcześniej aktywności, na-

biera szczególnego znaczenia. Każdy nau-
czyciel wychowania fizycznego powinien 

zmierzyć się z tym trudnym zadaniem. 

Z  pewnością motywować może dobra at-

mosfera panująca podczas lekcji, poczucie 

bezpieczeństwa uczniów, zróżnicowane co 

do form i metod zajęcia oraz możliwość 
wyboru treści niektórych lekcji, zgodnie 

z  rozporządzeniem w sprawie dopuszczal-
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nych form realizacji obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego.  

Powrót do szkół po kilkunastomiesięcz-

nej przerwie to czas trudny dla całej szkol-
nej społeczności. Pogorszenie sprawności 

fizycznej czy wyższe wskaźniki BMI u wielu 

uczniów, to wyzwanie dla nauczycieli wy-

chowania fizycznego. Należy jednak pamię-

tać, że proces niwelowania deficytów może 

być długi. Nie możemy wymagać od uczniów 
natychmiastowej poprawy sprawności i umie-

jętności ruchowych. Ważne jest, żeby nie 

zniechęcić ich nadmiernymi oczekiwaniami 

i zbyt wysoko postawioną poprzeczką wy-

magań. Dużo ważniejsze jest, wspomniane 
wcześniej, poczucie bezpieczeństwa i świa-

domość uczniów, że mogą liczyć na wspar-

cie nauczyciela, bez względu na to jak 

mocno odbiegają od „tabelek sprawności 

fizycznej”. Prawidłowa samoocena, wiara we 

własne możliwości, poczucie skuteczności 
i  koherencji, to właściwości ucznia, nad 

którymi należy się pochylić, zanim zacz-

niemy planować sportowe obciążenia. We-

dług podstawy programowej „oczekiwania 

wobec współczesnego wychowania fizycz-
nego wymagają nowych standardów przygo-

towania ucznia do całożyciowej aktywności 

fizycznej”1. Dlatego każdy nauczyciel wycho-

wania fizycznego powinien wyposażyć 

swoich podopiecznych w bagaż doświadczeń 

i emocji, które sprawią, że będą oni syste-

matycznie korzystać z różnych form spor-

towych i rekreacyjnych nie tylko w szkole, 
ale i po zajęciach, w czasie ferii, wakacji, 

a także dużo później, po „wyjściu” z sys-

temu edukacji, w całym swoim dorosłym 

życiu. 

Katarzyna Wąsowicz 

 

 

 

 

 
 

Przypisy: 
1 Rozporządzenie w sprawie podstawy prog-

ramowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym, kształ-
cenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2018, 
poz. 1679. 

 
 

 

Źródło: https://pixabay.com/vectors/yoga-meditation-spiritual-mental-153436/, [dostęp 20.01.2022]. 
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dr Jarosław Durka 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

TWORZENIE  KRÓTKICH  I  DŁUGICH  

WYPOWIEDZI  PISEMNYCH  

–  PROPOZYCJA  ZASTOSOWANIA  STRATEGII  RAFT  

W  EDUKACJI  HISTORYCZNEJ 

podstawie programowej nauczania historii w szkole podstawowej wśród celów 

kształcenia – wymaganiach ogólnych znajdujemy tworzenie narracji historycznej. 

W związku z tym uczniowie powinni pracować nad konstruowaniem ciągów 
narracyjnych przy wykorzystaniu zdobytych informacji źródłowych, posługiwaniem się 

pojęciami historycznymi i wyjaśnianiem ich znaczenia, przedstawianiem argumentów 

uzasadniających własne stanowisko w odniesieniu do procesów i postaci historycznych, 

wreszcie tworzeniem krótkich i długich wypowiedzi: planu, notatki, rozprawki, prezentacji. 

Stąd aktualne jest poszukiwanie ciekawych propozycji metodycznych, umożliwiających 

zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką zajęć i zachęcających do tworzenia krótszych 
i dłuższych tekstów.  

Proponowana strategia została zaprezentowana w Polsce w wydanej w 2004 r. książce 
Douga Buehla Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie 
uczyć się (w tłumaczeniu Beaty Piątek, Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne). Autor to 

specjalista z dziedziny nauki czytania w Madison East High School w Stanach Zjedno-

czonych. Strategia RAFT przede wszystkim ma na celu pobudzenie uczniów do pisania i jest 

oparta na ćwiczeniu różnych form tekstu. Wspomaga rozwijanie myślenia przyczynowo- 

-skutkowego. Kształtuje umiejętności rozwiązywania problemów. Może doskonalić umie-

jętność porównywania przebiegu zjawisk historycznych i procesów w różnych miejscach. 

Przyczynia się do pogłębienia zrozumienia omawianej tematyki zajęć. Rozwija u uczniów 
kreatywność, motywuje do poszukiwań i poszerzania wiedzy na temat wydarzeń i postaci 

historycznych. Jednak przede wszystkim rozwija umiejętność identyfikowania się uczniów 

z bohaterami historycznymi, rozbudza wyobraźnię i zwiększa zaangażowanie.  

Strategia ta opiera się na kilku elementach. Wśród nich wyróżniamy czytanie fragmentu 
podręcznika, czy przygotowanego tekstu źródłowego, a następnie pisanie przez uczniów 

tekstu. Tworzenie tekstu odbywa się jednak w sposób szczególny. Uczeń musi to zrobić 

z innej perspektywy niż on sam. Wciela się w rolę. Pisze też do kogoś innego niż nauczyciel, 

czy kolega i koleżanka z klasy, a treścią tekstu nie będą odpowiedzi na pytania. RAFT to 

skrót od angielskich słów: Role, Audience, Format, Topic. W polskim tłumaczeniu można to 
ująć jako skrót od słów: Rola pisarza, Adresat, Forma tekstu, Temat. Wszystkie te elementy 

są odpowiednio dopasowane do konkretnego tematu zajęć. 

Strategię można dostosować do każdego tematu lekcyjnego. Przed zajęciami nauczyciel 

powinien przemyśleć, które fragmenty podręcznika lub jakie teksty źródłowe powinni 
przeczytać uczniowie. Ci będą zapoznawali się z nimi podczas lekcji. Warto zastanowić się 

lub przeprowadzić w klasie burzę mózgów na temat ról, jakie będą odgrywane w czasie 

pisania tekstu. Podam tutaj kilka propozycji. Podczas realizacji tematu o Wiośnie Ludów 

mogą to być np. przywódcy państw, rewolucjoniści, powstańcy. W przypadku tematu o re-

W 

Forum nauczycieli-doradców metodycznych 



Forum nauczycieli-doradców metodycznych   

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (122) 2021   30 

wolucji przemysłowej uczniowie mogą wcielić się w rolę, np. fabrykanta, robotnika, kon-

struktora. Podczas lekcji o Powstaniu Warszawskim może to być oczywiście rola powstańca, 

żołnierza niemieckiego albo chroniącego się przed ostrzałem mieszkańca Warszawy, który 

nie brał udziału w walkach. Po ustaleniu listy ewentualnych pisarzy, nauczyciel musi 
zdecydować o formie tekstu (list, pamiętnik, petycja, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, infor-

macja prasowa, scenariusz itd.), dobrać do listy pisarzy adresatów i temat pracy pisemnej. 

Adresatów i temat pracy dobieramy w taki sposób, aby powstała możliwość zawarcia 

w tekście istotnych informacji. Uczniowie przy tej okazji utrwalą przeczytany wcześniej ma-

teriał. Podczas ustalania zestawienia: rola pisarza – adresat – forma tekstu – temat pracy, można 

pokusić się o różne nieszablonowe, humorystyczne rozwiązania. Może to uatrakcyjnić zadanie. 

Uczniowie pracują w grupach. Czytają wskazany przez nauczyciela tekst, a następnie 

przystępują do pisania. Można przydzielić im role albo dać kilka do wyboru. Wcielanie się 

w role może stanowić problem, zwłaszcza podczas pierwszych zajęć realizowanych tą stra-
tegią. Nauczyciel powinien wtedy pomóc i przybliżyć konkretną postać. Czasem może okazać 

się konieczne wyjaśnienie, na czym polega napisanie tekstu w konkretnej formie, np. listu, czy 

petycji. Warto więc wcześniej skonsultować się z nauczycielem języka polskiego i dowiedzieć 

się czegoś więcej na temat kompetencji uczniów w zakresie tworzenia tekstów. Podczas 

pisania kluczowe jest odpowiednie zdefiniowanie roli pisarza, w którego uczniowie mają się 

wcielić. Dlatego należy zasugerować im podjęcie próby odpowiedzi na kilka pytań, np.: Kim 
jesteś? Jakie masz poglądy? Co istotnego pojawiło się w przeczytanym tekście, aby ciebie 

bliżej określić? Jakie informacje będziesz chciał przekazać adresatowi? Czy jesteś pozytyw-

nie, czy może negatywnie nastawiony do określonego tematu? Co dodasz, aby twoja postać 

nabrała własnej osobowości? Pytania te można rozpisać w tabelce i rozdać poszczególnym 

grupom. Ułatwi to naszym podopiecznym pracę. Kolejnym ułatwieniem jest rozdanie 
uczniom rzeczywistych przykładów poszczególnych form. Będą oni mogli zapoznać się z nimi 

i na pewno pomoże im to zrobić własny prawidłowy RAFT, choćby przez odwzorowanie jego 

układu graficznego. Możliwe, zwłaszcza na początku stosowania tej strategii, że uczniowie 

będą musieli ponownie zapoznać się z przeczytanym wcześniej fragmentem podręcznika. 

Dlatego dobrze, żeby był on możliwie krótki. Uczniowie powinni wtedy ponownie oddać się 

lekturze, a po jej zakończeniu przystąpić do pracy nad pisaniem.  

Gdy uczniowie będą już swobodnie posługiwali się tą strategią, to wtedy będą mogli sami 

proponować konkretne role, adresatów i formy prac. 

Przykłady ćwiczeń RAFT: 

Rola pisarza Adresat Forma tekstu Temat 

Robotnik Władze państwowe Skarga Warunki pracy w fabryce 

Cesarz Austrii Car Rosji List 
Wydarzenia w Wiedniu  

w czasie Wiosny Ludów 

Powstaniec 
warszawski 

On sam Pamiętnik Trudne dni upadku powstania 

Władysław Gomułka Leonid Breżniew Rozmowa telefoniczna 
Wydarzenia na Wybrzeżu  
w grudniu 1970 r. 

Dzięki metodzie uczniowie najczęściej z powodzeniem przygotowują dłuższe i krótsze 

formy wypowiedzi pisemnych. Dodatkową wartością jest duże zaangażowanie uczniów 

w  pracę. Powstające teksty często zaskakują, gdyż cechuje je oryginalne ujęcie tematu, 

czasem poczucie humoru. Prezentacja poszczególnych prac jest więc bardzo atrakcyjną 
częścią lekcji.  

Jarosław Durka 
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Barbara Kanoniak 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

POJĘCIA  KLUCZOWE   

NA  LEKCJI  GEOGRAFII 

rzygotowując się do zajęć szkolnych, nauczyciel często zastanawia się nad celami 

lekcji oraz planuje jej przebieg, a także wybiera zagadnienia, jakie muszą zostać po-

ruszone, aby uczeń ten cel osiągnął. Tymi zagadnieniami mogą być pojęcia kluczowe, 

których poznanie i wyjaśnienie będzie konieczne, aby kryteria sukcesu, czyli „nacobezu” (na 

co będę zwracał/ła uwagę) były dla ucznia zrozumiałe i możliwe do osiągnięcia. Bardzo waż-
ne jest także odnalezienie przez ucznia powiązań między pojęciami, związków przyczynowo- 

-skutkowych, oddziaływań między nimi. Często okazuje się, że uczeń spotkał się już z tymi 

zagadnieniami i może bazować na własnym doświadczeniu, a co za tym idzie jest aktywny, 

chętnie dyskutuje i potrafi uzasadniać swoje wypowiedzi. 

W uczeniu się zasadniczą sprawą jest zidentyfikowanie i zrozumienie znaczenia ważnych 
pojęć związanych z tematem i połączeń między nimi. 

Z interesującą inicjatywą wyszło Centrum Edukacji Obywatelskiej, które zachęca nauczy-

cieli do dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniem na forum „Pokażę to na przy-

kładzie”. Jednym z zagadnień podjętych w ramach przedsięwzięcia była tematyka dotycząca 

pojęć kluczowych. To sprawdzająca się metoda pracy w czasie realizacji z uczniami tematyki 

regionalnej.  

Badanie własnego regionu bazuje na doświadczeniu uczniów, ich obserwacjach i wiedzy 

zdobytej od członków rodziny. Przywołany tu zostaje konstruktywistyczny model nauczania, 

który określa rolę ucznia i nauczyciela w procesie nabywania kompetencji poznawczych. 

Uczeń powinien być aktywny i umieć podejmować różnorodne działania, aby budować włas-

ną wiedzę i rozumienie otaczającego go świata. Uczniowie sami są odpowiedzialni za proces 
zdobywania wiedzy, a w przypadku tematyki regionalnej bazujemy na wiedzy, którą ucznio-

wie już mają. 

Tematem wiodącym zajęć mogą być możliwości i kierunki rozwoju własnego regionu. 

Proponuję podzielić planowanie lekcji na pięć etapów: 

● wybór pojęć kluczowych adekwatnych do planowanej lekcji, 

● wyjaśnienie przez uczniów jak rozumieją pojęcia kluczowe, 

● podanie przez uczniów konkretnych przykładów dotyczących pojęć kluczowych, 

● szukanie powiązań między pojęciami, 

● tworzenie mapy mentalnej. 

 

I. WYBÓR POJĘĆ KLUCZOWYCH ADEKWATNYCH DO PLANOWANEJ LEKCJI 

W podstawie programowej zagadnienie walorów przyrodniczych i kulturowych wybranych 
obszarów pojawia się kilkukrotnie, dlatego warto te pojęcia uwzględnić. Omawiając nato-

miast relacje między elementami środowiska geograficznego, wspominaliśmy o terminie in-

frastruktury, co należałoby zaliczyć do ważnych pojęć kluczowych. Także przedstawienie róż-

nych rodzajów turystyki będzie okazją do zaangażowania w dyskusję wszystkich uczniów. 

Temat Pojęcia kluczowe Powiązanie pojęć z życiem uczniów 

Możliwości 

rozwoju regionu, 
w którym 

mieszkam 

Walory przyrodnicze, 

walory kulturowo-spo-
łeczne, infrastruktura, 

walory gospodarcze 

Konkretne przykłady walorów przyrodniczych, 

społeczno-kulturowych, gospodarczych, infra-
struktury własnego regionu znane uczniom, 

powiązania między nimi, kierunki rozwoju 

P 
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Już na tym etapie możemy zaproponować uczniom tworzenie razem, jednej mapy 

mentalnej, która wspólnie w czasie lekcji będzie uzupełniana. 

Materiały pomocnicze do mapy: 

● duży karton, 

● wycięte mniejsze karteczki, np. chmurki, 

● klej, 

● pisaki, flamastry, 

● nitka w kontrastowym kolorze. 

Na środku kartonu zapisujemy temat, a właściwie zagadnienie, które będziemy analizo-

wać. Można także umieścić tam cel lekcji i kryteria sukcesu, do których nauczyciel wróci 
w  czasie podsumowania. Wokół przyklejamy chmurki z pojęciami kluczowymi i łączymy je 

liniami z tematem. To wystarczy, aby zainicjować dyskusję i dać możliwość każdemu ucz-

niowi wpisania na karteczce, co rozumie pod danym pojęciem. 

 

II. ZAPLANOWANIE LEKCJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYJAŚNIENIA UCZNIOM KLUCZOWYCH POJĘĆ 

Następny etap polega na zaplanowaniu przebiegu lekcji tak, aby każde z pojęć kluczo-

wych było przez uczniów dogłębnie zrozumiane. Będzie to ożywiona dyskusja, ponieważ 

uczniowie często wiedzą więcej o atrakcyjnych obiektach w okolicy niż nauczyciel. Możemy 

być zaskoczeni ich wiedzą o historii tych miejsc lub poznać anegdoty na ich temat. 

W przypadku trudniejszych pojęć (z mojego doświadczenia uczniowie mają problem z de-

finicją infrastruktury) prosimy uczniów o wyjaśnienie, jak rozumieją pojęcie kluczowe, jak 
może być powiązane, np. z przedstawionymi walorami. Koniecznie odnosimy się do doświad-

czeń uczniów i zachęcamy do podawania przykładów z własnych spacerów, wypraw, wycie-

czek, rajdów. 

Pytania pomocnicze: 

● Czym różnią się walory przyrodnicze od kulturowych (podaj przykłady)? 

● Z czym można te ciekawe miejsca skojarzyć? 

● Jakie walory regionu znacie? 

● Które atrakcyjne miejsca regionu odwiedziliście? 

● Kiedy omawialiśmy wybrane elementy infrastruktury? 

● Czy już kiedyś mówiliśmy o czymś podobnym? 

● Jaka infrastruktura jest niezbędna w naszej miejscowości? 

● Z jakich elementów infrastruktury korzystacie na co dzień? 

● Co jest najciekawsze z punktu widzenia przyrodniczego, kulturowego w twojej okolicy? 

 

III. PODANIE PRZEZ UCZNIÓW KONKRETNYCH PRZYKŁADÓW DOTYCZĄCYCH POJĘĆ KLUCZOWYCH 

Zachęceni do dyskusji uczniowie przedstawią szereg przykładów własnego otoczenia. Czę-

sto będą to konkretne obiekty, które powinny być uwzględnione na mapie, ponieważ są waż-

ne z punktu widzenia ucznia.  

Mogą to być: 

● walory przyrodnicze: obszary leśne, rzeki, stawy, jeziora, wzniesienia, rzeźba terenu, 

gleby, stare drzewa, pomniki przyrody, parki itp., 

● walory społeczno-kulturowe: organizacje pozarządowe, np. OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, 
drużyny harcerskie, zabytki, miejsca kultu religijnego (kościoły, kapliczki), imprezy typu jar-

marki, festyny, kluby sportowe, inicjatywy społeczne, elementy działań ośrodków kultury itp., 

● walory gospodarcze: zakłady pracy, warsztaty rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, pasieki, 
stawy hodowlane, elektrownie itp., 

● infrastruktura (w tym usługowa), czyli podstawowe urządzenia i systemy służące regio-

nowi do funkcjonowania: hotele, sieci dróg, stacje kolejowe, sieci handlowe, stacje ben-

zynowe itp. 
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IV. SZUKANIE POWIĄZAŃ MIĘDZY POJĘCIAMI 

Gdy uczniowie zrozumieją pojedyncze pojęcia, możemy pomóc im połączyć je w relacje.  

Tę część lekcji uważam za najciekawszą, ponieważ poszukiwanie powiązań będzie 

wspaniałą zabawą dla uczniów. W celu pokazania związków z przyklejonymi już elementami 
na naszej mapie łączymy je nitką (możemy do tego użyć szpilek, pinezek lub po prostu kropli 

kleju) i uzasadniamy wybór. 

Na tym etapie można zadać uczniom pytania pomocnicze: 

● Jaki jest związek między ……………? 

● Jak …………… wpływa na ……………? 

● Co by było, gdyby zabrakło …………… tego elementu? 

● Czego byłoby więcej/mniej gdyby ……………? 

Nitki, które pokażą nam sieć powiązań różnych elementów sprawią, że uczniowie zaobser-

wują, jak liczne i jak ścisłe są relacje między poszczególnymi czynnikami. Jak często jedno 

wynika z drugiego, są od siebie zależne. Siatka nitek wskaże, jak wiele elementów 

powiązanych ze sobą jest koniecznych dla rozwoju regionu oraz że nie mogą funkcjonować 
w próżni. 

Ukazując relacje pomiędzy pojęciami, przekazujemy uczniom wiedzę o tym, jak mają in-

terpretować nowe zjawiska. To zwiększa zdolność uczniów do zapamiętywania informacji, 

stosowania umiejętności oraz elastycznego i kreatywnego przenoszenia wiedzy do rozwiązy-

wania problemów w prawdziwym świecie. 

 

V. TWORZENIE MAPY MENTALNEJ 

Uczniowie tworząc wspólną mapę myśli, uwzględniają kluczowe pojęcia i powiązania po-

między nimi, ucząc się współdziałania. Mogą wykonać je samodzielnie, w parach, w gru-

pach. Mapy mogą powstawać zarówno na początku, jak i na końcu lekcji. Ważne, abyśmy 

dobrze zaplanowali czas, jakim dysponujemy, aby zrealizować wszystkie założenia. 

  

Artykuł zainspirowany pomysłem Danuty Sterny – ekspertki merytorycznej w programie 
SUS Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

Barbara Kanoniak 
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dr Agnieszka Leszcz-Krysiak 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

Elżbieta Szczepaniak 
pedagog, członkini Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego 

MUTYZM  WYBIÓRCZY  

–  ZABURZENIE  O  PODŁOŻU  LĘKOWYM  

rzedszkole jest miejscem, w którym 

dziecko podlega systematycznej ob-

serwacji pedagogicznej, będącej obo-

wiązkiem nauczyciela. Często dopiero tutaj 

uwidaczniają się niedostrzegane przez ro-
dziców i najbliższe środowisko dziecka róż-

nego rodzaju objawy zaburzeń i deficytów 

rozwojowych, a także konkretne jednostki 

chorobowe. Zdarza się często, jak w  przy-

padku mutyzmu wybiórczego, że to właśnie 

w przedszkolu, kiedy oczekujemy komu-
nikacji z dzieckiem, dochodzi do zaob-

serwowania pierwszych objawów stałej nie-

możności mówienia w wybranych sytuac-

jach społecznych. Mutyzm wybiórczy naj-

częściej diagnozuje się między trzecim a pią-
tym rokiem życia dziecka, a więc wtedy, gdy 

rozpoczyna ono uczęszczanie do przedszko-

la, dlatego też dla nauczycieli bardzo ważna 

jest znajomość symptomów i istoty mutyz-

mu wybiórczego. W niniejszym artykule 

w  jego pierwszej części chcemy odpowie-
dzieć na pytania: Co jest źródłem mutyzmu 

wybiórczego? Jakie są przyczyny jego wy-

stąpienia? Druga część artykułu dotyczy 

charakterystyki objawów i diagnozy wstęp-

nej mutyzmu wybiórczego. 

DEFINICJA, ISTOTA I PRZYCZYNY  

MUTYZMU WYBIÓRCZEGO 

Mutyzm wybiórczy (selective mutism) to 

zespół psychopatologiczny, którego etiologia 

oraz pozycja nozologiczna od wielu lat po-

zostają niejasne. Autorzy książki „Kryteria 
Diagnostyczne Zaburzeń Psychicznych” w swo-

jej pracy piszą, że zaburzenie mutyzmu wy-

biórczego zostało odkryte, a zarazem opisa-

ne przez niemieckiego lekarza Kussmaula 

w 1877 r. Początkowo zjawisko to nosiło naz-

wę „aphasia volentaria”, co oznacza afazję 
dobrowolną. Jednakże nazwa ta błędnie 

odzwierciedlała genezę tego zaburzenia. 

W 1934 roku angielski lekarz Tramer prze-

badał kilkoro niemówiących dzieci. Wyniki 

swoich badań nazwał terminem „elective 

mutism” – mutyzm planowany – jednak 

i one nie były trafne. Dopiero w 1994 roku 

DSM IV – to jest Amerykańska Klasyfikacja 

Zaburzeń Psychicznych wprowadziła termin 

„mutyzm selektywny – mutyzm wybiórczy”. 
Nazwa ta adekwatnie nawiązuje do specyfiki 

zaburzenia.  

W najnowszych publikacjach, a dokład-

niej w książce M. Johnson, A. Wintgens, 

„The Selective Mutism Resource Manual” 

czytamy, że: „Mutyzm wybiórczy zaburzenie 
lękowe, polegające na wybiórczości mówie-

nia, przez co rozumie się to, że dziecko lub 

osoba dorosła mówi w pewnych sytuacjach, 

a milczy w innych. Najczęściej zaburzenie 

rozwija się we wczesnym dzieciństwie – mię-
dzy 3. a 5. rokiem życia. Występuje ono 

częściej u dziewczynek”1.  

W klasyfikacji zaburzeń psychicznych 

i  zaburzeń zachowania w ICD-10. przeczy-

tamy „W typowych przypadkach dziecko 

rozmawia w domu lub z bliskimi i przy-
jaciółmi, zaś milczy w szkole lub w sto-

sunku do obcych. Niemniej jednak, za-

burzenie to u różnych pacjentów może do-

tyczyć funkcjonowania w różnych sytuac-

jach. Zaburzeniu temu zwykle towarzyszą 
takie specyficzne cechy osobowości, jak: lęk 

społeczny, wycofanie społeczne, nadwrażli-

wość emocjonalna, trudności w kontaktach 

z innymi, nieraz zachowania opozycyjne. 

Zaburzenie to jest rozpoznawane, gdy dziec-

ko lub osoba dorosła dysponuje prawidło-
wym lub zbliżonym do prawidłowego pozio-

mem rozumienia mowy i posługiwania się 

mową. Wymaga to jednoznacznego potwier-

dzenia, że w niektórych sytuacjach dziecko 

lub osoba dorosła posługuje się mową 

w stopniu odpowiednim dla jego wieku, zaś 
w innych, specyficznych sytuacjach, kiedy 

mówienie jest oczekiwane, milczy”2. 

W jednym z czasopism przeczytamy: 

„Etiologia mutyzmu jest oczywiście złożona, 

ale omawiając ją wydaje się niezbędne uwz-
ględnienie podatności genetycznej, obecnoś-

P 
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ci zaburzeń neurorozwojowych i schorzeń 

neurologicznych, silne związki z objawami 

internalizacyjnymi, zwłaszcza lękowymi, lecz 

także czynniki związane z rodziną i środo-
wiskiem, w tym dwujęzyczność i imigrację”3. 

Nestorka polskiej logopedii Irena Styczek 

zalicza mutyzm do logoneuroz (nerwic 

mowy), pisze, że mutyzm wybiórczy jest 

„[…]przejawem protestu, chęci ukarania ko-

goś. Przejawia się niemożnością mówienia 
u osób, które uprzednio mówiły i które mają 

aparat mowy (centralny i obwodowy) nie-

uszkodzony”4. 

Późniejsze polskie klasyfikacje logopedycz-

ne wskazują także na egzogenne i endogen-
ne przyczyny mutyzmu. Wg Haliny Mierze-

jewskiej i Danuty Emiluty-Rozya „Mutyzm, 

to psychogenne zablokowanie funkcji sys-

temu językowego całkowite lub częściowe, 

trwałe lub okresowe – na bazie dyspozycji 

układu nerwowego”5. 

Większość profesjonalnych źródeł opisu-

jących mutyzm wskazuje na lękowe podłoże 

zaburzenia. Według Zbigniewa Tarkowskie-

go „Istotą mutyzmu jest długotrwałe mil-

czenie osoby, która potrafi mówić. Jest to 
więc zaburzenie motywacji i gotowości ko-

munikowania się, a nie języka. W przy-

padku dzieci najistotniejsze jest odróżnienie 

mutyzmu wybiórczego od nieśmiałości oraz 

od fobii przedszkolnej i szkolnej”6. 

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe, 
którego geneza i etiologia nie została do 

końca scharakteryzowana. Tym samym, nau-

kowcy nie określili jednolitej diagnozy i kon-

cepcji leczenia tego schorzenia7. Mutyzm wy-

biórczy może wystąpić zarówno u dzieci, jak 
i u dorosłych. Istnieje wiele kontrowersji 

wokół kryteriów jego rozpoznawania. Bo-

wiem jedni dowodzą, że nie jest on zaliczany 

do zaburzeń: psychicznych (takich jak: 

psychoza), neurologicznych (np. padaczka), 

czy też do ogólnych zaburzeń rozwojowych, 
takich jak opóźniony rozwój mowy, nato-

miast inni uważają, że jest on powiązany 

z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicz-

nymi8. 

 Dziecko lub osoba dorosła z mutyzmem 
wybiórczym najczęściej swobodnie rozma-

wia w domu z najbliższymi, ale milczy lub 

nie rozmawia swobodnie w innych miejs-

cach, jak przedszkole, szkoła, poradnia le-

karska, biblioteka, plac zabaw czy w róż-

nych innych sytuacjach społecznych. Zabu-
rzenie to diagnozuje się najczęściej między 

2. a 5. rokiem życia, głównie dlatego, że jest 

to okres, kiedy dziecko idzie do przedszkola, 

zaczyna swoją przygodę z miejscem innym 

niż dom. Osoba z mutyzmem wybiórczym 

może milczeć w kontaktach z obcymi ludźmi 
lub mówić tylko do wybranych osób. Różne 

mogą być elementy i to, że może mówić 

tylko do dorosłych, albo tylko do dzieci, 

może mówić do p. Ali ale do p. Krysi już nie 

będzie się odzywać. I nie będzie w tym nic 

dziwnego. Mutyzm wybiórczy to nie tylko 
problem nieodzywania się, ale również bycia 

usłyszanym. Dodatkowo może wystąpić 

problem z jedzeniem na terenie szkoły czy 

przedszkola, do której uczęszcza dziecko lub 

np. korzystaniem z toalety. Czasem wystę-
puje problem z wydmuchaniem nosa, czy 

kaszleniem. Wszystko to ma związek z wy-

dobyciem głosu i możliwością bycia usły-

szanym. Należy podkreślić, że najczęściej 

osoby te nie mają trudności dydaktycznych, 

a często w sytuacjach gdy mowa nie jest 
wymagana, odnoszą duże sukcesy.  

W książce Marii Bystrzanowskiej przeczy-

tamy, że „Niemówienie w pewnych sytu-

acjach nie zależy od świadomego wyboru, 

tylko od lęku, który w pewnych niekom-
fortowych sytuacjach nie pozwala na wypo-

wiadanie się”9. 

 Co w takim razie jest przyczyną powsta-

wania mutyzmu wybiórczego? 

Wielu naukowców próbuje dowieść przy-

czyny powstania mutyzmu wybiórczego. 
Niemniej jednak nie ma jednej i klarownej 

odpowiedzi na to pytanie. Viana, Beidel, 

Rabian w swojej pracy piszą: „Można wnios-
kować, że pojawienie się objawów może być 

uzależnione od wspólnego oddziaływania 
genów i środowiska (to znaczy skłonność 

niektórych rodziców do wycofywania się 

i samotnictwa wzmacnia zachowania dzieci, 

które ograniczają swoje kontakty społecz-
ne). Istnieją dane przemawiające za tym, 

że wychowywanie się w rodzinie dwujęzycz-
nej i imigracja mogą stanowić ważne zmien-

ne w rozwoju mutyzmu wybiórczego”10. 

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie, które 

powoduje, że dana osoba chce mówić, ale 

nie potrafi nic powiedzieć w określonych 
sytuacjach. Bowiem lęk, jaki odczuwa, nie 

pozwala jej na komunikację ze środowis-

kiem zewnętrznym. Badania dowodzą, że 

u większości rodzin, gdzie występuje mu-

tyzm wybiórczy, jej członkowie wykazują 

zachowania lękowe bądź trudności w na-
wiązywaniu interakcji społecznych. Dziecko 

uczy się od członków swojej rodziny po-
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szczególnych zachowań i nawyków. Jeśli 

więc będzie ono obserwować w rodzinie za-

chowania aspołeczne to istnieje prawdopo-

dobieństwo, że zacznie je powielać. W ten 
sposób przyswajanie zachowań lękowych 

w relacjach międzyludzkich może źle rzu-

tować na jego komunikację werbalną z oto-

czeniem. Jednakże, z drugiej strony bada-

nia dowodzą, że na powstanie mutyzmu 

wybiórczego składa się wiele czynników, 
a nie tylko jedna pochodna11.  

W najnowszych opracowaniach nauko-

wych jako główną przyczynę mutyzmu 

wybiórczego przedstawia się podłoże lękowe. 

Lęk ten nawiązuje do sytuacji, gdy dziecko 
odczuwa niepokój spowodowany dyskomfor-

tem psychicznym. Oznacza to, że ma ono 

zaburzoną sferę bezpieczeństwa, np. pod-

czas rozłąki z rodzicami, czy też w trakcie 

wystąpień publicznych. W sytuacjach stre-

sowych osoba z mutyzmem wybiórczym bę-
dzie zatem unikać jakiejkolwiek interakcji 

społecznej, co daje jej satysfakcję i poczucie 

bezpieczeństwa. Jednakże stan ten będzie 

chwilowy, gdyż nie da się wycofać z uczest-

nictwa w życiu społecznym12. 

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW  

NA WYSTĄPIENIE MUTYZMU WYBIÓRCZEGO 

Naukowcy zajmujący się badaniem przy-

czyn powstania mutyzmu wyodrębnili kla-

syfikację czynników wpływających na rozwój 

mutyzmu wybiórczego u dzieci. Czynniki te 
dzielimy na predysponujące, wywołujące 

i podtrzymujące. Do każdej z tych kategorii 

przypisane są charakterystyczne cechy opi-

sujące daną grupę czynników.  

Czynniki predysponujące charakteryzują 
się przede wszystkim: 

● lękliwością i nadwrażliwością dziecka, 

● zburzeniem mowy u dziecka, 

● występowaniem w rodzinie chorób psy-

chicznych, zaburzeń lękowych w tym 

nieśmiałości i mutyzmu wybiórczego. 

Czynniki wywołujące głównie spowodo-
wane są: 

● negatywnymi doświadczeniami dziecka, 
np. zgubieniem się w sklepie, 

● separacją od rodziców, np. w momencie 

pójścia do przedszkola, szkoły, 

● problemami rodzinnymi, np. rozwód ro-

dziców, śmierć bliskiej osoby, 

● częstą zmianą miejsca zamieszkania i oto-

czenia, 

● problemami na tle rówieśniczym, np. 

prześladowania, nękanie, 

● deficytami rozwojowymi, takimi jak nie-

prawidłowy rozwój mowy, np. seple-
nienie. 

Czynniki podtrzymujące nawiązują do: 

● nadmiernej opiekuńczości nad dzieckiem, 

● ignorowania narastającego problemu, 

● braku akceptacji diagnozy i niestosowa-
nia się do terapii, 

● komunikowania się ze społeczeństwem 

za pomocą gestów i mimiki, 

● izolacji społecznej, 

● odmiennego pochodzenia oraz innej kul-

tury, 

● negatywnego modelu komunikacji w ro-

dzinie. 

Każdy z tych czynników ma ogromny 

wpływ na wystąpienie mutyzmu wybiórcze-
go. Może też wystąpić kilka czynników jed-

nocześnie. Bardzo ważne jest więc, aby jak 

najszybciej te czynniki zauważyć i podjąć 

odpowiednie działania. Co mam na myśli, 

pisząc odpowiednie działania? Mianowicie 
to, żeby zrobić wszystko, aby żaden z czyn-

ników nie utrwalał mutyzmu wybiórczego.  

CHARAKTERYSTYCZNE OBJAWY  

MUTYZMU WYBIÓRCZEGO 

Według międzynarodowej klasyfikacji za-

burzeń psychicznych – ICD 10 – o ewentual-
nym zdiagnozowaniu mutyzmu wybiórczego 

mówi się wówczas, gdy upłynie okres 4 ty-

godni od momentu wstępnej adaptacji 

dziecka. Objawia się to tym, że dziecko nie 

mówi do całej zbiorowości lub grupy, ale 
tylko do wybranych osób lub w określonych 

miejscach i sytuacjach. Istnieje również 

możliwość, że osoba z mutyzmem wybiór-

czym nie będzie się odzywać do nikogo. 

Należy także podkreślić, iż niemówienie nie 

jest konsekwencją zaburzeń związanych 
z mową lub z braku znajomości języka13.  

Podczas stawiania diagnozy specjaliści 

uwzględniają, czy: 

● dziecko prawidłowo rozumie mowę, 

● dziecko posiada określone kompetencje 
komunikacji społecznej, 
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● istnieją dowody potwierdzające, że dziec-

ko w określonych sytuacjach komuniku-

je się z otoczeniem w sposób prawidłowy, 

● sporadycznie u dziecka występuje opóź-

niony rozwój mowy lub inny rodzaj za-

burzenia mowy, 

● niemówienie powtarza się w określonych 

sytuacjach, miejscach i czasie, lecz nie 

można go wiązać z pewną stałością i ru-

tyną, 

● mutyzm wybiórczy nie jest bezpośrednio 

związany z całościowym zaburzeniem roz-

woju w sferze psychicznej i fizycznej14. 

CECHY DZIECKA  

Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM 

Dzieci z mutyzmem wybiórczym charak-

teryzują się pewnymi cechami, które mogą 

wystąpić, ale oczywiście nie muszą. Jednak 

powinno się bliżej przyjrzeć dzieciom, u któ-

rych te objawy wystąpią. Oczywiście głów-

nym objawem charakterystycznym w mu-
tyzmie wybiórczym jest brak mowy w ok-

reślonych sytuacjach, gdy mowa jest ocze-

kiwana, a mowa ta występuje w sytuacjach 

komfortowych dla dziecka. M. Bystrzynow-

ska obraz dziecka z mutyzmem definiuje 
następująco: „Obraz mutyzmu wybiórczego 

u każdej osoby może być inny i zależy od 

stopnia nasilenia objawów, rozległości strefy 

dyskomfortu, długości trwania zaburzenia, 

podatności na oddziaływania terapeutyczne 

oraz współistniejących zaburzeń”15.  

Na stronie Stowarzyszenia Polskiego To-

warzystwa Mutyzmu Wybiórczego możemy 

znaleźć informację, że „oprócz charakterys-

tycznych objawów, jak brak mowy, może 

wystąpić również: 

– problem z nawiązaniem kontaktu wzro-

kowego, 

– brak uśmiechu tzw. „kamienna twarz”, 

niezdradzająca żadnych emocji, 

– nieużywanie zwrotów grzecznościowych: 

„cześć”, „do widzenia”, „dziękuję”, 

– występujący duży niepokój, w sytuacjach 

gdy są zmuszane do mówienia, 

– ssanie palców,  

– obgryzanie paznokci,  

– dotykanie/wyrywanie włosów, 

– gryzienie rękawa bluzki, 

– nadwrażliwość na dotyk, zapach, dźwięki 

z otoczenia lub tłum ludzi, 

– niskie poczucie własnej wartości, 

– perfekcjonizm, 

– niechęć do zmian, szczególnie tych, które 

są zaskoczeniem, 

– niechęć do bycia w centrum uwagi, 

– niemożność spożywania posiłków w miejs-

cach publicznych, 

– niechęć do korzystania z toalety w miejs-

cach publicznych, 

– opór przed kasłaniem, wydmuchiwaniem 
nosa i wykonywaniem innych czynności, 

które w mniemaniu dziecka lub osoby 

z  mutyzmem wybiórczym sprawiają, że 

mogą zostać usłyszani”16. 

Maria Bystrzanowska uważa, że oprócz 
samego niemówienia mogą wystąpić takie 

czynniki jak: 

– podatność na lęk,  

– wzmożone napięcie mięśniowe i emocjo-

nalne, 

– brak pewności siebie – nieporadność, 

– niezgrabność ruchów, 

– obniżona aktywność ruchowa, 

– nieumiejętność wyrażania i rozumienia 

własnych i cudzych emocji, 

– natręctwa i tiki, 

– brak kontaktu wzrokowego, 

– ogólna nadwrażliwość – słuchowa, doty-

kowa, smakowa, 

– wady wymowy, 

– problemy w funkcjonowaniu społecznym, 

np. korzystania z toalety publicznej, spo-
żywania posiłków w przedszkolu, szkole, 

restauracji, 

– perfekcjonizm, 

– pewna rutyna i melancholia – stałość 

w powtarzalności pewnych czynności17. 

DIAGNOZA WSTĘPNA  

DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM 

Niestety, wiedza na temat mutyzmu wy-

biórczego w Polce jest jeszcze mała i może 

zdarzyć się tak, że diagnoza nie zostanie 

postawiona na czas. Jak opisywaliśmy wcześ-

niej, mutyzm wybiórczy diagnozuje się naj-

częściej pomiędzy 3. a 5. rokiem życia i już 
po 4 tygodniach milczenia dziecka w pla-

cówce rodzic powinien otrzymać informację, 

że dziecko ma problem z komunikacją. Wie-

lu nauczycieli myli mutyzm z nieśmiałością, 

przez co opóźnia diagnozę o kilka miesięcy 
a nawet lat, a to ma negatywny wpływ na 

prowadzenie późniejszej terapii i oczywiście 

na jej efekty. 
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Aby nauczyciel wychowania przedszkol-

nego mógł wstępnie zdiagnozować mutyzm 

wybiórczy, powinien odpowiedzieć na kilka 

pytań. Jeśli na większość z nich odpowiedź 
będzie przecząca, a do tego dziecko normal-

nie komunikuje się w domu, to istnieje duże 

prawdopodobieństwo wystąpienia u niego 

mutyzmu wybiórczego.  

Przykładowe pytania dotyczące funkcjo-

nowania dziecka w przedszkolu: 

● Czy dziecko rozmawia z rówieśnikami 

w przedszkolu? 

● Czy dziecko rozmawia z nauczycielami 

i innym personelem przedszkola? 

● Czy dziecko aktywnie werbalnie uczest-
niczy w zabawach i zajęciach przedszkol-

nych? 

● Czy dziecko mówi chóralnie z grupą wier-

sze i śpiewa piosenki? 

● Czy dziecko śpiewa piosenki i korzysta 

z toalety?”18. 

Podobnie ma się rzecz do dzieci szkolnych, 

tutaj będziemy odpowiadać twierdząco: 

● Może mieć problem z mówieniem chóral-

nym z grupą. 

● Może komunikować się werbalnie z więk-

szością rówieśników w szkole na przer-

wach, ale na lekcjach z nimi nie roz-

mawiać. 

● Może nie komunikować się z nikim lub 

tylko jednym, z dwojgiem kolegów na 

przerwach, a na lekcjach nie rozmawiać 

z nimi. 

● Może komunikować się na zajęciach ze 

wszystkimi rówieśnikami, ale odpowia-

dać nauczycielom na pytania (czasem od-

powiada tylko pisemnie). 

● Może z nikim nie rozmawiać na lekcjach 

i na przerwach.  

● Może komunikować się na zajęciach 

tylko z kilkorgiem uczniów.  

● Może rozmawiać z jednym lub kilkorgiem 

nauczycieli na przerwach, czasem na 
lekcjach. 

● Może być bierny podczas zajęć lub może 

aktywnie, ale niewerbalnie uczestniczyć 
w zajęciach.  

● Może komunikować się z nieznajomymi 

rówieśnikami w szkole, ale nie rozma-

wiać z kolegami z klasy. 

● Może na lekcjach czytać, mówić wiersze, 

odpowiadać na pytania lub je zadawać 

tylko w obecności niektórych nauczycieli. 

● Może odpowiadać nauczycielowi głoś- 

no, czasem szeptem, ale konwersować  

z nim. 

● Może prowadzić dialog tylko z jednym 

nauczycielem a z pozostałymi nie rozma-

wiać. 

● Może nie rozmawiać z rodziną przy nau-

czycielu lub przy rówieśnikach”19. 

Biorąc pod uwagę istotę i symptomy 
mutyzmu wybiórczego, dostrzegamy jak is-

totna w jego diagnozowaniu jest rola nau-
czyciela wychowania przedszkolnego. To on 

pierwszy obserwuje u dziecka trudności 

w kontaktach werbalnych. Rodzic nierzadko 

jest bardzo zaskoczony spostrzeżeniami 

pedagogów, ponieważ w domu dziecko ko-

munikuje się normalnie. Warto więc zwrócić 
też uwagę na znaczenie współpracy środo-

wiska przedszkolnego i rodzinnego. Prawid-

łowa komunikacja i wsparcie jest podstawą 

trafnej diagnozy i skutecznej terapii.  

Nauczyciel powinien zrezygnować z na-

cisków i zmuszania dziecka do mówienia. 
Jego ważna rola to wspieranie dziecka, do-

strzeganie jego wysiłków w obszarze komu-

nikacji i pokazanie mu, że rozumie jego lęk. 

Leczenie i terapia mutyzmu wybiórczego 

musi być dostosowana indywidulanie do 
dziecka, skuteczne są formy terapii beha-

wioralnej, poznawczej, zabawa, psychote-

rapia, zdarza się też potrzeba włączenia 

farmakoterapii. Stosuje się również terapię 

grupową i obozy terapeutyczne dla dzieci 

z mutyzmem wybiórczym. Naszym zdaniem 
jest to przyjęcie błędnego założenia: sku-

piania z sobą w grupie dzieci z lękami o róż-

nym podłożu, które mają trudności z komu-

nikacją. W takiej grupie trudno stworzyć 

motywację do mówienia. Bycie w takiej gru-
pie może wpływać destrukcyjnie na terapię 

dziecka, a ewentualne nabyte tam umie-

jętności nie przeniosą się na inne dziedziny 

i miejsca funkcjonowania dziecka. W książ-

ce „Nie strach się bać. Jak rodzicielstwo 

przez zabawę radzi sobie z lękami dzieciń-
stwa” autor pisze, że łączenie jednego lękli-

wego kurczaka z drugim lękliwym kurcza-

kiem da nam efekt dwóch lękliwych kur- 

czaków, które wzajemnie będą się nakrę- 

cać20. 

Temat mutyzmu wybiórczego wśród ba-

daczy wciąż budzi wiele kontrowersji. Cha-

rakterystyka zaburzenia nie jest jeszcze do 

końca przebadana z uwagi na to, że trudno 

jest ustalić genezę i wszystkie pochodne 
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tego zjawiska. Mimo iż jest to zaburzenie 

lękowe, to nie można bezpośrednio łączyć go 

z dysfunkcjami psychicznymi bądź fizyczny-

mi, bowiem, źródło mutyzmu wybiórczego 
może pochodzić od uwarunkowań genetycz-

nych czy też od modelu wychowawczego 

rodziny. Niemniej jednak na zdiagnozowanie 

zaburzenia składa się wiele czynników.  

W dzisiejszych czasach coraz więcej mó-

wi się o wykryciu przypadków mutyzmu wy-
biórczego u dzieci. Z racji tego niezbędne 

jest uświadamianie społeczeństwa o kon-

sekwencjach zaburzenia, które powoduje 

pewne odchylenia i zahamowania w rozwoju 

dziecka. Zdiagnozowanie, a następnie rozpo-
częcie terapii we wczesnym stadium rozwoju 

zjawiska pozwala na szybkie łagodzenie jego 

objawów. Ponadto podjęcie odpowiednich 

działań z najbliższym środowiskiem dziecka, 

takim jak rodzina, przedszkole i szkoła 

sprawi, iż będzie możliwe uzyskanie oczeki-
wanych efektów. 

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak 

Elżbieta Szczepaniak  
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Renata Pruska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

WIRTUALNE  PRZEDSIĘBIORSTWA  

–  DZIAŁANIEM  INNOWACYJNYM 

Z  ZAKRESU  PRZEDMIOTÓW  EKONOMICZNYCH  
Prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność. 

 Bill Gates 
 

akres treści nauczania przedmiotów 

ekonomicznych obejmuje podstawo-

we pojęcia ekonomiczne, zjawiska 
gospodarcze, założenie i prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej „krok po kroku” oraz 

zarządzanie kapitałem ludzkim. Omawianie 

i tłumaczenie istoty funkcjonowania gos-

podarki rynkowej w sposób teoretyczny dla 
młodych ludzi nie jest do końca zrozumiałe. 

Dlatego niemałym wyzwaniem dla nau-

czyciela przedmiotów ekonomicznych jest 

umiejętne przekazanie trudnych i często 

niezrozumiałych treści nauczania. Należy 

pamiętać, że ekonomia we współczesnym 
świecie jest bardzo ważna. Każdy bowiem 

wie, że prowadząc działalność gospodarczą 

należy wyjść na „plus”. Jednak, aby osiąg-

nąć sukces własnej firmy musimy posiadać 

wiedzę, doświadczenie, umiejętność kontro-
lowania emocji oraz być odpowiedzialnym za 

podjęte decyzje. 

Narzędziem pozwalającym na zdobycie 

wiedzy i doświadczenia są wirtualne przed-

siębiorstwa. Wirtualne przedsiębiorstwa są 

nowoczesnym narzędziem nauki, które mo-
gą być wykorzystane stacjonarnie w szkole, 

jak również w formie zdalnej. Głównym 

założeniem wirtualnych przedsiębiorstw jest 

podejmowanie przez uczniów działań ma-

jących na celu utrzymanie się na rynku, 
rozwój oraz obserwację działań konkurencji. 

Uczniowie rozpoczynając wirtualną działal-

ność gospodarczą, tworzą logo własnej fir-

my, ustalają misję przedsięwzięcia i jego 

strukturę organizacyjną. Ponadto uczniowie 

muszą dokonać podziału pełnionych funkcji 

przez poszczególnych członków zespołu, ot-

rzymują środki finansowe na rozpoczęcie 
działalności. Uczestnicy podejmując decyzję 

w ramach kolejnych rund zarządzania zmia-

ną, mają możliwość wyciągania wniosków ze 

swoich działań i podnoszenia ich efek-

tywności w trakcie następnej rundy. Dzięki 
rundom widzą rezultaty swoich decyzji. Ucz-

niowie biorący udział w symulacji mogą zro-

zumieć istotę funkcjonowania firmy w gos-

podarce rynkowej. 

Działanie innowacyjne realizowane w szko-

le powinno być: celowe, planowane, zorga-
nizowane oraz kontrowane. Symulacje biz-

nesowe to narzędzie, które szkoły mogą 

wdrożyć jako działanie innowacyjne, bo-

wiem możemy jasno określić efekty, stwo-

rzyć harmonogram działań i czynności, prze-
widzieć potrzebne zasoby ludzi i środków 

oraz określić sposób ewaluacji. 

Realizując symulacje biznesowe jako dzia-

łanie innowacyjne w szkole, otrzymujemy 

korzyści dla ucznia, nauczyciela oraz szkoły. 

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW: 

● w sposób praktyczny i bezpieczny uczą 

się zarządzać przedsiębiorstwem, 

● rozwijają umiejętności pracy z zespole, 

● podejmują decyzje pod presją czasu. 

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA: 

● zwiększenie zaangażowania uczniów poprzez 

wprowadzenie bezpośredniej rywalizacji, 

Z 
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● kontrola realizacji poszczególnych etapów, 

● korzystanie z symulacji, która jest naj-

bardziej angażującą formą uczenia się, 

● obserwacja reakcji uczniów na symulo-
wane działania i wyciąganie wniosków. 

KORZYŚCI DLA SZKOŁY: 

● nowoczesna metoda kształcenia na od-

ległość, 

● przygotowanie młodego człowieka do wej-

ścia na rynek pracy nie tylko jako pra-

cownika, ale jako przyszłego pracodawcy, 

● możliwość realizacji praktyki zawodowej 

w formie wirtualnego przedsiębiorstwa, 

● możliwość współpracy z pracodawcami. 

 Celem wprowadzenia działań innowa-

cyjnych jest podniesienie jakości nauczania 

i wychowania. Każde działanie innowacyjne 
podejmowane w szkole powinno być po-

przedzone diagnozą potrzeb uczniów. Celem 

diagnozy edukacyjnej jest ukierunkowanie 

nauczycieli na potrzebę zrozumienia indy-

widualności swoich uczniów oraz uwarun-

kowań ich rozwoju. Poprawne zdefiniowanie 
mocnych i słabych stron każdego ucznia 

pozwala wprowadzić prawidłowe i korzystne 

zmiany w ich kształceniu.  

Renata Pruska 

 

 
 
 
 
Izabela Śledziona 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

WALORY  EDUKACYJNE 

ŚCIEŻKI  DYDAKTYCZNEJ 

PRZYRODNICZO-LEŚNEJ 

W  NADLEŚNICTWIE  KŁOBUCK

ajęcia terenowe zajmują ważne miej-
sce w nowoczesnym systemie kształ-

cenia. Są bogatym źródłem wiedzy 

o  świecie, a więc niezbędnym elementem 

w  nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 

na wszystkich poziomach kształcenia. Dzię-
ki nim uczniowie w sposób aktywny zdo-

bywają nowe informacje o otaczającej ich 

rzeczywistości. Zajęcia terenowe to również 

forma aktywności fizycznej, niezbędna dla 

prawidłowego rozwoju młodego organizmu, 

szczególnie po powrocie do szkół po okresie 
nauki zdalnej. Środowisko przyrodnicze naj-

bliższej okolicy jest nieocenioną bazą dy-

daktyczną do nauczania przedmiotów przy-

rodniczych – czyli biologii, przyrody i geo-

grafii. Elementy bazy stanowią m.in. ścieżki 
przyrodnicze i przyrodniczo-dydaktyczne. 

Mogą one być wykorzystywane w trakcie 

lekcji terenowych lub zajęć pozalekcyjnych 

oraz jako trasy turystyczne. Wizyty na 

ścieżkach dydaktycznych powinny kształ-

tować u uczniów poczucie odpowiedzial-

ności za otaczające środowisko i gotowość 
uczestnictwa w jego ochronie. Podczas zajęć 

terenowych uczestnicy powinni uczyć się 

odpowiedzialności za wykonywane zadania 

w grupie zadaniowej.  

Zajęcia w terenie pomagają uczniom zro-
zumieć relacje istniejące w przyrodzie.  

Pierwsze zajęcia terenowe o charakterze 

lekcji odbywały się już w XIX wieku, jednak 

dopiero w drugiej połowie XX wieku zaczęły 

powstawać ścieżki dydaktyczne. W Lasach 

Państwowych intensywny rozwój ścieżek 
dydaktycznych i przyrodniczo-dydaktycznych 

nastąpił po 1995 roku, a zespół zadaniowy 

podał definicję ścieżki edukacyjnej: to wyty-

czona, oznakowana trasa edukacyjna w śro-

dowisku przyrodniczym, głównie leśnym, 
umożliwiająca zdobywanie wiedzy i umie-

jętności samodzielnie lub z przewodnikiem. 

Celem obiektów edukacji ekologicznej jest 

kształcenie dzieci, młodzieży i całego społe-

Z 
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czeństwa w zakresie walorów i ochrony 

środowiska. 

Ścieżka dydaktyczna, której jestem au-

torką, funkcjonuje na terenie leśnym Nad-
leśnictwa Kłobuck od 20 lat, cały czas słu-

żąc dzieciom, młodzieży i turystom. Została 

opracowana przy współpracy z pracowni-

kami Nadleśnictwa Kłobuck z myślą o ucz-

niach wszystkich typów szkół, a także o tu-

rystach odwiedzających lasy kłobuckie. Ce-
lem nadrzędnym ścieżki jest wykorzystanie 

jej do prowadzenia zajęć terenowych z bio-

logii, przyrody i geografii w szkole podsta-

wowej. Służy ona także jako trasa turystycz-

na – rowerowa i piesza. 

CHARAKTERYSTYKA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO- 

-LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE KŁOBUCK 

Trasa ścieżki biegnie przez jeden z naj-

atrakcyjniejszych terenów Nadleśnictwa Kło-

buck. Wytyczone są dwie wersje trasy: ro-

werowa i piesza.  

 
Ścieżka rowerowa 

Trasa rowerowa ma długość 12,7 km, a za-

czyna się od stanowiska chronionego waw-

rzynka wilczełyko (Daphne mezereum), bieg-

nie przez rezerwat „Zamczysko”, rzekę Czar-

ną Okszę do pomników przyrody w Zakrze-
wie. Druga trasa jest trasą pieszą, o dłu-

gości 4 km, która rozpoczyna się w rezer-

wacie „Dębowa Góra” i prowadzi do zalewu 

w Zakrzewie. Na trasie ścieżki uczniowie po-

znają rezerwaty i pomniki przyrody, chro-

nione gatunki roślin i zwierząt oraz różno-
rodne zbiorowiska leśne i nadwodne. 

 
Ścieżka piesza 

Proponowana ścieżka dydaktyczna uwz-
ględnia tematykę zawartą w podstawie prog-

ramowej biologii i przyrody w szkole pod-

stawowej. Przy realizacji tej tematyki powin-

no wystąpić zróżnicowanie wynikające z or-

ganizacji pracy, doboru zadań, możliwości 

zespołu uczniowskiego, pory roku i czasu 
przeznaczonego na wykonanie wybranych 

zagadnień. 

 

Przystanek 1 

Stanowisko wawrzynka wilczełyko 

Stanowisko wawrzynka wilczełyko (Daph-
ne mezereum) jest jednym z nielicznych na 

tym terenie. Wawrzynek to krzew osiągający 

wysokość 1 metra. Liście są całobrzegie, sza-

rawozielone skupione w górnej części pę-

dów. Wawrzynek jest najwcześniej kwitną-

cym krzewem krajowym, niekiedy zakwita 
już w styczniu. Kwiaty są liczne, różowe, 

miododajne i silnie pachnące. Rośnie na 

glebach zasobnych w węglan wapnia. Jest 

krzewem odpornym na mrozy. Cała roślina 

jest silnie trująca, a zwłaszcza owoce, które 
zawierają dafninę. Wawrzynek objęty jest 

ochroną prawną. Tuż obok wawrzynka 
rośnie przylaszczka (Hepatica nobilis). Przy 

tym stanowisku można zobaczyć paśnik, 

ponieważ dokarmianie zwierzyny jest jed-
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nym z zadań spoczywających na leśnikach. 

Wykładanie karmy dla zwierząt leśnych od-

bywa się w paśnikach, które lokalizuje się 

na trasach wędrówek zwierząt. Obok pa-
śnika umieszczono tzw. lizawkę solną, dzię-

ki której zwierzęta mogą uzupełniać niedo-

bory substancji mineralnych. W miejscu 

tym spotkać można następujące gatunki 

runa leśnego: kopytnika zwyczajnego, ku-

klika zwisłego, prosownicę rozpierzchłą i pa-
proć orlicę. Na stanowisku uczniowie mogą 

realizować zadania z zakresu ekologii, doty-

czące rozmieszczenia, liczebności i struk-

tury wiekowej populacji wawrzynka oraz 

przylaszczki. 

 

Przystanek 2 

Rezerwat „Zamczysko” 

Rezerwat został utworzony w 1971 r. na 

powierzchni 1,35 ha. Obejmuje wzgórze z wa-

łami obronnymi i fosą, które są pozosta-
łością po średniowiecznym grodzie. 

 

Teren rezerwatu pokrywa las mieszany, 

w którym dominuje starodrzew dębowy w wie-
ku 180–200 lat. Starym dębom towarzyszą: 

buk zwyczajny, grab zwyczajny, rzadziej lipa 

drobnolistna i klon zwyczajny. W warstwie 

krzewów rośnie jarzębina, kruszyna, lesz-

czyna, głóg dwuszyjkowy, trzmielina i dziki 

bez czarny. Runo jest charakterystyczne dla 
zbiorowiska mieszanego, w którym decy-

dującą przewagę uzyskał dąb szypułkowy. 

Wśród licznych roślin zielnych można spot-

kać kilka gatunków chronionych: złoć żółtą, 

kopytnika pospolitego, konwalię majową 
i marzankę wonną. 

Na stanowisku uczniowie poznają rezer-

wat jako jedną z form ochrony przyrody, 

sposób oznaczenia oraz zasady zachowania 

w rezerwacie. Poznają gatunki lasu miesza-

nego: złoć żółtą, kopytnika pospolitego, kon-

walię majową i marzankę wonną.  

 

Przystanek 3 
Pozyskiwanie nasion modrzewia 

europejskiego (Larix decidua L.) 

Wyłączony drzewostan nasienny modrze-

wia europejskiego liczy ponad 100 lat. Po-

zyskiwanie nasion tego gatunku odbywa się 

poprzez zbiór szyszek z drzew stojących. 
Zbiór przeprowadzają specjalne ekipy wypo-

sażone w odpowiedni sprzęt alpinistyczny, 

a jego celem jest zdobycie materiału siew-

nego do szkółek. Dokonuje się go w czasie 

bezwietrznej pogody, termin zależy od fizjo-
logicznej dojrzałości nasion i projektowane-

go sposobu ich użycia. Bezpośrednio po 

zbiorze usuwa się z plonu zanieczyszczenia 

i  oddziela nasiona puste. Po zakończeniu 

zbioru pobiera się z każdej partii próbkę, 

ocenianą przez stację oceny nasion. Nasiona 
później trafiają do Gospodarstwa Nasienno- 

Szkółkarskiego jako materiał nasienny. 

 

Na stanowisku uczniowie poznają cykl 
rozwojowy roślin nagonasiennych, określają 

drzewa i krzewy po liściach i pączkach, poz-

nają sposoby pozyskiwania nasion oraz spo-

soby ich rozsiewania.  

 

Przystanek 4 
Pomnik przyrody – Dąb szypułkowy 

Jedną z form ochrony przyrody są pom-

niki przyrody, przykładem jest dąb szypuł-
kowy (Quercus robur), liczący 200 lat. Każdy 

pomnik przyrody jest oznaczony zieloną 

tablicą z godłem. Drzewo uznane za pomnik 
przyrody musi być zdrowe i mieć odpowied-

nie wymiary mierzone w tzw. pierśnicy, czyli 

na wysokości 130 cm od ziemi. Dla dębów 

długość obwodu musi wynosić co najmniej 
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3,70 m. Ten pomnik przyrody rośnie w lesie 

wilgotnym porastającym siedliska żyzne, 

wilgotne wytworzone na glebach brunat-

nych.  

 

Możemy tu spotkać gatunki drzew, takie 
jak dęby (Quercus robur), buki (Fagus 
silvatica), świerki (Picea excelsa), w podszy-

cie – czeremchę (Prunus padus), leszczynę 
(Corylus avellana) i kruszynę (Frangula al-
nus). Na stanowisku uczniowie poznają 

rośliny łęgów i olsów oraz rośliny wodne 

wód płynących. Dodatkowo prowadzą bada-

nie czystości wód w oparciu o organizmy 
wskaźnikowe: bezkręgowce i kręgowce. 

 

Przystanek 5 

Czarna Oksza 

Wzdłuż Czarnej Okszy występują zbio-

rowiska olsów, które są charakterystyczne 
dla terenów okresowo zalewanych o wyso-

kim poziomie wód. Występują tu gatunki 
drzew: olsza szara (Alnus incana), świerk 

(Picea excelsia), klon (Acer pseudoplatanus) 
i wiąz (Ulmus scabra). 

Podszyt bogaty z jarzębiną (Sorbus au-

cuparia), czeremchą (Prunus padus) i lesz-

czyną (Corylus avellana). W runie występu-
ją: czyściec leśny (Stachys silvatica), blusz-

czyk kurdybanek (Glechoma hederacea), prze-

tacznik ożankowy (Veronica chamaedrys) 
i fiołek leśny (Viola silvestris). Na stano-

wisku uczniowie dokonują pomiaru obwodu 

drzewa w pierśnicy oraz uzyskują infor-

macje o gradacjach szkodników, poznając 
jeden ze sposobów walki ze szkodnikami, 

jakimi są pułapki feromonowe. 

Przystanek 6 

Grupa drzew pomnikowych 

Grupa 12 dębów szypułkowych decyzją 

Wojewody Częstochowskiego z lutego 1996 r. 
została uznana za pomnik przyrody. Dęby te 

osiągnęły wiek ponad 150 lat. Las w którym 

rosną dęby pomnikowe w klasyfikacji ty-

pologicznej lasu jest zaliczany do lasu świe-
żego LŚW. Gatunkami panującymi są dęby 

i   buki, a domieszkowymi – świerk, lipa 
i klon.  

 

W runie występują: marzanka wonna 
(Asperula odorata), gajowiec żółty (Gale-
obdolon luteum), czyrniec gronkowy (Actaea 
spicata) i groszek wiosenny (Lathyrus ver-
nalis). Fragment lasu z dębami pomniko-

wymi ma charakter rezerwatowy. Uczniowie 

na stanowisku poznają roślinność lasu 

świeżego, określają typ rozmieszczenia po-

pulacji dębów oraz szacują wiek drzewa na 
podstawie obwodu w pierśnicy. 

 

Przystanek 7 

Fragment buczyny  

z pomnikiem przyrody 

Fragment lasu liściastego ze związku 
Fagion silvatice wykształcił się na glebach 

brunatnych z szybko rozkładającą się ściół-

ką i żyzną próchnicą. Cechą charaktery-

styczną tego zbiorowiska leśnego jest drze-

wostan z dominującym bukiem zwyczajnym 
(Fagus slivatica). W związku z silnym za-

cienieniem dna lasu występuje tu charak-

terystyczna periodyczność w rozwoju roślin-

ności runa leśnego. Rośliny runa rozwijają 

się przed pojawieniem się liści (jest to okres 
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około 2 miesięcy). W tym czasie znaczna 

część roślin przechodzi pełny cykl rozwo-

jowy. Rośliny runa, które możemy tu spot-
kać to: szczyr trwały (Mercurialis perennis), 
zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroi-
des), czworolist pospolity (Paris qadrifolia), 
miodunka ćma (Pulmonaria obscura), kon-

walijka dwulistna (Majanthemum bifolium), 
szczawik zajęczy (Oxalis acetosella). Ucznio-

wie na przystanku określają stan czystości 

powietrza z wykorzystaniem skali porosto-

wej oraz poznają zasady dokarmiania zwie-
rzyny leśnej. 

Przystanek 8 

Pomnik przyrody 

Dąb szypułkowy liczący 200 lat jest pom-

nikiem przyrody. Każdy pomnik przyrody 

jest oznaczony zieloną tabliczką z godłem 
i napisem „Pomnik przyrody prawem chro-

niony”. Decyzję o uznaniu drzewa, jako pom-

nika przyrody od 2009 r. ustanawia Rada 

Gminy lub Miasta. Drzewa pomnikowe zgod-

nie z rozporządzeniem muszą mieć odpo-
wiednie wymiary. Na pomnikach przyrody 

nie wolno przyczepiać ogłoszeń, wbijać gwoź-

dzi ani obcinać gałęzi. Teren wokół chronio-

nego dębu jest otoczony populacją dębów 

czerwonych, które są obcym gatunkiem 

w naszej florze i stanowią zagrożenie dla po-
pulacji naszych rodzimych dębów. Na sta-

nowisku uczniowie uczą się korzystać z klu-

cza do rozpoznawania gatunków roślin i zwie-

rząt oraz aplikacji Plant Net. Określają za-

gęszczenie dębów czerwonych występują-
cych na tym terenie. 

 

Przystanek 9 

Zalew w Zakrzewie 

Zalew w Zakrzewie stale poddawany jest 

procesowi kierunkowych zmian biocenozy, 
powodujących powolne przeobrażanie się 

ekosystemów. Dominują tu zbiorowiska roś-

lin i zwierząt wodnych oraz zbiorowiska szu-

warowe i łąkowe. Na uwagę zasługuje nie-
wielki fragment szuwaru oczeretowego (Scir-
petum lacustris), który świadczy o sukcesji 

zbiorników wodnych. Na przystanku ucz-

niowie określają wskaźniki fizyko-chemicz-

ne czystości wód przy udziale zestawu 

Aquanal, ponadto poznają przystosowania 

organizmów do życia w wodzie na przykła-

dzie pająka topika, kaczki krzyżówki i roślin 
wodnych o liściach pływających, tj. grzybie-

nia białego lub grążela żółtego. 

 
Samica kaczki krzyżówki  

nad zalewem Zakrzew 

Przystanek A 

Rezerwat „Dębowa Góra” 

Rezerwat został utworzony w 1953 roku 
na powierzchni 5,45 ha, położony jest on na 

wzniesieniu dochodzącym do 330 metrów 

n.p.m., które panuje nad dolinami Białej 

i Czarnej Okszy. Wewnątrz rezerwatu prze-

biega malownicza ścieżka, która pozwala na 

zaobserwowanie najpiękniejszych obiektów 
przyrodniczych omawianego terenu. Na szczy-

cie wzgórza, tuż przy północno-wschodniej 

granicy rezerwatu, znajduje się wieża obser-

wacyjna przeciwpożarowa. Według J. Hereź-

niaka wzgórze pokrywa wielogatunkowy las 
grądowy (Tilio – Carpinetum) odmiany ma-

łopolskiej. Warstwę drzew w rezerwacie bu-

duje niemal wyłącznie dąb szypułkowy z nie-

znaczną domieszką grabu zwyczajnego, bu-

ka zwyczajnego i świerka pospolitego. Naj-

wyższe piętro tworzą korony dębów i świer-
ków w wieku od 150 do 200 lat, a naj-

starsze dęby liczą nawet 400 lat. Osobli-

wością przyrodniczą rezerwatu są chronione 

gatunki roślin (wawrzynek wilczełyko, bar-

winek, kopytnik pospolity, pierwiosnka wy-

niosła, konwalia majowa, marzanka wonna) 
i zwierzęta: jaszczurka zwinka, padalec zwy-

czajny, żmija zygzakowata, jastrząb, myszo-

łów, dzięcioły, drozd śpiewak, sójka, wilga, 

raniuszek, strzyżyk oraz nietoperze. Na 

przystanku uczniowie poznają cechy cha-
rakterystyczne płazów na przykładzie rze-

kotki drzewnej, której liczna populacja wy-

stępuje w rezerwacie oraz aspekt wczesno-

wiosenny zawilca gajowego. 

 

Przystanek B 
Zalew w Zakrzewie 

(patrz przystanek 9 ścieżki rowerowej) 

 



Forum nauczycieli-doradców metodycznych   

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (122) 2021   46 

Przystanek C 

Pomnik przyrody 

(patrz przystanek 8 ścieżki rowerowej) 

 

CELE EDUKACYJNE  

REALIZOWANE NA ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ  

W NADLEŚNICTWIE KŁOBUCK 

W ramach zajęć odbywających się na 

trasie ścieżki dydaktycznej uczeń: 

● zdobywa wiadomości o prawach rządzą-

cych zjawiskami przyrody, 

● poznaje różnorodność i zmienność form 

roślinnych i zwierzęcych występujących 

w najbliższej okolicy, 

● poznaje zależności między organizmami 
a środowiskiem, 

● potrafi rozróżnić pospolite gatunki flory 

i  fauny krajowej przy pomocy atlasów, 

kluczy oraz aplikacji mobilnych, 

● poznaje formy ochrony przyrody najbliż-

szej okolicy, 

● rozumie konieczność racjonalnej gospo-

darki zasobami przyrody i potrzebę ich 

ochrony, 

● kształtuje umiejętność obserwacji i opisu 

zjawisk fizycznych oraz przeprowadza eks-

perymenty przyrodnicze, 

● kształtuje wrażliwość na piękno i wartość 
przyrody. 

 

PODSUMOWANIE 

Rola ścieżek dydaktycznych w edukacji 
jest ogromna, ponieważ umożliwia uczniom 

poznanie najciekawszych obiektów przyrod-

niczych i kulturowych na danym terenie. 

Ścieżki uwrażliwiają na piękno przyrody, 

rozwijają i wzbogacają kulturę turystyczną 
dzieci. 

Ścieżka dydaktyczna to doskonałe pole 

do praktycznego nauczania przedmiotów 

przyrodniczych, stanowi niejako naturalną 

pomoc dydaktyczną lub swoiste labora-

torium natury. 

Dzięki ścieżce dydaktycznej można opuś-

cić mury szkoły, zbliżyć się do przyrody 

i najbliższego otoczenia. Ludzi cechuje na-

turalna skłonność do interesowania się 

swoim miejscem zamieszkania. Warto więc 
bazować na tej potrzebie w nauczaniu przed-

miotów przyrodniczych. Ucząc przyrody każdy 

nauczyciel ma świadomość, że u dzieci 

w wieku szkolnym przeważa myślenie kon-

kretno-obrazowe. W związku z tym zdoby-

wanie wiedzy i umiejętności przyrodniczych 

powinno odbywać się drogą doświadczeń 

i bezpośrednich obserwacji. Sprzyjają temu 

zajęcia w terenie na trasie ścieżki, która zos-

tała wyznaczona, aby zaprezentować przy-
rodę jako zespół elementów i procesów two-

rzących wspaniały system, będący środo-

wiskiem, w którym żyjemy. Dlatego słusznie 

coraz większą popularnością cieszą się 

ścieżki dydaktyczne, gdyż pozwalają ucz-

niom przemierzającym szlak (wraz z nauczy-
cielem) pogłębić wiedzę na temat przyrody. 

Potrzeba i konieczność zajęć w terenie 

wynika z celów poznania najbliższego śro-

dowiska i swojego regionu w korelacji z wie-

loma przedmiotami oraz zwrócenie uwagi na 
niepowtarzalne piękno krajobrazu. Uczeń 

często nie dostrzega, nie rozumie otacza-

jącej go rzeczywistości, dlatego należy nau-

czyć go patrzeć, przyzwyczajać do obserwo-

wania i kreatywnego myślenia, szczególnie 

dostrzegania zmian zachodzących pod 
wpływem różnych przyczyn. 

Bezpośredni kontakt z otoczeniem jest 

podstawą porównywania, wnioskowania i kla-

syfikowania zjawisk. Stanowią one formę 

samodzielnych dociekań, tym bardziej war-
tościowszych, że wynikających ze wzmożo-

nej aktywności i zainteresowań, które wyz-

walają się często na zajęciach w terenie. 

Środowisko przyrodnicze ukazuje mnó-

stwo zjawisk ze wszystkich dyscyplin wie-

dzy. Różnorodne zadania i ćwiczenia prze-
prowadzone na ścieżkach dydaktycznych, 

szczególnie z mapami i przyrządami, kształ-

tują wiele praktycznych umiejętności, wśród 

których trzeba wyróżnić orientację w tere-

nie, poznawanie bogatej roślinności, rozróż-
nianie gatunków drzew, ich liści i owoców. 

Praca w terenie stanowi najdoskonalszą 

pomoc dydaktyczną, zapewniając odejście 

od wiedzy werbalnej i encyklopedycznej. 

Jest jednocześnie narzędziem i celem kształ-

cenia środowiskowego. 

Pobyt na ścieżce dydaktycznej dostarcza 

uczniom wielu wrażeń i przeżyć emocjonal-

nych, a także pozwala ukształtować właś-

ciwe postawy wobec człowieka, przyrody 

i praw nią rządzących. 

Izabela Śledziona 
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Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

SCENARIUSZE  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI   

W  KLASIE  I 

SCENARIUSZ NR 1 

„POZNAJMY SIĘ” 

Uwaga! Najlepiej byłoby wysłać zapro-

szenie do rodziców pocztą elektroniczną lub 

przez e-dziennik.  

Jeśli wydrukujemy zaproszenia, mogą być 

imienne.  

Zaproszenie 

Szanowni Państwo .....................................  

Serdecznie zapraszam na pierwsze zebranie 

rodziców klasy Ia, które odbędzie się w dniu 

................. Początek o godz. ................  

Celem zebrania jest nasze wzajemne 

poznanie się, uzyskanie informacji o sytu-

acji rodzinnej i zdrowotnej dzieci oraz 

ustalenie form i zasad naszej współpracy. 
Przewidywany czas trwania – ok. 1 godz. 

Miło mi będzie gościć Państwa w sali nr 

........, która w tym roku została oddana pod 

opiekę właśnie naszej klasy.  

Wychowawca/Wychowawczyni  

Tytuł spotkania: „Poznajmy się”. 

Cele:  

● autoprezentacja uczestników spotkania,  

● zebranie podstawowych danych o rodzi-

nie do pracy wychowawczej szkoły, 

● ustalenie form i zasad współpracy szkoły 

z rodzicami.  

Metody i formy pracy:  

● słowna – rundka wypowiedzi uczest-

ników siedzących przy stolikach/ław-
kach ustawionych w okręgu, 
(krzesełka ustawiamy tak, żeby wszyscy 
siebie widzieli)  

● pogadanka, 

● dyskusja w małych, 4-osobowych grup-

kach (zakładamy, że obok siebie usiadły 
osoby już znające się choćby z widzenia 

i będą chętniej ze sobą rozmawiały),  

● głosowanie. 

Potrzebne materiały, pomoce i środki tech-

niczne:  

● rzutnik pisma i foliogram z propozycjami 

zasad współpracy wychowawcy i rodzi-

ców, ewentualnie napisanie ich na tab-

licy lub dużym plakacie (wyrazy czytelne 

z przeciwnej strony sali), 

● formularze „Sytuacja rodzinna i zdrowot-
na ucznia”,  

● kwestionariusze ankiety diagnostycznej 

„Potrzeby i oczekiwania rodziców wobec 

szkoły”, 

● Wewnątrzszkolny System Wychowawczy, 
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● kartki – format min. A4 po 2–3 sztuki 

i jeden mazak na grupę.  

Przewidywany czas trwania – 2 godziny.  

Przebieg:  

1. Przyjęcie porządku spotkania. 

2. Sporządzenie listy uczestników. 

3. Wybór pierwszego protokolanta (np.: ochot-

nik lub zgodnie z zasadą, że piszą go 

kolejne osoby wg alfabetycznej kolejności 

lub wybór losowy). 

4. Prezentacja wychowawcy – podstawo-

wych informacji o jego doświadczeniu 

zawodowym. Uzupełnienie tej wypowiedzi 

odpowiedzią na ewentualne pytania ro-

dziców.  

5. Prezentacja rodziców – każdy podaje in-

formacje, jakie uzna za potrzebne.  

6. Wypełnienie formularzy z informacjami 

o rodzinach uczniów, również niezbęd-

nych do wypełnienia dokumentacji szkolnej. 

7. Uświadomienie rodzicom obszarów ich 
działania w procesie wychowawczym 

szkoły – wypowiedź wychowawcy jako re-

prezentanta placówki, podanie przyjętych 

przez nią rozwiązań w ramach Wew-

nątrzszkolnego Systemu Wychowawczego. 

8. Ankieta diagnozująca potrzeby i ocze-

kiwania rodziców wobec szkoły. 

9. Przyjęcie zasad współpracy rodziców i wy-

chowawcy – przedyskutowanie w małych 

grupkach propozycji podanej przez wy-

chowawcę (konieczne jest podawanie kil-
ku wariantów postępowania),  prezentacja 

stanowisk, głosowanie.  

 10. Przyjęcie planu wychowawczego dla klasy 

oraz wybór rady klasowej rodziców.  

 11. Zapowiedź terminu i celu następnego 
zebrania (np.: pedagogizacja rodziców na 

wybrany przez nich lub zaproponowany 

przez wychowawcę temat). 

 12. Zakończenie zebrania. 

* * * 

SCENARIUSZ NR 2 
„PRAWO W SZKOLE” 

Ogłoszenie o tym spotkaniu wywieszamy 

w widocznym miejscu przy wejściu do 

szkoły, przekazujemy przez uczniów kar-

teczki do wszystkich rodziców z klas pierw-

szych, a najlepiej byłoby wysłać zaproszenie 

do rodziców pocztą elektroniczną lub przez 

e-dziennik. 

Szanowni Rodzice  

Dnia .......... o godz. ......... w sali ........... 

odbędzie się zebranie informacyjne na temat 

obowiązującego w naszej szkole prawa. Za-

praszamy na nie wszystkich rodziców i ucz-

niów klas pierwszych. Będzie się można do-
wiedzieć, jakie prawa i obowiązki mają po-

szczególne grupy i osoby.  

Dyrektor szkoły  

 

Pedagogizacja w zakresie prawa wew-
nątrzszkolnego. 

Zebranie o charakterze informacyjnym 

dotyczy wszystkich rodziców i uczniów klas 

pierwszych.  

Tytuł spotkania „Prawo w szkole”. 

Cele:  

● poinformowanie rodziców o dokumentach 

funkcjonujących w szkole, 

● wskazanie miejsc, w których są dostępne 

do wglądu omawiane dokumenty, 

● uświadomienie praw i obowiązków ucz-

nia w szkole.  

Metody pracy: 

● prezentacja multimedialna, ewentualnie 

wykład ilustrowany. 

Potrzebne materiały, pomoce i środki tech-

niczne:  

● komputer i rzutnik multimedialny, ewen-

tualnie rzutnik pisma lub plakaty,  

● ulotki, foldery szkoły z informacjami 

dotyczącymi prawa szkolnego.  

Przewidywany czas trwania – ok. 1 go-
dzina.  

Przebieg:  

1. Powitanie wszystkich i podanie porządku 

zebrania – dyrektor szkoły. 

2. Sporządzenie listy obecności oraz wyzna-

czenie protokolanta.  

3. Prezentacja schematu hierarchii prawa 

oświatowego: ogólnego i szkolnego.  

4. Omówienie zawartości poszczególnych do-

kumentów szkolnych (wystarczy okreś-
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lenie zakresu spraw, które regulują. Ok-

reślenie praw i obowiązków nauczycieli, 

uczniów i rodziców, np. wyznaczeni nau-

czyciele). 

5. Pytania dotyczące funkcjonowania szkoły 

i w szkole w nowym roku.  

6. Wręczenie ulotek z dokładną nazwą szko-

ły, nazwiskami dyrektora/dyrektorów, 
nauczycieli uczących w klasach pierw-

szych, nazwy i zakres poszczególnych do-

kumentów prawa wewnątrzszkolnego.  

7. Zachęcenie do współpracy rodziców ze 

szkołą dla uzyskiwania pozytywnych 

efektów pracy dydaktycznej i wychowaw-

czej. 

Katarzyna Trelińska 

 

 
 
 
Izabela Witek  
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

LEKCJE  GRY  NA  UKULELE  W  SZKOLE  ONLINE 

hciałabym podzielić się z Państwem 
pomysłami na realizację muzycznych 

zajęć dodatkowych. W szkole, w któ-

rej pracuję, czyli Katolickiej Szkole Podsta-

wowej SPSK w Częstochowie, realizuję włas-

ny program nauki gry na ukulele, który spo-
tyka się z dużym zainteresowaniem wśród 

dzieci i młodzieży. Pula godzin przeznaczona 

w mojej szkole na muzyczne zajęcia dodat-

kowe jest niebywała – w ubiegłym roku było to 

aż 6 godz. dydaktycznych. Wiem, że to dużo 

i, co tu kryć, wiem, że jestem szczęściarą, 
mogąc je realizować. Mając jednak do 

dyspozycji np. tylko jedną godzinę zajęć 

dodatkowych, również można rozwijać pasję 

swoich podopiecznych, ucząc ich gry na tym 

wdzięcznym i bardzo przyjemnym instru-
mencie. Tym bardziej, że grając na ukulele, 

stosunkowo szybko można osiągnąć efekt. 

Ponadto ilość dostępnych w ostatnim czasie 

materiałów do nauki gry jest naprawdę duża 

i każdy nauczyciel z pewnością znajdzie 

w nich coś dla siebie**.  

Od kilku lat nosiłam się z zamiarem, by 

nauczyć się gry na ukulele. Zainspirowała 

mnie wokalistka Julia Pietrucha, która 

śpiewa i gra na tym instrumencie, a jej 

repertuar kilkukrotnie wykorzystywałam do 
zabaw choreograficznych z dziećmi. Od zna-

jomego dowiedziałam się ponadto, że uku-

lele nie jest trudnym instrumentem, a nau-

ka na nim nie zajmie mi wiele czasu. Tym 

bardziej, że gram na gitarze.  

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 
zdecydowałam się. Sprawdziłam, z jakich 

materiałów mogę nauczyć się grać samo-

dzielnie, a jakie warto nabyć, by nauczyć 
grać dzieci i młodzież. Mój wybór padł na 

książeczkę Joanny Grygier „Ukulelove pierw-

sze kroki”. Z czasem uzupełniałam bib-

lioteczkę materiałów do nauki gry o kolejne 

pozycje.  

Po rozmowie z dyrektorem szkoły, który 

niezwykle przychylnie patrzy na wszelkie 

pomysły nauczycieli i przyjmuje je z dużym 

entuzjazmem, uzyskałam zgodę na przezna-

czenie dwóch godzin muzycznych zajęć 

dodatkowych na grupową naukę gry na uku-
lele. Jedna z nich z przeznaczeniem dla dzieci 

klas 1–3, druga – dla uczniów klas 4–7. 

Założyłam, że grupy nie będą liczniejsze niż 

7–8 osób i tak wyglądało to w rzeczy-

wistości. 

I co dalej? Na tydzień przed rozpoczęciem 

zajęć (sic...!) kupiłam instrument. W ciągu 

kilku dni rozegrałam się, poznałam re-

pertuar dla początkujących i byłam gotowa, 

by zaczynać pracę z dziećmi i młodzieżą. 

Nasze spotkania muzyczne w roku szkol-
nym 2020/2021 na szczęście rozpoczęliśmy 

od spotkań na żywo. Był więc czas, żeby 

zwrócić uwagę na odpowiednią pozycję 

grającego oraz – co bardzo ważne – na 

właściwe ustawienie ręki. Wszystko po to, 
by granie na instrumencie zapewniało swo-

bodę grającemu, ale i właściwe brzmienie 

akordów. Trzeba dodać, że znaczna część 

chwytów na ukulele jest o wiele prostsza niż 

chwyty gitarowe. Efekt w postaci pierwszych 

granych utworów możemy uzyskać już po 
dwóch kwadransach zajęć. To ogromna ra-

dość patrzeć na dzieci, które już po tak 

C 



Forum nauczycieli-doradców metodycznych   

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (122) 2021   50 

krótkim czasie grają swoje pierwsze melo-

die. Dopiero z czasem, rozszerzając reper-

tuar, trafiamy na trudniejsze chwyty, które 

rzeczywiście wymagają wprawy lub większej 
ilości ćwiczeń.  

Po kilku tygodniach zajęć nadszedł czas 

edukacji zdalnej. W naszej szkole wszystkie 

zajęcia, także te dodatkowe, odbywały się 

na żywo w pełnym wymiarze czasu. Wiedząc 

już o konieczności przestawienia się na taki 
tryb pracy, upewniłam się tylko, że każde 

z  dzieci, począwszy od tych najmłodszych, 

potrafi nastroić instrument lub ewentualnie 

będzie mogło liczyć w tym zakresie na star-

sze rodzeństwo. Nauka strojenia instru-
mentu na początkowym etapie wydawała mi 

się kluczowa. Uczniowie wykorzystywali do 

tego celu specjalne stroiki lub też aplikację 

na telefon GuitarTuna. Wiedziałam, że 

każdorazowe strojenie instrumentów na 

odległość, poprzez monitor komputera, bę-
dzie naprawdę trudne. To pewne, że naj-

lepiej, by instrumenty były strojone przed 

lekcją, a na zajęciach tylko sprawdzone, czy 

każdy instrument brzmi poprawnie. Choć 

i tak zdarzało się, że sprawdzanie wszystkich 
instrumentów zajmowało mi do 20% zajęć. 

Muszę przyznać, że obawiałam się zdal-

nej edukacji. Na żywo spotykaliśmy się tyl-

ko półtora miesiąca, a po tym czasie mu-

sieliśmy przejść na spotkania na Teams’ie. 

Mimo że początkowy, ważny etap mieliśmy 
już za sobą, obawy nie znikały. Nauka gry 

na instrumencie wydawała mi się karko-

łomnym zajęciem, a gdy mowa o grupie ucz-

niów, sprawa wydawała się jeszcze trud-

niejsza! Ale udało się. Wiadomo, że byli 
uczniowie, którym trochę trudniej było się 

zmobilizować do gry na instrumencie w sys-

temie zdalnym. Jednak – o dziwo – frek-

wencja na zajęciach była niemal stuprocen-

towa, a zajęcia odbywały się regularnie co 

tydzień. Myślę, że kluczem do dziecięcych 
serc i zapału stała się swobodna atmosfera 

na zajęciach. Były to spotkania, na których 

mogliśmy się pośmiać i porozmawiać. Po-

między poszczególnymi utworami uczniowie 

opowiadali o tym, co ich otacza i zajmuje. 
Było to ważne dla dzieci i młodzieży w czasie 

izolacji. Ponadto sami mieli wpływ na dobór 

repertuaru, który graliśmy na zajęciach 

i wiem, że sprawiało im to sporo frajdy. 

Aby uczniom, szczególnie tym najmłod-

szym, łatwiej było ćwiczyć, przygotowywa-
łam dla nich materiały w formie padletu, na 

którym nagrywałam moje wykonania utwo-

rów granych na naszych lekcjach online. 

Dzięki temu i młodsi, i starsi mogli do nich 

sięgnąć w dowolnym momencie i grać „ra-

zem z panią Izą” utwory grane zwykle raz 
w tygodniu na zajęciach. 

Dzięki konieczności pracy online zyska-

liśmy – ku mojemu zaskoczeniu – pewne 

korzyści. Pierwszą z nich była niewątpliwa 

samodzielność uczniów, a przy okazji wery-

fikacja tych, którym naprawdę zależy, by 
grać i spotykać się na zajęciach. Drugą nie-

wątpliwą korzyścią była konieczność sięg-

nięcia do materiałów dostępnych w Inter-

necie. Myślę, że do wielu z nich nie tra-

fiłabym, gdyby nie konieczność prowadzenia 
zajęć online. Z pewnością nie trafiłabym na 

padlet i nawet nie przyszłoby mi pewnie do 

głowy, by nagrywać w ten sposób zajęcia dla 

uczniów. Ominęłaby mnie fascynująca przy-

goda edukacyjna, jaką jest realizacja od-

wróconych lekcji w bardzo wygodnej, przy-
stępnej i ciekawej formie.  

Chcąc uatrakcyjniać dzieciom zajęcia, wy-

bierałam takie formy pracy i takie przykłady 

utworów, które podobały się uczniom. I mu-

szę przyznać, że ja także grałam je z przy-
jemnością, a zajęcia sprawiały mi radość. 

**  Więcej informacji na temat dostępnych 
materiałów mogą Państwo uzyskać na war-
sztatach „Ukulele – najprostszy z instru-
mentów. Nauka gry – cz. 1 i cz. 2” realizo-
wanych przeze mnie w ramach doradztwa 
metodycznego RODN „WOM” w Częstochowie. 
Zapraszam serdecznie. 

Izabela Witek 

 

 

Źródło: https://freesvg.org/ukulele-vector-icon, 
[dostęp 9.11.2021].
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Damian Włodarczyk 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

BUDOWA  GEOLOGICZNA  POLSKI 

SCENARIUSZ  LEKCJI  GEOGRAFII 

W  SZKOLE  PONADPODSTAWOWEJ  

–   ZAKRES  PODSTAWOWY 

cenariusz lekcji jest do wykorzystania 
na III etapie edukacyjnym: w 4-let-

nim liceum ogólnokształcącym oraz 

5-letnim technikum w zakresie podstawo-

wym. Zajęcia przeznaczone są na realizację 

nowego materiału z zakresu podstawowego 

i obejmują 1 jednostkę lekcyjną.  

Treści nauczania – wymagania szcze-

gółowe obejmują XIV dział podstawy progra-

mowej, czyli regionalne zróżnicowanie śro-

dowiska przyrodniczego Polski, gdzie uczeń 

wyróżnia na podstawie mapy główne jed-
nostki geologiczne występujące na obszarze 

Polski i własnego regionu (ZP XIV.2).  

Dzięki celom szczegółowym uczeń:  

● zna trzy jednostki geologiczne, które bu-

dują Europę i Polskę, 

● rozpoznaje i wie, w obrębie jakiej jed-
nostki geologicznej znajduje się jego miej-

sce zamieszkania, 

● potrafi omówić główne wydarzenia z prze-

szłości geologicznej naszego kraju, 

● umie opisać wpływ orogenez i zlodowa-
ceń na ukształtowanie powierzchni Pol-

ski,  

● kształtuje umiejętności dyskusji i pracy 

w grupie. 

METODY: 

pogadanka, dyskusja, mini-wykład z pre-
zentacją, praca z całą klasą, praca w gru-

pach, praca z podręcznikiem, praca z mapą. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

podręczniki do geografii, atlasy geograficzne 

dla szkół ponadpodstawowych, komputer 
z  dostępem do Internetu, rzutnik multi-

medialny i ekran, ścienna mapa geologiczna 

Europy, ścienna mapa geologiczna Polski, 

ścienna mapa fizyczna Polski, mini-prezen-

tacja multimedialna pt. „Budowa geologicz-

na Polski”. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Faza wprowadzająca: 

a) czynności organizacyjno-porządkowe, 

b) wprowadzenie w problematykę lekcji 

oraz omówienie celów zajęć. 

2. Faza realizacyjna: 

a) nauczyciel inspiruje twórczo uczniów 
pytaniem: „Co ukształtowało powierz-

chnię Polski i miejsca, gdzie miesz-

kamy?’’. Rozpoczęcie dyskusji, 

b) nauczyciel tłumaczy za pomocą mini-

wykładu, wspomagając się prezenta-
cją multimedialną pt. „Budowa geolo-

giczna Polski”, z jakich jednostek geo-

logicznych (nazwy) zbudowana jest 

Europa oraz Polska. Tłumaczy zna-

czenie strefy Teisseyre’a – Tornquista 

(strefa TT), 

c) uczniowie analizują na mapie (w atla-

sach lub na ekranie multimedialnym) 

obszary oraz przebiegi granic trzech 

jednostek geologicznych w Polsce i wska-

zują objęte nimi krainy geograficzne. 
Miejsca pokazywane są na ściennej 

mapie fizycznej Polski i na ściennej 

mapie geologicznej Polski przez wy-

branego ucznia. Nauczyciel prosi o wska-

zanie, na terenie jakich jednostek 

geologicznych znajdują się następu-
jące miasta: Warszawa, Wrocław, 

Lublin, Zakopane, Suwałki, Gdańsk, 

Poznań, Szczecin, Szklarska Poręba 

i Kraków, 

d) nauczyciel omawia chronologicznie naj-
ważniejsze wydarzenia w dziejach geo-

logicznych Polski: 

– prekambr: utworzenie się platformy 

wschodnioeuropejskiej w północno-

wschodniej Polsce, 

– sylur i ordowik: orogeneza kaledoń-
ska w Sudetach i Górach Święto-

krzyskich, 

S 
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– karbon: orogeneza hercyńska w Su-

detach i Górach Świętokrzyskich 

oraz pokłady węgla kamiennego na 

Wyżynie Śląskiej, 

– perm: złoża soli kamiennej na Ku-

jawach, 

– trias: transgresje morskie, 

– jura: pokłady wapieni i dolomitów 

na Wyżynie Krakowsko-Częstochow-

skiej, Pieninach i Tatrach, 

– paleogen: orogeneza alpejska w Kar-

patach oraz odmłodzenie Sudetów, 

– neogen: ciąg dalszy orogenezy al-

pejskiej oraz złoża soli kamiennej 

w zapadlisku przedkarpackim, 

– czwartorzęd: działalność lądolodu 

skandynawskiego i powstanie Mo-

rza Bałtyckiego, 

e) nauczyciel prosi uczniów o przeczy-

tanie w podręczniku informacji na 

temat skamieniałości przewodnich, 
tzw. trylobitów i amonitów. Następnie 

prosi jednego z uczniów, aby wytłu-

maczył ich definicje. Na ekranie mul-

timedialnym nauczyciel pokazuje zdję-

cia skamieniałości lub prezentuje mło-
dzieży prawdziwe okazy, 

f) nauczyciel dzieli klasę na grupy czte-

roosobowe i każdej przydziela jedno 

zdjęcie przedstawiające krainę geogra-

ficzną, a następnie prosi o przeana-

lizowanie fotografii. Zdjęcia przedsta-

wiają Tatry, Beskidy, Karkonosze, Gó-

ry Świętokrzyskie, Wyżynę Krakow-

sko-Częstochowską, Pojezierze Suwal-
skie i Nizinę Mazowiecką. Zdjęcia pre-

zentują krainy geograficzne, które róż-

nią się budową geologiczną oraz ce-

chami ukształtowania powierzchni. 

Kolejnym krokiem jest wybór jednej 

osoby z każdej grupy i prośba o przed-
stawienie na forum klasy najważniej-

szych informacji o specyfice budowy 

i rzeźby wybranej krainy. Każda z osób 

omawia wybraną fotografię prezento-

waną dla ogółu klasy na ekranie mul-
timedialnym, 

g) nauczyciel prezentuje na ekranie mul-

timedialnym stronę internetową  

https://www.pgi.gov.pl lub  

http://geolog.pgi.gov.pl, gdzie pokazu-

je, w obrębie jakiej jednostki geolo-
gicznej znajduje się miejsce położenia 

szkoły oraz zamieszkania uczniów. 

3. Faza podsumowująca: 

Nauczyciel dziękuje uczniom za udział 

w zajęciach i nagradza aktywnych ucz-
niów ocenami. Prosi o ocenę lekcji po-

przez przymocowanie znaczków „OK” lub 

„NO” na tablicy korkowej.  

Damian Włodarczyk 

 

 

 

 

 

Urszula Zaleska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

EUROPEJSKA  RODZINA  SZKÓŁ  

IM.  JULIUSZA  SŁOWACKIEGO 

uliusz Słowacki wielkim poetą był i co 

do tego nie ma wątpliwości, dlatego 
pamięć o nim kultywowana jest nie 

tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. 

Kustoszem dziedzictwa polskiego romanty-

ka jest Europejska Rodzina Szkół im. Juliu-

sza Słowackiego. 

Historia Rodziny i zlotów zaczęła się we 
Wrocławiu w 1984 roku, gdy delegacje szkół 

spotkały się na odsłonięciu pierwszego po 

II wojnie światowej pomnika J. Słowackiego. 
To właśnie wtedy odbył się pierwszy zlot 

dający początek pięknej tradycji spotkań, 

mających służyć propagowaniu wiedzy o ży-

ciu i twórczości poety, rozbudzaniu wrażli-

wości na poezję oraz poznawaniu kultury 

i  historii „małych ojczyzn”. Stało się to mo-
żliwe dzięki charyzmie i pasji dwojga nau-

czycieli: Izabeli Koziej z liceum wrocław-

J 
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skiego i Andrzeja Króla ze „Słowaka” w Cho-

rzowie, którzy wspaniałą ideą „zarazili” in-

nych przedstawicieli bratnich szkół – obec-

nie już dwudziestu z całej Polski, Zaolzia 
i Ukrainy. Tradycją stało się też organizo-

wanie w czasie zlotów konkursu recytator-

skiego oraz turnieju wiedzy o Patronie. 

W ciągu trzydziestu siedmiu lat, które mi-

nęły od tamtej uroczystości, w Rodzinie 

wiele się wydarzyło. Jej przedstawiciele 
spotykają się przynajmniej raz w roku na 

zlotach, które mogą się poszczycić nie-

małym dorobkiem w wymianie doświadczeń, 

dokonań artystycznych, organizowaniu wy-

praw turystycznych, nawiązywaniu trwa-
łych przyjaźni. Od 2004 roku oprócz spot-

kań młodzieży i opiekunów organizowane są 

konferencje dyrektorów i nauczycieli, bę-

dące okazją do prezentacji osiągnięć dy-

daktyczno-wychowawczych, wymiany infor-

macji na temat działań innowacyjnych i prog-
ramów autorskich. Pierwszą konferencję 

zorganizowało Gimnazjum w Karwinie i Cen-

trum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie, by 

zainaugurować XX-lecie Rodziny Szkół im. 

Juliusza Słowackiego Ponad Granicami. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza 

Słowackiego w Częstochowie od początku 

aktywnie uczestniczy w działaniach podej-

mowanych przez Rodzinę. Częstochowa już 

dwukrotnie gościła przyjaciół z bratnich 

liceów. Pierwszy raz u nas odbył się IV Zlot 
Rodzin. Miało to miejsce w maju 1987 roku. 

Organizatorką była polonistka Maria Na-

sińska, która, wspominając tamte chwile, 

odsłoniła kulisy zlotu. Dowiadujemy się, 

że aby goście mogli uczestniczyć we Mszy 
św. na Jasnej Górze i zwiedzić sanktuarium 

(w tym także bibliotekę), nauczycielka 

A. Maślikowska z grupą harcerzy i delegacją 

zlotowiczów składała kwiaty pod wszystkimi 

okolicznymi pomnikami przyjaźni polsko-ra-

dzieckiej, pod bacznym nadzorem mediów. 
Wówczas także, zaproszona przez dyrekcję 

liceum, jako gość honorowy II Ogólnopol-

skiego Zlotu Szkół im. J. Słowackiego przy-

jechała do szkoły po raz pierwszy od jej 

ukończenia znana poetka i tłumaczka Lud-
miła Marjańska. Znaczącym wydarzeniem 

częstochowskiego zlotu dla historii Rodziny 

Szkół pod patronatem Juliusza Słowackiego 

było odśpiewanie po raz pierwszy pieśni 

„Testament mój” skomponowanej przez ucz-

nia chorzowskiego „Słowaka” Krzysztofa 
Domogałę, którą później, na XI Zlocie we 

Wrocławiu prof. Marian Inglot podniósł do 

godności hymnu wszystkich „Słowaków” 

w Polsce i na Zaolziu. 

Minęło czternaście lat, podczas których 

do Rodziny dołączyły szkoły spoza granic 
Polski, związane z imieniem J. Słowackiego, 

a zloty nabrały charakteru międzynarodo-

wego, gdy znów przedstawiciele zaprzyjaź-

nionych liceów zawitali do Częstochowy. 

XVII Ogólnopolski i V Międzynarodowy Zlot 

Szkół im. J. Słowackiego odbył się tym ra-
zem w czerwcu. Ponad 80 osób miało okazję 

odwiedzić mury naszej szkoły, zaprezento-

wać swe talenty i poznać wybitnych lite-

ratów związanych z Częstochową – Ludmiłę 

Marjańską i Andrzeja Kalinina. Celem or-
ganizatorów było zaprezentowanie gościom 

historii i współczesności I LO, pokazanie 

najpiękniejszych miejsc Częstochowy i Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej oraz kontynuo-

wanie idei „dialogu ponad granicami”. Głów-

ną koordynatorką XVII Zlotu w Częstocho-
wie była polonistka Urszula Zaleska. 

Po raz pierwszy przedstawiciele Rodziny 

zawitali do Krzemieńca na Ukrainie podczas 

XX Zlotu. Stało się to możliwe dzięki na-

wiązaniu bliskiej współpracy, w ramach Prog-
ramu: Dialog Dwóch Kultur Polska – Ukra-

ina, z rektorem Akademii Humanistyczno-

Pedagogicznej im. T. Szewczenki prof. Afa-

nasijem Łomakowiczem, Towarzystwem Pol-

skim oraz Tamarą Sieniną – dyrektor Mu-

zeum im. J. Słowackiego w Krzemieńcu. 

Odsłonięty został wówczas ufundowany 

przez Rodzinę Pamiątkowy Kamień w miej-

scu, gdzie stał dwór, w którym urodził się 

poeta, a także założone zostało Rosarium 

„dla Juliusza”. 
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Z kolei w jubileuszowym Roku Słowac-

kiego – 2009 przypadał także mały jubileusz 

Rodziny i XXV Zlot odbył się po raz drugi 

w   rodzinnym mieście naszego Patrona. 

Punktem kulminacyjnym tego spotkania 
było wmurowanie w ścianę budynku Mu-

zeum J. Słowackiego, ufundowanej także 

przez Rodzinę Szkół, tablicy pamiątkowej 

dedykowanej wieszczowi oraz powiększenie 

różanego ogrodu. 

 

 

Po raz trzeci w Krzemieńcu, we wrześniu 
2019 r. odbył się XXXIV Zlot Europejskiej 

Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego. 

Do „małej ojczyzny” naszego Patrona z oka-

zji 210. rocznicy urodzin przyjechało 11 de-

legacji z Polski i Czech (Zaolzie). Gospoda-

rzem spotkania była Akademia Humanis-

tyczno-Pedagogiczna im. T. Szewczenki i rek-

tor tej uczelni prof. Afanasij Łomakowicz. 

 

Zlot splótł się również z kolejną edycją 

Programu Dialog Dwóch Kultur Polska – 
Ukraina kreującego czas tworzenia nowych 

relacji między sąsiadami na miarę XXI 

wieku. Przedmiotem spotkania były: reflek-

sja historyczna, pamięć wspólnego dziedzic-

twa kulturowego, a przede wszystkim po-

stać i dorobek literacki J. Słowackiego. Pod-
czas pobytu w Krzemieńcu młodzież miała 

okazję poznać dolinę srebrnej Ikwy, przeżyć 

niezapomniane chwile na Górze Królowej 

Bony i w dawnych murach Gimnazjum Krze-

mienieckiego, gdzie nauczał ojciec naszego 

Patrona. Złożono biało-czerwone wiązanki 
kwiatów pod najstarszym pomnikiem wiesz-

cza znajdującym się w krzemienieckim 

kościele i na grobie matki wieszcza Salomei 

Słowackiej-Becu. 

 



 

Forum nauczycieli-doradców metodycznych

  

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (122) 2021 55 

 

Ogromne wrażenie na zlotowiczach zrobił 

także pokaz tradycyjnych tańców i pieśni 
ukraińskich przygotowany przez studentów 

Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. 

T. Szewczenki. Uczestnicy odwiedzili rów-

nież Ukraińskie Gimnazjum nr 4 w Tarno-

polu, które od 1945 roku pracuje w murach 
przedwojennego „Słowaka”. Szkoła odwołuje 

się do polskiej tradycji i kultywuje pamięć 

dawnego Patrona polskiej szkoły J. Słowac-

kiego i od 2009 roku jest członkiem naszej 

Rodziny Szkół. Oprócz wizyty w zaprzyjaź-

nionej szkole „Słowacy” wędrowali do Pacza-
jewa, Zbaraża, Wiśniowca i Lwowa. 

 

Doskonała kondycja fizyczna i intelek-

tualna zlotowiczów sprawiła, że koncerty, 
debaty, warsztaty choreograficzne, akcja 

„sadźmy, przyjacielu, róże” w Rosarium Sło-

wackiego dostarczyły wrażeń i nowych do-

świadczeń, wpisały się w biografię delegacji 

„Słowaków” z Warszawy, Otwocka, Grodzis-

ka Wielkopolskiego, Piotrkowa Trybunal-
skiego, Częstochowy, Tarnopola, Jarosławia 

i Czeskiego Cieszyna. Finałem każdego dnia 

były „długie nocne Polaków i ukraińskich 

rodzin rozmowy”. 

 

Delegacja Europejskiej Rodziny Szkół 

im. Juliusza Słowackiego w dniach 18 i 19 

października 2019 roku brała także udział 

w uroczystościach jubileuszowych 110. rocz-
nicy powołania do życia Gimnazjum Real-

nego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej 

i 70-lecia utworzenia w Czeskim Cieszynie 

polskiej średniej szkoły – Gimnazjum z pol-

skim językiem wykładowym. Po 1945 roku 
władze socjalistycznej Czechosłowacji „robi-

ły wszystko”, aby doprowadzić do stopnio-

wej likwidacji „Słowaka” w Orłowej. Gimna-

zjum to było od momentu powstania kuźnią 

oświatową polskiej inteligencji mieszkającej 

na ziemiach Śląska Cieszyńskiego (od Jab-
łonkowa do Karwiny), które po pierwszej woj-

nie znalazło się na terytorium Czechosło-

wacji. Obecne Gimnazjum w Czeskim Cieszy-

nie nosi nazwę Polskiego Gimnazjum im. Juliu-

sza Słowackiego. Jest bardzo nowoczesną 
placówką oświatową kontynuującą jednocześ-

nie tradycje orłowskiego „Słowaka”. Uczest-

niczy w życiu Europejskiej Rodziny Szkół 

im. Juliusza Słowackiego od 1990 roku. 

Sadźmy, przyjacielu, róże! 
Długo jeszcze,  
długo światu szumieć będą śnieżne burze: 

sadźmy je przyszłemu latu…” 
 [Seweryn Goszczyński] 

Od późnej wiosny do jesieni kwitną krze-
wy róż sadzone co roku przez uczestników 

projektu Młodych Polaków i Ukraińców Dia-

log Dwóch Kultur Polska – Ukraina, którzy 
odwiedzali Krzemieniec – miasto dzieciń-

stwa Juliusza Słowackiego. Pandemia za-

trzymała nasze wyjazdy, koncerty, spotka-

nia z Polakami i studentami Akademii 

Humanistyczno-Pedagogicznej. Róże jednak 

dokumentują nasze wizyty. 

„… Jakże los nasz piękny, wzniosły! 

Gdzie idziemy – same głogi. 
Gdzieśmy przyszli – róże wzrosły; 
Więc nie schodźmy z naszej drogi!…” 

[Seweryn Goszczyński] 

Urszula Zaleska 
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Marek Żyłka 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

UZYSKANIE  DODATKOWYCH  UMIEJĘTNOŚCI, 

KWALIFIKACJI  LUB  UPRAWNIEŃ  PRZEZ  UCZNIA 

SZKOŁY  PROWADZĄCEJ  KSZTAŁCENIE  ZAWODOWE 

godnie z art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty program nau-

czania może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania 

ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogól-

nego albo treści nauczania ustalone w formie efektów kształcenia dla danego zawodu w pod-
stawie programowej kształcenia w zawodach. 

Ponadto, począwszy od roku szkolnego 2019/2020, w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

3  kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 

poz. 639 z późn. zm.), istnieje możliwość przeznaczenia godzin stanowiących różnicę między 

sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 
określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin 

kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie 

programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego na:  

1. zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w za-

wodzie lub  

2. realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  

a) przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych zwią-

zanych z nauczanym zawodem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe lub  

b) przygotowujących uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zinte-

growanym Systemie Kwalifikacji, związanej z nauczanym zawodem lub 

c) przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych przy-

datnych do wykonywania nauczanego zawodu lub  

d) uzgodnionych z pracodawcą, których treści nauczania ustalone w formie efektów kształ-

cenia są przydatne do wykonywania nauczanego zawodu.  

Dodatkowe umiejętności zawodowe związane z nauczanym zawodem zostały okreś-
lone w załączniku nr 33 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 (Dz. U. poz. 991 z późn. zm.). Obejmują one treści nauczania, które mogą być 

przydatne do wykonywania zawodu, a wykraczają poza zakres podstawy programowej kształ-

cenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Dodatkowe umiejętności zawodowe mogą być 
dodawane, zmieniane lub wykreślone na wnioski ministrów właściwych dla zawodów. 

Przykładowe programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów branży  

mechanicznej zostały opracowane w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/ 

19 POWER. 

Uzyskanie kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwa-
lifikacji, związanej z nauczanym zawodem. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) jest 

jednym z kluczowych elementów ZSK, jest to publiczna baza danych obejmująca wszystkie 

kwalifikacje włączone do systemu – zarówno te nadawane w dziedzinie oświaty i szkolnictwa 

wyższego, jak i kwalifikacje uregulowane oraz rynkowe.  

Lista kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w (ZSK) dostępna jest pod adresem 

Podmioty – Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (kwalifikacje.gov.pl).  

Z 



 

Forum nauczycieli-doradców metodycznych

  

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (122) 2021 57 

Zgodnie z art. 122a Prawo oświatowe uczniowie i absolwenci (nie krócej niż rok od za-

kończenia roku szkolnego, w którym ukończyli szkołę) mogą nieodpłatnie przystąpić do 

walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowej. Uprawnienie do walidacji i certyfikowania przy-

sługuje uczniom lub absolwentom objętym umową zawartą pomiędzy dyrektorem szkoły 
a instytucją certyfikującą. 

Przykład:  

 

Uzyskanie dodatkowych uprawnień zawodowych przydatnych do wykonywania nau-

czanego zawodu jest niezwykle ważne podczas poszukiwania pracy. Uczniowie uzys-
kując dodatkowe uprawnienia pożądane na rynku pracy, zdobywają kompetencje, które 

sprawiają, że stają się atrakcyjnymi kandydatami dla pracodawców, przez co mogą zwięk-

szyć swoje szanse na zatrudnienie. Dodatkowe uprawnienia zawodowe muszą być przydatne 

do wykonywania nauczanego zawodu, a program szkolenia w zakresie tych uprawnień 

powinien wynikać z odrębnych przepisów dotyczących wykonywania określonego zawodu.  

Może on obejmować, np. obsługę wózków jezdniowych z napędem silnikowym lub dla za-
wodu elektryk, technik elektryk uprawnienia zawodowe określone w rozporządzeniu Mini-

stra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szcze-

gółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci Dz. U. 2003, nr 89, poz. 828 (popularnie nazywane uprawnie-

niami SEP) lub podstaw programowania sterowników lub programowanie sterowników PLC 
albo obsługę oprogramowania wspomagającego projektowanie instalacji elektrycznych 

i układów sterowania. 

Zajęcia uzgodnione z pracodawcą, których treści nauczania ustalone w formie efek-

tów kształcenia, są przydatne do wykonywania nauczanego zawodu. Mogą to być uzgod-

nione z pracodawcą zajęcia edukacyjne, których treści nauczania ustalone w formie efektów 

kształcenia są przydatne do wykonywania nauczanego zawodu u pracodawcy. 

Dyrektor szkoły może ująć w programie nauczania zawodu, dopuszczonym do użytku 

w danej szkole, wszystkie lub wybrane z ww. możliwości realizacji godzin, w zależności od 

wymagań i predyspozycji uczniów lub potrzeb pracodawców współpracujących ze szkołą. 

Przygotowanie ucznia do uzyskania dodatkowych uprawnień, umiejętności zawodowych 

lub kwalifikacji rynkowej powinno być realizowane w trakcie nauki w szkole. 

Marek Żyłka 
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WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE  I  EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA 
 
dr Agnieszka Leszcz-Krysiak 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

TWÓRCZA  PRACA  Z  TEKSTEM  LITERACKIM  

W  PRZEDSZKOLU  
Książka i możliwość czytania to jeden  

z największych cudów naszej cywilizacji.  
M. Dąbrowska 

 

iteratura jest ważnym czynnikiem 

rozwoju poznawczego, emocjonalnego, 

społecznego i kulturowego. Bajki, ba-

śnie, książki i inne teksty literackie to nie-

zwykłe narzędzie pedagogiczne. W książ-
kach można znaleźć odpowiedź na wiele 

trudnych i nurtujących pytań. Dostarczają 

one zarówno inspiracji, jak i konkretnej wie-

dzy, która pomoże nam, a przede wszystkim 

dzieciom znaleźć rozwiązanie skompliko-
wanych i często dotykających nas dogłębnie 

sytuacji życiowych.  

Lektura może być inspiracją do tworze-

nia ciekawych sytuacji edukacyjnych. Waż-

ny jest dobór odpowiedniej literatury i przy-

gotowanie nauczyciela. Ciekawą formą pra-
cy z tekstem literackim staje się tzw. czyta-

nie wrażeniowe, które M. Swędrowska defi-

niuje jako „zbudowanie takiego klimatu lite-

rackiego, by słowo drukowane przeplatało 

się z zabawą, ruchem i niespodziankami 
poznawczymi”1. Tak rozumiane czytanie nie 

ogranicza się tylko do czytania, ale do stwo-

rzenia przestrzeni, w której dziecko wszyst-

kimi zmysłami może doświadczać zjawisk, 

sytuacji, emocji, jakie niesie z sobą dany 

tekst literacki. Zgodnie z założeniami twór-
czyni metody czytania wrażeniowego M. Swę-

drowskiej powinno ono przebiegać według 

określonego schematu obejmującego takie 

elementy jak: 

● Wybór książki do grupowego czytania. 
W  wyborze lektury szczególnie w przy-

padku dzieci w wieku przedszkolnym 

ważna jest zarówno treść (atrakcyjna, 

zaskakująca, niosąca pożądane wartości 

moralne i językowe), jak i ilustracje oraz 

wielkość książki. Nauczyciel powinien 

trzymać książkę „od siebie” ilustracjami 

w stronę dzieci, dzięki temu mali słucha-
cze lepiej koncentrują się na czytanym 

tekście. Zalecany format książki to wy-

miar ok. 25–30 cm. 

● Zainicjowanie przez nauczyciela blis-

kich relacji z dziećmi, które polega na 
nawiązaniu więzi psychicznej i duchowej. 

W tym celu warto wykorzystać rymowan-

ki, wyliczanki, które będą wprowadzały 

słuchaczy w dobry nastrój i przygotowy-

wały do uważnego słuchania tekstu lite-

rackiego.  

● Wytworzenie klimatu bezpieczeństwa 

emocjonalnego, które można uzyskać za 

pomocą nastrojowego głosu, zapachu, 

światła świec, ciekawego przebrania nau-

czyciela i oryginalnego wystroju sali.  

● Przygotowanie przestrzeni do czytania, 

czyli zadbanie o drobne elementy, rekwi-

zyty związane z czytaną lekturą, które 

podziałają na wyobraźnię dziecka (piór-

ka, kamienie, czarodziejska skrzynia itp.). 

● Zaaranżowanie postaci prowadzącego  
– nauczyciel lub inna osoba czytająca 

jest kluczowa w przekazie treści tekstu, 

dlatego ważny jest sposób czytania. War-

to bardzo dobrze znać treść lektury, prze-

platać tekst czytany mówionym, stoso-
wać odpowiednią mimikę, gestykulację 

i mowę ciała. 

L 
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● Umiejscowienie dzieci. Ciekawe będzie 

stworzenie stałego kącika do czytania, 

czarodziejskiego dywanu, który przenosi 

nas w świat bajki itp. 

● Moment startowy sesji czytania – hasło 

otwierające książkę, sygnał, że rozpoczy-

na się czytanie i należy się skoncentrować. 

● Sesja czytania wrażeniowego odnosi się 

do zastosowania ciekawej formy przed-

stawienia tekstu literackiego (czytanie 
przez: powtarzanie, śpiewanie, skakanie, 

wersowanie). 

● Rola rekwizytów w aktywnym czyta-

niu. Zastosowanie rekwizytów, które wią-

żą się z czytanym tekstem budzi cieka-
wość dziecięcą, aktywizuje do słuchania 

i emocjonalnie angażuje2. 

Aby wykorzystać tekst literacki jako war-

tościowy środek dydaktyczny, trzeba być do 

tego dobrze przygotowanym, szczególnie gdy 

naszym odbiorcą jest dziecko. Początkowo 
źródłem przeżyć emocjonalnych dla dziecka 

jest sytuacja czytania, a dopiero w dalszej 

kolejności źródłem przeżyć staje się treść 

czytanej książki.  

Poniżej prezentuję scenariusz pt. „W kra-
inie Królowej Śniegu”, według którego zos-

tały przeprowadzone zajęcia otwarte w lu-

tym 2021 roku w Przedszkolu Zgroma-

dzenia Sióstr Antoninek w Częstochowie. 

Zajęcia przebiegały zgodnie z  opisanymi za-

sadami czytania wrażeniowego. Studentka 
Akademii Sztuk Teatralnych przebrana za 

Królową Śniegu zabrała dzieci do krainy 

Królowej Śniegu. Wraz z  nauczycielem na-

wiązano bliskie relacje z dziećmi, wzbudzono 

ich zaciekawienie i zachwyt. W przepięknie 
przygotowanej przestrzeni do czytania dzieci 

poznały historię Kaja i Gerdy. Następnie 

wraz z Królową Śniegu dzieci uczestniczyły 

w różnorodnych aktywnościach przedłuża-

jących oddziaływanie tekstu literackiego, ta-

kich jak: taniec, zajęcia plastyczne, zabawy 
dydaktyczne. 

XXI wiek to czas rzeczywistości wirtual-

nej, zapominamy o cudownym wynalazku 

minionych pokoleń, jaką jest baśń. Dzie-

ciństwo to najintensywniejszy okres rozwoju 
człowieka, w którym kształtuje się jego oso-

bowość. Dziecko potrzebuje wzorów osobo-

wych i wzorów postępowania, dzięki którym 

będzie mogło zrozumieć siebie, innych oraz 

otaczającą go rzeczywistość. Tego wszyst-

kiego może dostarczyć mu literatura baś-
niowa.  

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH W PRZEDSZKOLU 

„W KRAINIE KRÓLOWEJ ŚNIEGU” 

TEMAT ZAJĘĆ: 

W krainie Królowej Śniegu. 

GRUPA WIEKOWA: 

5–6-latki 

CELE OGÓLNE: 

Wsparcie całościowego rozwoju dziecka z wy-

korzystaniem czytania wrażeniowego baśni 

pt. „Królowa Śniegu” H.Ch. Andersena 

CELE OPERACYJNE W OBSZARACH  

ROZWOJOWYCH:  

Dziecko: 

W obszarze fizycznym: 

● podejmuje ekspresję ruchową przy muzyce, 

● tańczy w rytm muzyki, 

● planuje ruch, 

● orientuje się w przestrzeni sali i na kartce, 

● maże do rytmu muzyki, tnie.  

W obszarze emocjonalnym: 

● wyraża zachwyt i radość z zabawy, 

● odczuwa emocję związaną z czytanym 

tekstem, 

● cieszy i zachwyca się wykonaną pracą, 

● odczuwa zaciekawienie, zdziwienie. 

W obszarze społecznym: 

● współdziała w parze i grupie, 

● dzieli przestrzeń z rówieśnikami, 

● akceptuje organizację zabawy, 

● dostrzega i ocenia pozytywne i negatywne 

cechy głównych bohaterów.  

W obszarze poznawczym: 

● uważnie słucha baśni,  

● odpowiada na pytania dotyczące treści baśni, 

● układa i odczytuje wyrazy z pomocą nau-

czyciela, 

● dostrzega i nazywa wartości uniwersalne, 

tj. dobro, przyjaźń, miłość, 

● projektuje i konstruuje suknię Królowej 
Śniegu. 

METODY PRACY: 

aktywizujące: czytanie wrażeniowe, ekspresja 

twórcza, improwizacja ruchowa do muzyki, 

zabawa dydaktyczna, m.in. zadań inspiru-
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jących, elementy Edukacji przez Ruch (EPR) 

D. Dziamskiej, 

słowne: rozmowa inspirowana tekstem baśni, 

oglądowe: pokaz.  

FORMY PRACY: 

zbiorowa jednolita, grupowa jednolita, indy-

widualna.  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE I POMOCE: 

tekst baśni pt. „Królowa Śniegu” H.Ch. An-
dersena, strój Królowej Śniegu, tron kró-

lowej, nagrania muzyki (A. Vivaldi „Cztery 

pory roku”, L. Mozart „Symfonia dziecięca 

Sanna”), folia malarska, płatki śniegu, kulki 

bibuły, puzzle w formie lustra, przecięte 
serca (na sercach są napisane wyrazy: miła, 
dobra, pomocna, odważna, wierna), arkusze 

szarego papier, pastele, klej, nożyczki. 

PLANOWANE SYTUACJE EDUKACYJNE/ 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Spotkanie z Królową Śniegu – wprowa-

dzenie do zajęć.  

Dzieci wchodzą do Sali, gdzie na tronie 
siedzi Królowa Śniegu. Wita się z dziećmi 

i prowadzi krótki dialog. 

– Witam wszystkie dzieci, czy wiecie kim 

jestem? 

– Czy chcecie wybrać się ze mną do 

mojej lodowej krainy? 

– Jest tam bardzo zimno, co trzeba 
zrobić, aby tam się wybrać? (ubrać) 

– Idźcie do szatni, załóżcie czapki, rę-

kawiczki i szaliki. 

 
Sala i miejsce  przygotowane  

do czytania wrażeniowego 

2. Nauczyciel zaprasza dzieci w podróż do 

krainy Królowej Śniegu. Dzieci ubrane 

w zimowe części garderoby formują za-

przęg i wracają do sali w rytm muzyki 
L. Mozarta „Symfonia dziecięca Sanna”. 

3. Czytanie wrażeniowe baśni „Królowa 

Śniegu”. 

 
Czytanie wrażeniowe 

● Nauczyciel zaprasza do słuchania 

baśni czytanej przez Królową Śniegu 

hasłem do otwarcia książki.  

„W naszej książce znaleźć można 

Radość, mądrość i obawę. 

Czy jesteście dzisiaj gotowi  

Na tę książkową wyprawę?3”  

● Dzieci słuchają pierwszego fragmentu 

baśni pt. „Królowa Śniegu”. Gdy Król-
owa Śniegu przeczyta fragment dotyczący 

czarodziejskiego lustra, nauczyciel pro-

ponuje zabawę dydaktyczną „Lustro”. 

● N.: Słuchajcie uważnie baśni, żebyście 

potrafili odpowiedzieć na pytania do-
tyczące wysłuchanego tekstu baśni. 

Za każdą prawidłową odpowiedź otrzy-

macie jeden fragment czarodziejskiego 

lustra.  

● Po przeczytaniu całej baśni lub jej 

fragmentów nauczyciel zadaje pytania. 
Dzieci za prawidłowe odpowiedzi otrzy-

mują kawałki lustra (puzzle), z któ-

rych na koniec ułożą kształt lustra. 

Przykładowe pytania do baśni: 

– Kto stworzył magiczne lustro i jaką 

miało moc? 

– Co stało się z lustrem? 

– Komu i gdzie wpadł kawałek lustra? 

– Co stało się z Kajem, gdy kawałek 

lustra utkwił mu w oku? 

– Do czego Kaj przywiązał saneczki? 

– Dokąd zabrała go Królowa Śniegu? 

– Kogo Gerda poprosiła o pomoc? 

– Co wydarzyło się w ogrodzie? 
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●  „Zamieć” – ekspresja twórcza do mu-

zyki A. Vivaldiego pt. „Zima” z cyklu 

„Cztery pory roku”. Gdy Królowa Śnie-

gu, czytając, dotrze do fragmentu baś-
ni „Mijały dni, miesiące aż nadeszła 

mroźna zima a wraz z nią zamiecie 

i  śnieżyce...”, nauczyciel proponuje, 

aby dzieci stworzyły taką zamieć, 

o jakiej czytała Królowa Śniegu. Dzieci 

otrzymują dużą folię malarską, na 
której rzucone są dowolne materiały 

imitujące płatki śniegu. Dzieci wach-

lują folią do muzyki, tworząc zamieć. 

 
Zabawa „Zamieć” 

● Dzieci słuchają drugiego fragmentu 

baśni i odpowiadanie na pytania do 

treści utworu. 

Gdy Królowa Śniegu, czytając, dotrze 

do fragmentu baśni dotyczącego od-

czarowania Kaja, nauczyciel proponu-

je, aby pomóc Gerdzie odczarować Ka-

ja i w tym celu dzieci muszą ułożyć 
z otrzymanych kawałków „Czarodziej-

skie lustro”. 

 
Układanie „Magicznego lustra” 

● Po ułożeniu lustra Królowa Śniegu od-

czytuje ostatni fragment baśni. 

4. Magiczne serca – zabawa dydaktyczna. 

Dzieci losują połówki serce nierówno-

miernie rozcięte. Ich zadaniem jest zna-

leźć swoją parę i złączyć dwie części 

serca (na sercach są napisane cechy cha-
rakteryzujące Gerdę, wyrazy: miła, dobra, 
pomocna, odważna, przyjazna). Po skoń-

czeniu pracy dzieci wspólnie z nauczy-

cielem odczytują wyrazy i rozmawiają 

dzięki jakim cechom, wartościom Gerda 

uratowała Kaja.  

5. Suknia dla Królowej Śniegu – wykorzys-

tanie metody EPR D. Dziamskiej.  

● Nauczyciel pyta dzieci, czy chcą, aby 

Królowa Śniegu została z nimi dłużej? 

W takim razie zaprosimy Królową na 

bal, ale najpierw musimy przygotować 

dla niej suknię.  

● Dzieci mają przyklejony do stołu taś-

mą malarską arkusz szarego papieru, 

pod którym znajdują się ażurowe 

serwetki i grubsze kształty gwiazdek 

i innych zimowych kształtów (mogą to 

być elementy z dziurkaczy ozdobnych). 
Dzieci chodzą wokół stołu w rytm mu-

zyki (dowolny utwór o tematyce zimo-

wej z wyraźnie wyczuwalnym rytmem) 

i obiema rękami, niebieskimi paste-

lami „wałeczkiem” mażą powierzchnię 
papieru. W zależności od liczby dzieci 

w grupie papier rozkładamy na 2–3 

stolikach.  

● Dzieci otrzymują sylwetkę Królowej 

Śniegu naklejoną na drugi arkusz 

szarego papieru. Następnie, według 
własnego uznania tną pomalowany 

papier na fragmenty i komponują suk-

nię (lub dwie suknie) Królowej Śniegu.  

 
Zajęcia otwarte – dzieci z Przedszkola  

Zgromadzenia Sióstr Antoninek w Częstochowie  
z nauczycielem-konsultantem J. Mielczarek  

i doradcą metodycznym wychowania 
przedszkolnego A. Leszcz-Krysiak 

6. Bal u Królowej Śniegu. Królowa Śniegu 

ogląda prace dzieci i wspólnie z nimi za-
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chwyca się wykonanymi dla niej suk-

niami. Zaprasza dzieci na wspólny bal. 

Zabawa z Królową Śniegu do dowolnej 

muzyki.  

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak 
 

Przypisy: 
1 M. Swędrowska, Przedszkolak w świecie liter. 

Czytanie wrażeniowe, Wyd. MM Wydawnict-
wo Prawnicze, Poznań 2018, s. 5. 

2 M. Swędrowska, Przedszkolak w świecie liter. 
Czytanie wrażeniowe, Wyd. MM Wydawnict-
wo Prawnicze, Poznań 2018, s. 6–22. 

3 Tamże, s. 16. 

 

Bibliografia: 

Swędrowska M., Przedszkolak w świecie liter. 
Czytanie wrażeniowe, Wyd. MM Wydawnict-
wo Prawnicze, Poznań 2018. 

 

 
Zabawy z Królową Śniegu 

 

 

EDUKACJA  POLONISTYCZNA 

 

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

MAŁY  KSIĄŻĘ   W  DRODZE  DO  GWIAZD 

ĆWICZENIA   DLA  KLAS  VII–VIII  

aranek zasnął w skrzyneczce. Wkrótce dostanie świeżą trawę i kaganiec. Tygrysy 

pochowały pazury, węże boa znalazły schronienie w starym kapeluszu, a chrabąszcz 

zamieszkał w pracowni Bankiera. Motyle wyfrunęły z pudełka po farbach. Mały 

Książę zrobił poranną toaletę planety i stanął w zachwycie na widok zawstydzonej róży, 

którą słońce otuliło płaszczykiem promieni.  

Król tęskni za karocą, starym szczurem i poddanym. Mały Książę nie szuka ani kur, ani 

myśliwych. Lubi pytać, podróżować, snuć plany na przyszłość. Poznał już, co to wstyd 

i wyrzuty sumienia. Nie jest zwolennikiem prokrastynacji, gdy w grę wchodzą niebezpieczne 

B 
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baobaby; to one swą wyniosłością i nadmierną wielkością niszczą każdą tajemną planetę 
szczęścia. Próżny ucieszył się z odwiedzin wielbiciela. Latarnik rezygnuje z wakacyjnego 

odpoczynku. Geograf zapomniał, jak wygląda wodospad, góra i morze. Pijak ma niewielkie 

szanse, by zostać badaczem pustej szklanki. Żmija podziwia gwiazdy. Gdy chce ujarzmić 
pychę możnych, zakłada złotą bransoletę. Pogromca potężnych drzew wie, że nie można 
skłonić motyla, aby usiadł ci na dłoni, potrząsając nad nim mieczem.  

Misterium płatków nadal trwa, mimo że generał nie zamienił się w morskiego ptaka, 

a stary szczur nie znalazł karocy. Ludzie kochają kwiaty. Myśliwi tańczą w czwartek z dziew-

czętami w kolorowych spódnicach, a dla lisa rozpoczyna się błogi czas urlopu. To, co piękne, 

wartościowe i efemeryczne, zostało tam, gdzie dzikie bestie czekają na gąsienice. Królewicz 

o  włosach jak jesienne zboże obudził studnię. Nadal tęskni za niemą skargą róży, mil-
czeniem czterech płatków.  

 

CZĘŚĆ PIERWSZA. ĆWICZENIA 

Ćwiczenie 1.  

1.1. Uzupełnij tabelę. Ustal, jakich prawd o dorosłych dowiedział się Mały Książę.  

Cechy dorosłych Cytat z lektury Twój komentarz 

materialiści   

oceniają innych po wyglądzie   

mają wysokie mniemanie o sobie   

narzekają   

nie lubią marnować czasu   

nie chcą przyznać się do błędu   

1.2. Dorośli bardzo lubią proste, logiczne wyjaśnienia, które raz-dwa porządkują im świat, 
dzięki czemu mogą się skupić na czymś ciekawszym. Albo ważniejszym. Albo po prostu czymś 
innym niż niepojęte dziecięce fochy. Jaka jest Twoja opinia o dorosłych? Nadaj swoim 

rozważaniom formę artykułu, który mógłby ukazać się w internetowym wydaniu gazety szkolnej.  

Ćwiczenie 2. 

Uzupełnij zdania tak, by powstały prawdziwe informacje. 

Mały Książę zwiedził … planet. Podczas pierwszej rozmowy z Małym Księciem lis siedział ... . 
Na planecie Małego Księcia znajdują się … wulkany. … sortuje podróżnych. Turecki 

astronom odkrył planetę B-612 w roku … . Rano, po umyciu się, Mały Książę robi … i … . 

Ćwiczenie 3. 

Cechą, która w najmniejszym stopniu odnosi się do Latarnika, jest: 

a) posłuszeństwo,   b) lekkomyślność,  c) rzetelność,   d) pracowitość.  

Ćwiczenie 4.  

Cechą, która w największym stopniu odnosi się do Króla, jest: 

a) bezczelność,   b) prostolinijność,  c) próżność,   d) roztropność.  

Ćwiczenie 5.  

Odwołując się do znajomości całego utworu, wyjaśnij, kto i w jakich okolicznościach 
wypowiedział słowa: dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. 

Ćwiczenie 6.  

Udowodnij, że utwór Antoine de Saint-Exupéry`ego zawiera elementy baśniowe. Wskaż dwie 

cechy baśniowości oraz zilustruj je przykładami z lektury.  

Ćwiczenie 7. 

Zdecyduj, czy elementy świata przedstawionego umieszczone w ramce mają znaczenie sym-

boliczne, czy alegoryczne. Swój wybór krótko uzasadnij. Wskaż, w jakich utworach literac-

kich występował lis. Przypomnij, jaką odgrywał w nich rolę.  

róża, pustynia, baobaby, lis, żmija 
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Ćwiczenie 8.  

Pomóż Badaczowi rozwiązać fonetyczne zadanie. Korzystając ze wzoru, ustal, jaką funkcję 

pełni litera „i” w wyrazach: zwrotniczy, incydent, żmija, ludzie, rogi, chorągiewka.  

WZÓR:  

imbryk 

 „i” na początku wyrazu  

litery: i – m – b – r – y – k   

głoski: i – m – b – r – y – k   

 „i” jest głoską 

sylaby: im – bryk 
 „i” tworzy sylabę  

 

niebo  

 „i” przed samogłoską  

litery: n – i – e – b – o  
głoski: n` - e – b – o  

              „i” zmiękcza spółgłoskę  

sylaby: nie – bo   

 „i” nie tworzy sylaby 

 ośrodkiem sylaby jest samogłoska „e” 

 
miłość 

     „i” przed spółgłoską  

litery: m – i – ł – o – ś – ć  

głoski: m` – i – ł – o – ś – ć  

                 „i” zmiękcza spółgłoskę, jest odrębną głoską  
sylaby: mi – łość  

 „i” tworzy sylabę  

 

kozaki 

 „i” na końcu wyrazu 

litery: k – o – z – a – k – i  
głoski: k – o – z – a – k` – i  

 „i” zmiękcza spółgłoskę, jest odrębną głoską 

sylaby: ko – za – ki  

 „i” tworzy sylabę  

 

 

 

CZĘŚĆ DRUGA. KARTY PRACY 

KARTA PRACY NR 1 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zdania 1–3.  

– Dzień dobry – rzekł Mały Książę.  

– Dzień dobry – odparł Kupiec.  

Kupiec ten sprzedawał udoskonalone pigułki zaspokajające pragnienie. Połknięcie jednej na 

tydzień wystarcza, aby nie chciało się pić.  

– Po co to sprzedajesz? – spytał Mały Książę.  

– To wielka oszczędność czasu – odpowiedział Kupiec. – Zostało to obliczone przez specja-

listów. Tygodniowo oszczędza się pięćdziesiąt trzy minuty.  

– A co się robi z pięćdziesięcioma trzema minutami? 

– To, co się chce… 

„Gdybym miał pięćdziesiąt trzy minuty czasu – powiedział sobie Mały Książę – poszedłbym 
w kierunku studni…”.  

A. de Saint-Exupéry, Mały Książę, Wydawnictwo Arcanus, Bydgoszcz 1994, s. 58–59.  
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Zadanie 1.  

1.1. Ustal, czy bohaterowie tekstu (pilot, Mały Książę, lis) skorzystaliby z oferty Kupca, 

sprzedającego pigułki zaspokajające pragnienie. Formułując odpowiedź, weź pod uwagę 

takie obrazy, jak: poszukiwanie studni, tajemnicze promieniowanie piasku, odnalezienie 
studni, śpiew bloku, obudzenie studni, śpiew studni.  

1.2. Odszukaj i zapisz, co według złotowłosego przyjaciela upiększa studnię.  

1.3. Pomyśl, w jaki sposób dorośli wykorzystaliby pięćdziesiąt trzy minuty zaoszczędzonego 

czasu. Podaj trzy propozycje wraz z uzasadnieniem.  

Zadanie 2.  

2.1. Lis wyjaśniał Małemu Księciu, dlaczego ludzie nie mają przyjaciół. Przywołaj te słowa 
i patrz je krótkim komentarzem. Ustal, czy lis ma rację w swojej ocenie.  

2.2. W formie wpisu blogowego odnieś się do stwierdzenia myśliciela, który pisał: na półkach 
sklepowych nie znajdziemy poczucia dumy, które daje dobrze wykonana praca, nie 

znajdziemy tam także sympatii i szacunku współpracowników oraz innych osób, z którymi 
stykamy się na co dzień, nie znajdziemy wyzwolenia od lęku przed lekceważeniem, pogardą, 
odrzuceniem i upokorzeniem. Swoją wypowiedź opatrz nickiem, wzbogać o elementy graficzne.   

Zadanie 3.  

Przeczytaj poniższy tekst.  

Tej nocy w powietrzu unosiła się woń czasu. Tomas uśmiechnął się, zadowolony z tego 
określenia. To ci dopiero. Jak mógłby pachnieć czas? Kurzem, płaszczami i ludźmi. A jeśli 
zastanowić się, jak brzmi czas, to szumi on niczym woda płynąca w mrocznej grocie, 
dźwięczy jak płaczące głosy, huczy jak ziemia, opadająca na drewniane pokrywy trumien, 
szemrze jak deszcz. A dalej, jak wygląda czas? Jak śnieg padający cicho w ciemnym pokoju 
albo może niemy film w dawnym kinie – setki miliardów twarzy, szybujących w dół niczym nowo-
roczne balony, coraz niżej i niżej, w nicość. Tak właśnie pachniał, wyglądał i brzmiał czas.  

Pomyśl, którego bohatera literackiego, filmowego można nazwać: władcą czasu, niewol-

nikiem czasu. Zastanów się, jak według Ciebie może pachnieć, wyglądać i brzmieć czas. 

Swoje propozycje zapisz w formie mapy myśli.  

 

KARTA PRACY NR 2 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zdania 1–3.  

Planeta 328, 17.4. Roku Księżycowego  

Drogi Pilocie! 

To już czwarta planeta, którą zwiedzam. A Ty śmiałeś się ze mnie, mówiąc, że nie nadaję się 
na podróżnika. Muszę stwierdzić z dumą, że jak na amatora turystycznych wojaży radzę 
sobie doskonale. Zresztą po powrocie sam zobaczysz, jakie poczyniłem postępy w sztuce 
poznawania świata i ludzi. A skoro jesteśmy przy poznawaniu, to chcę Ci teraz opowiedzieć 
o mieszkańcu Planety 328. 

Nie wiem, jak ma na imię. Sam nie potrafił mi zdradzić, co lubi jeść na śniadanie ani jaki ma 
kolor oczu. Ten człowiek to Bankier, który od 54 lat liczy gwizdy. To Łowca Liczb. Dzięki nim 
staje się panem świata i przestrzeni. Wyobraź sobie, że on nigdy nie widział zachodu słońca, 

nigdy nie podlewał kwiatów, nie chodził na spacery. Bankier to mężczyzna należący do 
Gatunku Rachujących. On nie wie, co to znaczy polować na złoty październik. Najgorsze 
w tym wszystkim było to, że Bankier nie chciał i nie potrzebował innych ludzi. Nie tęsknił za 
rozmową z drugim człowiekiem, nie miał krewnych ani przyjaciół. Ze mną też niechętnie 
dyskutował, gdyż akurat brał w posiadanie świecące na niebie punkciki.  

Nie sądziłem, że spotkam kiedyś takiego człowieka. Cieszę się, że Ty, Drogi Pilocie, nie jesteś 
do niego podobny.  

Pozdrawiam 

Mały Książę – podróżnik  

PS. Pod koniec dnia stwierdziłem, że moja Róża także zna się na liczeniu. Tylko że ona liczyła 
zawsze na moją obecność, punktualność i troskliwość.  
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Zadanie 1.  

1.1. Odwołując się do znajomości lektury oraz powyższego tekstu, udowodnij, że Bankier 

zasłużył sobie na miano Łowcy Liczb. 

1.2. Dokończ zdania tak, by powstały peryfrazy. 

Bankier to ten, który …………………………………………………………………………… 

Latarnik, czyli ………………………………………………………………………………….. 

Próżny albo …………………………………………………………………………………….. 

● Wyjaśnij, do czego służy Bankierowi i róży umiejętność liczenia.  

Zadanie 2. 

Spróbuj przekonać Bankiera, by porzucił swoje zajęcie i zaczął cieszyć się życiem. W swojej 

wypowiedzi wykorzystaj perswazyjną funkcję języka oraz poznane figury retoryczne.  

Zadanie 3.  

Wypisz z tekstu: zdanie pojedyncze, zdanie złożone podrzędnie, równoważnik zdania. 

 

KARTA PRACY NR 3 

Przeczytaj tekst Cztery kolce w purpurze, a następnie wykonaj zadania 1–3.  

Kiedyś mówiono o niej: ukochana Małego Księcia. Później zaczęto dodawać: uśmiechnięta 
uwodzicielka. Od roku wybranka jasnowłosego czarodzieja z asteroidy B-612 jest najbardziej 

rozchwytywaną projektantką mody na wschód od Planety 359.  

Zaczynała skromnie. Na początku było studium pielęgnacji zdrowia i urody Kleopatra, później 
praca na stanowisku stylisty paznokci w ośrodku leczniczym Orbita. W czasie sierpniowego 
pobytu na Wyspie Skorpionów odbyła wakacyjny kurs wizażu, a po powrocie do rodzinnych 
stron nawiązała internetowy kontakt z renomowanym salonem kosmetycznym Mon Pierre 
w Paryżu. Stąd już tylko krok do wielkiego świata mody. 

Szybko udowodniła, że szata zdobi człowieka, wydobywając z głębi duszy to, co najlepsze: 
dumę, pewność siebie, zadowolenie, satysfakcję. Projektując ubrania dla domu mody 
Forester, nieznana nikomu pani z asteroidy odkryła nowe możliwości tkwiące w zwykłych 
szyfonach i bawełnie z Bombaju. Jej letnia kolekcja Bim Bam Bom wywołała sensację 

w świecie mody. Okazało się, że żółty może inspirować, że zieleń doskonale komponuje się 
z  szafirem i opaloną skórą brazylijskich modelek, że kostium kąpielowy może składać się 
wyłącznie z kokardek i twórczej inspiracji uwięzionej w formie tęczowej obręczy na biodrach. 

O jej katalogach głośno jest nawet na osiedlach mieszkaniowych w Wietnamie.  

Kto by pomyślał, że delikatna Róża zaopatrzona jedynie w cztery śmieszne kolce do obrony 
przed światem, uczyni z nich narzędzie twórczej i niezwykle zyskownej pracy. Obecnie 
partnerka Małego Księcia firmuje swym imieniem najnowszy zapach z letniej kolekcji perfum 

Rosa Mon Amour.  

Zadanie 1. 

Korzystając ze słownika, encyklopedii lub wyszukiwarki internetowej, wyjaśnij znaczenie 

terminów lead, publicystyka.  

Zadanie 2.  

Zapisz, jakie znasz rodzaje artykułów prasowych. Podkreśl w powyższym tekście lead.  

Zadanie 3.  

Twoi koledzy przygotowują internetowe wydane gazetki szkolnej. Znajdzie się w nim tekst 
pt. Bohaterowie Małego Księcia wyruszają na podbój świata… mody. Napisz lead do tego artykułu.  

 

KARTA PRACY NR 4 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zdania 1–3.  

Planeta 330, 19.4. Roku Księżycowego  

Drogi Pilocie! 

Moja międzyplanetarna podróż dobiega końca. Oglądam teraz kosmiczne kamienie i czekam, 
aż właściciel Planety 330 skończy swoją pracę. 
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Pan siedzi za wielkim biurkiem i pisze coś w wielkich księgach. Co pewien czas przerywa 
pisanie, przykłada lupę do oka i sprawdza efekt swej pracy. Powiedział mi, że jest 
Geografem. Tylko że on nigdy nie odchodzi od swojego wielkiego biurka ani od swoich 
wielkich ksiąg. Wyobraź sobie, że Geograf nie wie, jak wygląda pustynia ani jak szumią 
drzewa targane listopadowym wiatrem, ani kiedy kwitnie fiołek alpejski. Ten pan to Łowca 
Danych, przepisywacz zdań, kolekcjoner cennych słów. Ten człowiek należy do Gatunku 
Spisywaczy i trochę przypomina mi Latarnika. On także nie ma własnego życia.  

Przyszło mi do głowy, że Starszy Pan nie wie nawet, co to znaczy mieć marzenia. Muszę 
przyznać Ci się, Drogi Pilocie, że nie polubiłem tego człowieka. Powiedział mi, że kwiaty go nie 
interesują. Czegoś takiego nie można przyjąć do wiadomości.  

Pozdrawiam 

Mały Książę – podróżnik  

PS Cieszę się, że wyruszyłem w tę podróż. Jestem jednak trochę zawiedziony. Myślałem, 
że spotkam ciekawych, fascynujących ludzi. Zamiast tego zobaczyłem smutek, pustkę, byleja-

kość, samotność. Nie zazdroszczę im. Teraz doceniam fakt, iż jestem tylko Małym Księciem, 
który posiada asteroidę, baobaby i Różę z jej czterema śmiesznymi kolcami. 

Zadanie 1.  

1.1. Odwołując się do znajomości lektury oraz powyższego tekstu, udowodnij, że Geograf 

zasłużył sobie na miano Łowcy Danych. 

1.2. Geograf wyjaśnił Małemu Księciu, dlaczego nie interesuje się kwiatami. Odszukaj w lek-

turze ten fragment i zapisz, jakim przymiotnikiem badacz określił kwiaty.  

Zadanie 2. 

Spróbuj przekonać Geografa, by porzucił wielkie biurko i zaczął poznawać świat. W swojej 

wypowiedzi wykorzystaj poznane figury retoryczne. Zastosuj perswazyjną funkcję języka.  

Zadanie 3.  

3.1. Przeczytaj poniższy tekst, a dowiesz się, w jakich okolicznościach Mały Książę otrzymał 
imię Ten, Który Nosi Słoneczny Amulet na Piersiach.  

Pamiętam, że byłem wtedy w podróży. Zostawiłem za sobą asteroidę, baranki i baobaby. 
Zostawiłem wszystkie wspomnienia, które wiązały mnie z różą. Na jednej z planet spotkałem 
Króla, Wodza w Gronostajowym Płaszczu. Długo rozmawialiśmy, patrząc na cudowny zachód 
słońca. Mówiłem, że życie jest trudne, pełne obowiązków i wyrzeczeń. Mówiłem, że na wiosnę 
ziemia pachnie trawą. Mówiłem, że gwiazdy prowadzą nie tylko strudzonych wędrowców. 
Byłem zdenerwowany, sam nie wiem, dlaczego. Tamten dzień jakoś dziwnie kojarzył mi się 
z domem, z tą moją niepozorną asteroidą B-612. Król tylko kiwał głową i uśmiechał się pod 
nosem. A ja dalej mówiłem. Chciałem chyba zagłuszyć własny lęk i niepokój. Było już dawno 
po północy, gdy król, wręczając mi mały pakuneczek, powiedział: 

– Twój strach jest twoją siłą. Twój uśmiech jest paszportem do różanego ogrodu. Nie wstydź 
się łez, bo to one zaprowadzą cię tam, skąd wyszedłeś. Miły przyjacielu, od dziś jesteś dla 
mnie Tym, Który Nosi Słoneczny Amulet na Piersiach.  

Byłem mu za te słowa bardzo wdzięczny.  

3.2. Przed Tobą indiańskie imiona, które Mały Książę otrzymał od zwiadowcy z plemienia 

Chiricahua. Wybierz jedno z nich, a następnie wyjaśnij, w jakich okolicznościach opiekun 
róży otrzymał swoje imię.  

– Ten, który śpiewa na dnie studni, 

– Przyjaciel złotego pazura, 

– Oczy, które były smutne, ale osuszył je wiatr.  

 

KARTA PRACY NR 5 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–12.  

– Moim zdaniem – odparłem – żyć to znaczy uczyć się. Każde wydarzenie ma znaczenie dla 
tego, kto go doświadcza. Im bardziej świadomi się stajemy, tym łatwiej odkrywamy 
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wewnętrzny sens tego, co nam się przydarza. Czasami to właśnie ból i choroba, których nie 
chcemy zaakceptować, mogą być najcenniejszą lekcją. Przeznaczenie zawsze znajduje 
sposób, by nauczyć nas tego, co wzbudza nasz największy opór, z czym najbardziej nie 
chcemy się pogodzić.  

– Czy każdy człowiek ma swoje własne przeznaczenie? Czy ludzie mogą zmieniać swój los?  

–spytał młody człowiek takim tonem, jakby coraz mniej z tego wszystkiego rozumiał. 

– Tak – odparłem lakonicznie ze świadomością, że w bibliotekach całej planety zalegają 
tysiące książek, które na próżno usiłują udzielić kategorycznej odpowiedzi na to pytanie. 

Ponieważ chłopak nadal wpatrywał się we mnie wyczekująco, odwołałem się do porównania. 

– Wyobraź sobie, że jesteś rzeką, która za wszelką cenę musi płynąć naprzód. Starasz się omijać 
góry i wybierać drogę najmniejszego oporu. Trudności są jak głazy, na które wpadasz po drodze.  

A.G. Roemmers, Powrót Młodego Księcia, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011, s. 34.  

Zadanie 1.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Z tekstu wynika, że 

A) człowiek powinien cieszyć się każdym dniem. 

B) człowiek powinien analizować każdy mijający dzień.  

C) każde wydarzenie, w którym człowiek uczestniczy, staje się dla niego lekcją życia. 

D) każde wydarzenie, w którym człowiek uczestniczy, staje się dla niego lekcją pokory. 

Zadanie 2.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Człowiek nie chce pogodzić się z 

A) tragicznymi wydarzeniami, które spotykają go w życiu.  

B) cierpieniem i chorobą.  

C) osobistymi porażkami.  

D) przemijaniem czasu. 

Zadanie 3.  

Ustal, która informacja jest prawdziwa. Zaznacz P w odpowiednim miejscu tabeli.  

3.1. Przeznaczenie zawsze działa na szkodę człowieka.  P 

3.2. Przeznaczenie utrudnia człowiekowi realizację jego planów życiowych. P 

3.3. Przeznaczenie chce nauczyć człowieka, by potrafił cieszyć się każdą chwilą. P 

3.4. Przeznaczenie chce nauczyć człowieka, by akceptował to, co go w życiu spotyka. P 

Zadanie 4.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Porównanie człowieka do rzeki świadczy o tym, że 

A) człowiek jest zmienny.  

B) człowiek jest niebezpieczny.  

C) człowiek cały czas dąży naprzód.  

D) człowiek nie lubi oglądać się za siebie.  

Zadanie 5.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Głazami nazwane zostały w tekście 

A) kamienie, po których stąpa człowiek.  

B) kamienie, które oznaczają ból i choroby.  

C) kłopoty, które człowiek powinien w życiu omijać.  

D) kłopoty, którym człowiek musi w życiu stawić czoła.  
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Zadanie 6.  

Ustal, która informacja jest fałszywa. Zaznacz F w odpowiednim miejscu tabeli. 

6.1. Ludzie mają wpływ na to, co ich w życiu spotyka.  F 

6.2. Każdy człowiek ma swoje przeznaczenie.  F 

6.3. Tylko niektórzy ludzie potrafią zmienić swój los. F 

6.4. Ludzie mogą zmienić swój los.  F 

Zadanie 7.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Wyjaśnienia znaczenia wyrazu lakonicznie należy szukać w 

A) słowniku wyrazów obcych.  

B) słowniku wyrazów kłopotliwych.  

C) słowniku terminów gramatycznych.  

D) słowniku poprawnej polszczyzny.  

Zadanie 8.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Formy moim, sobie, nas to 

A) przyimki. 

B) spójniki. 

C) zaimki. 

D) partykuły. 

Zadanie 9.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

W wyrazie odkrywamy zachodzi proces fonetyczny o nazwie 

A) ubezdźwięcznienie postępowe.  

B) ubezdźwięcznienie wsteczne. 

C) uproszczenie grupy spółgłoskowej. 

D) udźwięcznienie wsteczne. 

Zadanie 10.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

W wyrazie spytał akcent pada na 

A) trzecią sylabę od końca.  

B) ostatnią sylabę.  

C) drugą sylabę. 

D) przedostatnią sylabę od końca.  

Zadanie 11.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Wyraz niepodzielny słowotwórczo to 

A) zaakceptować.  

B) nauczyć. 

C) lekcja.  

D) udzielić.  

Zadanie 12.  

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

12.1. W tekście występują dwa przysłówki w stopniu najwyższym.  P F 

12.2. Formy oby, właśnie to partykuły. P F 

12.3. Tekst zawiera trzy przymiotniki w stopniu najwyższym. P F 

12.4. Formy zmieniać, udzielić to czasowniki nieprzechodnie. P F 
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ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 5 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Odpowiedź C B 3.4. P C D 6.3. F A C B D C 12.1. F  12.2. P    

12.3. P  12.4. F 

 

KARTA PRACY NR 6 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–12.  

– Słuchaj, bo zamierzam zdradzić ci teraz sekret szczęścia. 

– Znasz sekret szczęścia? – spytał Młody Książę z szeroko otwartymi oczami, jakby nie mógł 
uwierzyć, że odpowiedź, której ludzkość poszukiwała od stuleci, zostanie mu objawiona tu 
i teraz. […] 

– Oto ona – zacząłem. – Zdobędziesz szczęście, jeśli nauczysz się kochać i wybaczać, 
bo wtedy ty również będziesz kochany i znajdziesz przebaczenie. Nie możesz wybaczać, 

nie kochając, bo twoje przebaczenie nigdy nie będzie większe od twojej miłości. I w końcu: 
nie można kochać i wybaczać innym, nie potrafiąc najpierw kochać i wybaczać sobie. 

– Jak można kochać siebie, znając swoją niedoskonałość? – zaprotestował Młody Książę. 

– Dokładnie tak samo jak innych ludzi. Ich niedoskonałości też przecież widzimy. Kto czeka 
z miłością na istotę idealną, ten łudzi się iluzjami i w końcu nie będzie w stanie pokochać 
nikogo. A zatem kochać i wybaczać samemu sobie wystarczy, by zapragnąć stać się lepszą 
osobą i zaakceptować fakt,  że zrobiło się w tym celu wszystko, co możliwe. 

A.G. Roemmers, Powrót Młodego Księcia,  

Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011, s. 97–98.  

Zadanie 1.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Sekret szczęścia zna 

A) Młody Książę.  

B) ludzkość.  

C) człowiek, który potrafi przebaczyć swojemu wrogowi. 

D) narrator, który rozmawia z Młodym Księciem.  

Zadanie 2.  

Ustal, które stwierdzenia są poprawne. 

Szczęście polega na tym, że 

1. człowiek potrafi kochać i jest zdolny do przebaczenia.  

2. człowiek czuje się kochany przez swoich bliskich.  

3. człowiek akceptuje samego siebie i potrafi uczyć się na własnych błędach.  

4. człowiek nie potrafi długo gniewać się na innych ludzi.  

Wybierz odpowiedź spośród podanych  

A) Tylko stwierdzenie 4 jest poprawne.  

B) Stwierdzenia 2, 4 są poprawne.   

C) Stwierdzenia 1, 3 są poprawne.  

D) Tylko stwierdzenie 3 jest poprawne. 

Zadanie 3.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Z tekstu wynika, że miłość nie może istnieć bez 

A) przywiązania. 

B) przebaczania.  

C) poświęcenia.  

D) prawdomówności.  
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Zadanie 4.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Człowiek, który umie wybaczyć samemu sobie, 

A) będzie potrafił szczerze porozmawiać z drugą osobą.   

B) będzie potrafił wyjaśnić sobie niewłaściwe zachowanie innych osób.   

C) będzie potrafił obdarzyć uczuciem drugiego człowieka. 

D) będzie potrafił rozwiązać problemy drugiej osoby.  

Zadanie 5.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Młody Książę jest zdziwiony, gdy dociera do niego prawda o tym, że  

A) można kochać wiele osób.  

B) można kochać innych, mimo że samemu ma się wady. 

C) można kochać tylko przez chwilę.  

D) można kochać przez całe życie.  

Zadanie 6.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Z tekstu wynika, że  

A) ludzie idealni nie istnieją.  

B) można kochać tylko ludzi idealnych.  

C) człowiek powinien dążyć do doskonałości.  

D) ludzie idealni są nudni. 

Zadanie 7.  

Ustal, jakie procesy fonetyczne zachodzą w podanych wyrazach. Połącz nazwy procesów 

z odpowiednimi wyrazami.  

I. ubezdźwięcznienie postępowe a. teraz 

II. ubezdźwięcznienie wsteczne b. wtedy 

III. utrata dźwięczności na końcu wyrazu c. przebaczenie 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

A) I a,  II b,  III c. 

B) I b,  II a,  III c. 

C) I c,  II a,  III b. 

D) I c,  II b,  III a. 

Zadanie 8.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Wypowiedzenie Zdobędziesz szczęście, jeśli nauczysz się kochać to 

A) zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe przyzwolenia.  

B) zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe warunku.  

C) zdanie złożone współrzędnie.  

D) imiesłowowy równoważnik zdania złożonego podrzędnie.  

Zadanie 9.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Formy kochając, znając to 

A) imiesłów przysłówkowy współczesny.  

B) imiesłów przysłówkowy uprzedni.  

C) imiesłów przymiotnikowy czynny.  

D) imiesłów przymiotnikowy bierny.  
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Zadanie 10.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Wyjaśnienia terminu iluzja należy szukać w  

A) słowniku wyrazów kłopotliwych.  

B) słowniku wyrazów obcych.  

C) słowniku terminów literackich.  

D) słowniku antonimów.  

Zadanie 11.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Wyłącznie spójniki zawiera szereg 

A) bo, ci, ona.  

B) od, nie, nigdy.  

C) bo, jeśli, że. 

D) kto, ich, jak. 

Zadanie 12.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Wyrazy kochać, wybaczać to 

A) eufemizmy.  

B) czasowniki w stronie biernej.  

C) peryfrazy.  

D) nieosobowe formy czasownika.  

 

ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 6 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Odpowiedź D C B C B A D B A B C D 

 

KARTA PRACY NR 7 

7.1. Przeczytaj opowiadanie Szczurze zęby. 

Tamtej nocy klan tygrysów zaatakował asteroidę. Minęła właśnie północ. Wszyscy już spali. 

Pierwszy obudził się Mały Książę. Zaniepokoił go dziwny tupot licznych łap zaopatrzonych 
w  pazury, które w zetknięciu z wilgotną ziemią wydawały niemiły odgłos przypominający 

chlupnięcie. On wiedział, co to oznacza.  

– Lisie, lisie, wstawaj! – Mały Książę próbował ściągnąć rudego przyjaciela z wygodnego 

legowiska.  

– Dopiero północ – odparł zaspany lis.  

– Lisie, lisie – szeptał coraz bardziej zaniepokojony Książę.  

Dopiero energiczne potrząsanie za puszystą kitę wyrwało lisa z objęć łaskawego Morfeusza.  

– Co się stało? – zapytał zdziwiony.  

– Chyba ktoś jest na zewnątrz…Boję się, że to…. – szeptał przerażony Mały Książę. 

– Nawet nie wymawiaj ich imienia – ostro zakończył dyskusję lis. 

Mały Książę zabrał ze sobą szabelkę i nowy sztucer, który nabył tydzień temu na targu od 
kupca handlującego pigułkami obniżającymi poziom cholesterolu. Lis założył brązowy kaftan 

i wielkie rękawice nabijane metalowymi ćwiekami.  

– Co zrobimy? – zapytał Mały Książę, gdy opuszczali tylnymi drzwiami mieszkanie. 

– Pójdziemy do Latarnika, poprosimy go, by zapalił wszystkie latarnie i zwołał podziemną 

armię szczurów – odparł spokojniejszy już lis. 

– Może tym razem się uda – westchnął Mały Książę. 

– Głowa do góry, mój złotowłosy przyjacielu. Nie z takich opresji się wychodziło – próbował 

zażartować lis. 

Szybko przedostali się z domu do małej chatki, w której od czterech miesięcy mieszkał 
Latarnik. Zgodnie z przewidywaniami lisa, Latarnik od razu zapalił wszystkie latarnie znaj-
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dujące się na asteroidzie B-612 i dał znak podziemnej armii szczurów o wizycie partyzanckie-

go szwadronu tygrysów.  

–  Za trzy minuty będzie tu sam wódz, Wielki Karczownik – oznajmił z dumą Latarnik. 

– Nareszcie nie jesteśmy bezbronni jak ostatnim razem – dodał Mały Książę, mając w pamięci 
dramatyczne wydarzenia z 15 kwietnia ubiegłego roku, kiedy klan tygrysów zaatakował 

śpiących mieszkańców, kradnąc cały zapas żywności, broni i leczniczych ziół. 

Lis nakazał im milczenie. Wódz szczurów, Wielki Karczownik, właśnie formował szyki. 
Tygrysy nie spodziewały się kontrataku. Były przekonane, że walka zakończy się kilkoma 

uderzeniami silnych łap o słomiane dachy domostw i krzykiem przerażonych mieszkańców.  

Tym razem było inaczej. Szczury dopadły do tygrysich łap, które w jednej sekundzie pokryły 
się maleńkimi bliznami. Rozległ się wielki krzyk, przechodzący w charkot. Tygrysy nie wie-
działy, że szczurze zęby zawierają w sobie jad. 

7.2. Na podstawie tekstu przygotuj notatkę informacyjną do prasy. Pamiętaj o zastosowaniu 
właściwego stylu.  

7.3. Na podstawie tekstu sporządź raport o klanie tygrysów. Użyj odpowiednich środków 

językowych.  

 

KARTA PRACY NR 8 

8.1. Przeczytaj tekst. Wskaż główne cechy sprawozdania.  

Sprawozdanie z XII Edycji Konkursu Złote Nożyczki 

18 czerwca 2009 roku w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach odbyła się XII Edycja Konkursu 
Fryzjerskiego Złote Nożyczki 2009 zorganizowana przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie 
Fryzjerów przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych oraz Agencją Reklamy i Wizerunku 
Moda Look w Tarnowie. 

Do konkursu zgłosiło się 26 drużyn fryzjerskich z całej Polski. Aby przejść do etapu 
finałowego, każdy z zawodników musiał wykazać się umiejętnością strzyżenia włosów 
długich, krótkich i średnich na czas, modelowaniem włosów zniszczonych trwałą ondulacją 

oraz ścinaniem grzywki. Następnie zawodnicy przystępowali do właściwej części konkur-
sowej, którą były zawody w trzech kategoriach: fryzura bankietowa, upięcia fantazyjno- 
-okolicznościowe oraz moda show-biznes. Rywalizacja była zacięta i niezwykle wyrównana. 
Trzeba przyznać, że zawodnicy przygotowali się do konkursu po mistrzowsku. Jury było pod 
wrażeniem zręczności, fachowości oraz finezyjnego wykonania konkursowych fryzur. 
Od samego początku uznanie publiczności zdobył Próżny, dwudziestoletni fryzjer mieszkający 
w Łańcucie, a pochodzący z odległej Planety 326. Młodzieniec, na stałe związany z Salonem 
Fryzjerskim Laurent, wykonał fryzurę bankietową à la Maria Antonina, upięcie fantazyjno- 
-okolicznościowe wzbogacone płatkami róży oraz fryzurę inspirowaną filmami z Rudolfem 
Valentino jako propozycję dla panów z show-biznesu.  

Próżny nie miał sobie równych i w ostatecznej rozgrywce to on zdobył pierwsze miejsce i Złote 
Nożyczki. Do nagrody dołączony był  dwuletni kontrakt z Zakładem Fryzjerskim Franck 
Provost z siedzibą w Paryżu. Zaszczytne drugie miejsce wywalczył sobie Tybalt z Werony, 
pracujący dla domu mody Mączyńska & Papiernicki. Trzecie miejsce natomiast zdobył Józef 
Papkin z Fredrowskiego Zaścianka, który trofeum zadedykował tajemniczej damie swego 

serca. Konkurs przebiegał sprawnie, w miłej, artystycznej atmosferze. Zarówno jury, jak 
i publiczność z niecierpliwością będzie oczekiwać na XIII edycję fryzjerskich zmagań, która za 
rok zawita do malowniczego Rzeszowa.  

8.2. Wybierz jeden z tematów i napisz sprawozdanie. Umieść w swojej pracy wybranego 
bohatera z lektury Mały Książę oraz inną postać literacką z obowiązkowych lektur szkolnych 

poznanych w klasach IV–VI.  

– Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Badaczy Kosmosu, 

– Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Kupców i Dostawców Kwiatów, 

– Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Główne kierunki w architekturze latarni morskich. 

Urszula Wykurz 
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Agnieszka Kowalkowska 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku 

W   KRAINIE  ORTOGRAFII  

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA   

W  NAUCZANIU  PRZEDMIOTU  JĘZYK  POLSKI    

NA  POZIOMIE  SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  

ADRESAT INNOWACJI: 

uczniowie klasy IV.  

RODZAJ INNOWACJI: 

metodyczna. 

FINANSOWANIE: 

innowacja nie wymaga dodatkowych środków. 

Inspiracją do opracowania innowacji 

stały się spostrzeżenia dotyczące trudności 

uczniów w poprawnym pisaniu wyrazów i wy-

korzystywaniu poznanych zasad pisowni.  

Podczas pisemnej wypowiedzi uczniowie 

skupiają uwagę na jej treści i popełniają 

błędy, których nie robią, wykonując typowe 

ćwiczenia ortograficzne. Wynika to najpraw-

dopodobniej z tego, że nawyk poprawnego 

pisania nie do końca został wyćwiczony. 
Zaobserwowano, że uczniom brakuje umie-

jętności jednoczesnej koncentracji na treści 

i na prawidłowej pisowni. Po zanalizowaniu 

podstawy programowej i programu naucza-

nia klasy IV postanowiłam prowadzić za-

jęcia dodatkowe, które pozwolą przezwy-
ciężyć trudności dotyczące poprawnego pi-

sania i czytania. Działania ćwiczące orto-

grafię, objęte innowacją, będą włączone 

w proces dydaktyczno-wychowawczy, jedno-

cześnie stanowiąc jego wsparcie i uatrakcyj-
nienie zajęć poprzez gry i zabawy.  

Głównym celem innowacji pedagogicznej 

jest nauka przez zabawę. Zabawa stanie się 

w ten sposób jednym ze środków ułatwia-

jących opanowanie, utrwalanie i usystema-

tyzowanie podanych na lekcji wiadomości. 
Tego typu metoda uczy samodzielnego myś-

lenia, wyzwala inwencję twórczą, jak rów-

nież sprawia uczniowi przyjemność z wyko-

nania czynności, a nie jest tylko obowiąz- 

kiem. 

Prace publikowane będą na internetowej 

stronie szkoły, w gazetce uczniowskiej „Sło-

wikowe wieści” oraz na stronie internetowej 

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie – Przykłady 

Dobrej Praktyki oraz w „Częstochowskim 
Biuletynie Oświatowym”. Na zakończenie 

projektu innowacji, przeprowadzony będzie 

konkurs na „Mistrza Ortografii”. 

Zakres treściowy realizowany będzie 

w  oparciu o Program nauczania ogólnego 
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języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły 

podstawowej „Nowe słowa na start!” M. Der-

lukiewicz oraz ćwiczenia „Język polski 5  

– ortografia, zasady i ćwiczenia” A. Halasz, 
P. Borysa, wydawnictwa GWO. 

CELE OGÓLNE: 

● kształtowanie nawyku prawidłowego sto-

sowania zasad ortograficznych, 

● wdrażanie do systematyczności oraz sa-

mokontroli, 

● rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 

● kształtowanie wrażliwości na piękno li-

teratury, 

● kształtowanie umiejętności czytania i słu-

chania ze zrozumieniem. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Uczeń: 

● poznaje i utrwala zasady i reguły ortogra-

ficzne poprzez zabawę i naukę, 

● doskonali umiejętność poprawnej pisow-

ni pod względem ortograficznym i grama-

tycznym, 

● poznaje nowe słownictwo, 

● wyrabia nawyk samokontroli i samodziel-

ności, 

● doskonali pisanie z pamięci i ze słuchu, 

● dba o estetykę i poprawność graficzną 

pisma, 

● ćwiczy umiejętności opowiadania prze-

czytanego tekstu, 

● doskonali pamięć poprzez naukę wierszy 

i rymowanek ortograficznych, 

● nabywa umiejętność wyszukiwania infor-

macji z różnych źródeł, 

● doskonali pamięć wzrokową i słuchową 

oraz spostrzegawczość ortograficzną, 

● rozwija umiejętność głośnego i cichego 

czytania ze zrozumieniem, 

● doskonali myślenie logiczne oraz przyczy-

nowo-skutkowe, 

● wyrabia nawyk korzystania ze słownicz-

ka ortograficznego, 

● rozwija wyobraźnię, 

● uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 

z przekazanych informacji, 

● potrafi pracować w grupie. 

TREŚCI NAUCZANIA: 

Doskonalenie umiejętności nabytych w kla-

sie III:  

Uczeń: 

● pisze poprawnie pod względem ortogra-

ficznym oraz stosuje reguły pisowni, 

● poprawnie używa znaków interpunkcyj-

nych: kropki, przecinka, znaku zapyta-

nia, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwu-

kropka, średnika, nawiasu, 

● zna podstawowe reguły ortograficzne, 

● pracuje ze słownikiem ortograficznym 

i z komputerem, 

● ćwiczy umiejętności pisowni wyrazów 

z trudnościami ortograficznymi: wyrazy 

z  ó, rz, ż wymiennym i niewymiennym, 
wyrazy z „u”, końcówki -ówka , -arz , -erz, 

wyrazy z h, ch, dyktanda tematyczne, 

● ćwiczy spostrzegawczość oraz nawyk pra-

widłowego pisania – ćwiczenia wirtualne 

oraz na tablicy interaktywnej, 

● rozwiązuje zagadki, łamigłówki, wykreś-

lanki, 

● tworzy wierszyki ortograficzne. 

METODY PRACY: 

W pracy z uczniami stosowane będą 

metody aktywizujące: 

● zajęcia ortograficzne, 

● gry dydaktyczne, zabawy edukacyjne i za-

jęcia plastyczne kształcące spostrzegaw-

czość i pamięć wzrokową, 

● rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek, re-
busów, zagadek, logogramów, plątani-

nek, domin ortograficznych, 

● tworzenie wierszy, 

● wypełnianie kart pracy przygotowanych 

przez nauczyciela, 

● korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, 

● korzystanie z gier, w tym komputerowych 

(np. „ Ortofrajda”, Pisu, Pisu itp.), 

● zajęcia czytelnicze, 

● burza mózgów, 

● karciane gry ortograficzne, 

● trening ortograficzny, 

● metoda ćwiczeń ortograficzno-redakcyj-

nych, 

● ortograficzne kalambury, 

● dyktanda, 

● konkursy, 

● dyskusja, 

● pogadanka, 

● opowiadanie, 

● opis, 

● metody kształcące poszukiwanie i wyko-

rzystanie informacji z różnych źródeł. 

FORMY PRACY: 

● indywidualna, 

● w grupach, 



Edukacja w teorii i praktyce

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (122) 2021   76 

● w parach, 

● zespołowa. 

PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ: 

● Organizacja zajęć ortograficznych. 

● Przypomnienie zasad korzystania ze 

słownika ortograficznego. 

● Jak pisać kaligraficznie? 

● Zasady pisowni wyrazów z „ó”. 

● Zasady pisowni wyrazów z „u”. 

● Zasady pisowni wyrazów z „rz”. 

● Zasady pisowni wyrazów z „ż”. 

● Zasady pisowni wyrazów z „ch”. 

● Zasady pisowni wyrazów z „h”. 

● Zasady pisowni wyrazów z „ą”. 

● Zasady pisowni wyrazów z „ę”. 

● Zasady pisowni wyrazów z „em”. 

● Zasady pisowni wyrazów z „en”. 

● Zasady pisowni wyrazów z „om”. 

● Zasady pisowni wyrazów z „on”. 

● Kiedy piszę wielką literę a kiedy małą? 

● Zasady pisowni rozdzielnej lub łącznej 

pisowni przeczenia „nie”. 

● Jak dzielę wyrazy przy przenoszeniu? 

● Zasady pisowni rozdzielnej lub łącznej 

pisowni cząstek -bym,- byś, -by. 

● Pisownia ji, ii, i w zakończeniach niektó-

rych rzeczowników. 

● Kiedy stawiam kropkę w skrótach? 

● Jak piszę nazwy cyfr, liczb? 

● Kiedy stawiam kropkę? 

● Kiedy stawiam przecinek? 

● Kiedy stawiam wykrzyknik? 

● Kiedy stawiam pytajnik? 

● Kiedy stawiam myślnik? 

● Kiedy stawiam dwukropek? 

● Kiedy stawiam cudzysłów? 

● Znaki interpunkcyjne. 

● Wyjątki. 

● Wierszyki ortograficzne. 

● Dyktanda. 

● Ankieta. 

● Konkurs na „Mistrza Ortografii”. 

OCZEKIWANE REZULTATY: 

Uczniowie: 

● sprawnie przekazują swoje myśli na piś-

mie, przestrzegając zasad ortograficz-

nych, 

● sprawnie posługują się słownikiem orto-

graficznym,  

● swoje prace pisemne publikują na in-

ternetowej stronie szkoły, w gazetce ucz-

niowskiej, 

● prezentują swoje prace rodzicom na spot-

kaniu, 

● dbają o estetykę i poprawność graficzną 

pisma, 

● wyrabiają nawyk samokontroli i samo-

dzielności, 

● poszerzają zakres słownictwa. 

EWALUACJA: 

Prace uczniów będą na bieżąco spraw-

dzane, omawiane, a najlepsze publikowane. 

Na zakończenie projektu zostaje ogłoszony 

konkurs na „Mistrza Ortografii”. 

Wśród uczniów przeprowadzona będzie 

ankieta, mająca na celu wyrażenie opinii 
dotyczącej wprowadzonej innowacji pedago-

gicznej. 

Autor projektu po zakończeniu innowacji 

napisze sprawozdanie z jej realizacji i przed-

stawi je dyrektorowi szkoły oraz nauczy-

cielom.  

Agnieszka Kowalkowska 
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EDUKACJA  HISTORYCZNA  I  OBYWATELSKA 
 

dr Jarosław Durka 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

DZIEJE  JASNEJ  GÓRY  

I  DUSZPASTERSTWA  AKADEMICKIEGO  W  PRL  

W  EDUKACJI  HISTORYCZNEJ  

NA  TEMAT  RELACJI  PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ  

WYBÓR  TEKSTÓW   ŹRÓDŁOWYCH  –   CZĘŚĆ  I  

la dzieci i młodzieży szkolnej his-

toria Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej jest zagadnieniem trudnym 
do zrozumienia. Jest tak dlatego, że rzeczy-

wistość państwa reżimowego była zupełnie 

różna od znanych uczniom współczesnych 

realiów społecznych i politycznych. W związ-

ku z tym w edukacji historycznej trzeba się-
gać do maksymalnie wielu bliskich uczniom 

odniesień, które pomogą przybliżyć wyda-

rzenia sprzed kilkudziesięciu już lat. Dla 

mieszkańców regionu częstochowskiego po-

mocne mogą być zajęcia oparte o historię 

lokalną, która w wielu przypadkach łączy 
się z szerzej pojmowanymi dziejami ojczys-

tymi. Staje się tak za sprawą Jasnej Góry, 

która ma szczególne miejsce w historii Pol-

ski, będąc duchową stolicą narodu.  

Źródła archiwalne dotyczące historii san-
ktuarium jasnogórskiego z lat 1945–1989, 

ale też różnych działań podejmowanych w tym 

okresie w diecezji częstochowskiej, w tym 

rozwoju duszpasterstwa akademickiego, znaj-

dują się w wielu archiwach i bibliotekach. 

Po dokonaniu selekcji, można wybrać kilka 
interesujących dokumentów oddających rea-

lia minionych czasów, stanowiących uzupeł-

nienie lub alternatywę dla tekstów źródło-

wych znajdujących się w podręcznikach his-

torii. 

Proponuję na zajęciach z historii wyko-

rzystać dokument, który pobudzi wyobraź-

nię uczniów. Może skłonić do refleksji, roz-

mowy z rodzicami i dziadkami na temat 

przeszłości. Tekst może też być pomocny 

przy tworzeniu konkursów szkolnych lub 
międzyszkolnych. Wykorzystanie tematyki 

regionalnej na lekcjach historii wzmacnia 

bowiem oddziaływania dydaktyczne, wykorzys-

tując emocjonalny związek uczniów z miejs-

cem zamieszkania. Kształtuje to także świa-

domość związku historii regionalnej i lokal-
nej z historią państwa, co uczy patriotyzmu 

i przygotowuje do życia społecznego. 

Proponowany materiał źródłowy można 

wykorzystać zarówno w 8 klasie szkoły pod-

stawowej, jak i w szkołach ponadpodstawo-
wych.  

Praca z poniższym tekstem źródłowym mo-

że pomóc w realizacji zajęć ujętych w treś-

ciach podstawy programowej z historii w szko-

le podstawowej. Poznając wydarzenia w Pol-

sce z lat 1957–1981, uczniowie powinni cha-
rakteryzować realia życia społecznego i kul-

turalnego z uwzględnieniem specyfiki cza-

sów gomułkowskich i gierkowskich, wyjaś-

niać znaczenie roli Kościoła katolickiego dla 

stosunków politycznych i społecznych, opi-
sywać narodziny i działania opozycji poli-

tycznej w latach 1976–1980, przedstawiać 

rolę Jana Pawła II i oceniać jego wpływ na 

przemiany społeczne i polityczne. 

Natomiast realizując treści podstawy prog-

ramowej w szkołach ponadpodstawowych 
w  zakresie podstawowym, uczniowie, którzy 

będą zgłębiali dzieje ojczyste z tego samego 

okresu, powinni umieć wyjaśnić społeczno- 

-polityczną rolę Kościoła katolickiego, cha-

rakteryzować i oceniać działalność opozycji 
politycznej w latach 1976–1980, a także oce-

niać rolę papieża Jana Pawła II i jego wpływ 

na przemiany w Polsce i krajach sąsiednich.  

Materiał źródłowy dotyczy 1979 roku, os-

tatnich miesięcy sprzed pierwszej pielgrzym-

ki papieskiej do Polski. Może więc stanowić 
wstęp lub punkt odniesienia do zajęć w szko-

łach ponadpodstawowych w zakresie rozsze-

D 
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rzonym, realizujących treści podstawy pro-

gramowej, dotyczące dekady 1981–1989, kie-

dy młodzież uczy się opisywać i oceniać po-

litykę władz PRL względem Kościoła w la-
tach 80., a także opisywać wpływ Kościoła 

katolickiego na ruch społeczny Polaków. 

Wreszcie poprzez pracę z dokumentem 

uczniowie mogą doskonalić umiejętność in-

terpretacji i analizy materiału źródłowego.  

Nauczyciele powinni wskazać uczniom na 
warstwę informacyjną tekstu dla tworzenia 

wyobrażenia faktów historycznych i przygo-

tować ćwiczenia dostosowane do poszcze-

gólnych etapów edukacyjnych. W przypad-

ku szkoły podstawowej można zapytać o przy-
czyny zaangażowania młodzieży w ruch piel-

grzymkowy w tamtych czasach, o rolę Koś-

cioła w rzeczywistości PRL, o stosunek ko-

munistów do religii i do opozycji politycznej. 

W przypadku szkoły ponadpodstawowej ćwi-

czenia powinny dotyczyć wyjaśniania spo-
łeczno-politycznej roli Kościoła, charakte-

rystyki działań opozycji i stosunku do nich 

aparatu bezpieczeństwa.  

Poniższy tekst źródłowy to część doku-

mentacji prowadzonej przez częstochowską 
Służbę Bezpieczeństwa sprawy operacyjne-

go sprawdzenia o kryptonimie „Szczyt”. Za-

łożono ją 24 kwietnia 1979 roku w związku 

ze spodziewanym przybyciem na Jasną Gó-

rę 44. Pielgrzymki Akademickiej i spodzie-

waną I pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. 
Materiał pozwala wskazać, jaki był wtedy 

stosunek komunistów do Kościoła katolic-

kiego i zaangażowania młodzieży w życie 

religijne, a także na działalność istniejących 

wówczas nielegalnych organizacji opozycyj-
nych. Wymienia działania, jakie zostaną pod-

jęte w stosunku do organizatorów i uczest-

ników pielgrzymki akademickiej. W ogólny 

sposób wskazuje na skalę działań apara- 

tu bezpieczeństwa przeciwko pielgrzymce.  

Sprawę o kryptonimie „Szczyt” zakończono 
21 czerwca 1979 roku. 

TEKST ŹRÓDŁOWY 

24.04.1979 r., Częstochowa. Meldunek ope-
racyjny naczelnika Wydziału III Komendy 
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Czę-
stochowie, ppłk. Andrzeja Faltusa. 

[…] Słowny opis zagrożenia (faktu) 

W dniach 5–6.05.1979 r. w Częstochowie 

na Jasnej Górze odbędzie się tradycyjna 

44 Pielgrzymka Akademicka o zasięgu ogól-

nopolskim. W[edłu]g dotychczasowego roz-
poznania operacyjnego i opinii kleru wy-

nika, że w imprezie tej ma uczestniczyć oko-

ło 15 tys. osób, w tym duży procent gości 

zagranicznych. Dla usprawnienia przebiegu 

uroczystości kler organizuje spośród mło-
dzieży takie ekipy pomocnicze jak: 

– mieszkaniowo-wyżywieniowa – zabezpie-

cza Częstochowa, 

– informacyjno-techniczna – [zabezpiecza] 

Gorzów [Wielkopolski] i Gdańsk 

– porządkowa – [zabezpiecza] Białystok, Ka-
towice 

– sanitarna – [zabezpiecza] Gliwice 

Ponadto diecezjalny duszpasterz akade-
micki – ks. Ireneusz SKUBIŚ poszukuje do 

pomocy w przyjmowaniu cudzoziemców 

uczestników D[uszpasterstwa] A[kademic-

kiego] znających języki obce.  

Do ważniejszych imprez podczas piel-

grzymki należą: 

– spotkanie młodych w dniu 5.05.b[ie-

rzącego] r[oku] o godz. 1600 w Instytucie 
Eklezjologicznym prowadzone przez ks. 

T. Uszyńskiego. Spotkanie zamknięte, w któ-

rym przewidziane są wystąpienia przed-

stawicieli grup antysocjalistycznych […]. 

– konferencja przed Szczytem w dniu 
6.05.1979 r. o godz. 800 na temat „Obo-

wiązek poznania prawdy historycznej”, wy-

głasza B[ohdan] CYWIŃSKI, członek TKN 

[Towarzystwa Kursów Naukowych], 

– spotkanie absolwentów DA w dniu 6.05.br. 

o godz. 1215, na które zaproszony jest 
prof. [Stanisław] STOMMA z tematem 

„Odrodzenie”, 

– spotkanie z piosenką religijną w dniu 

6.05.br. o godz. 1330 przygotowane przez 

Gdańsk. 

Sama tematyka wystąpień, jak i osoby je 

wygłaszające, wskazują na to, że podczas piel-
grzymki gloryfikować się będzie założenia Pol-

ski burżuazyjnej i w tym duchu urabiać po-

stawy przybyłej tu młodzieży. 

W aktualnej sytuacji operacyjnej należy 
liczyć się również z tym, że powyższą im-

prezę jak i przyjazd do Częstochowy papieża 

Jana Pawła II w dniach 4–6.06.br. wyko-

rzystają do swoich antysocjalistycznych ce-

lów (agitacji, kolportażu wydawnictw, oś-
wiadczeń itp.) wrogie elementy z różnych 

ugrupowań opozycyjnych (SKS [Studencki 

Komitet Solidarności], TKN, ROPCiO [Ruch 

Obrony Praw Człowieka i Obywatela], KSS 

KOR [Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”]) 

powiązanych z niektórymi ośrodkami dusz-
pasterstwa akademickiego. Należy spodzie-

wać się udziału w tych imprezach przede 
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wszystkim osób ze strony ugrupowań anty-

socjalistycznych z terenu Warszawy, Lubli-

na, Gdańska, Krakowa, Radomia, Wrocła-

wia, Szczecina, Torunia, Poznania oraz grup 

Polonii zagranicznej.  

W związku z tym postanowiono założyć 
sprawę operacyjnego rozpracowania krypt[o-

nim] „Szczyt”, w której dążyć się będzie do: 

– rozpoznania planów, inicjatyw aktywu 

miejscowego ośrodka DA i z innych śro-

dowisk akademickich oraz duszpasterzy 
akademickich, agitacji w środowiskach 

akademickich na uczelniach i DS-ach 

[domach studenckich], składu osobowe-

go grup – uczestników biorących udział 

w tych imprezach, 

– ujawniania wszelkich zamierzanych akcji 
petycyjnych, kolportażu wydawnictw bez-

debitowych, odezw, oświadczeń, haseł, 

emblematów itp. 

– ustalania kontaktów uczestników, akty-

wu DA i duszpasterzy akademickich z ele-

mentami antysocjalistycznymi oraz uczest-
nikami z zagranicznych ośrodków dusz-

pasterstwa uczestniczących w tych imprezach. 

Działania te realizować będą wszyscy 
pracownicy operacyjni pionu III oddelego-

wani do obsługi swoich źródeł informacji 

uczestniczących w 44 Pielgrzymce Akademic-

kiej i uroczystościach związanych z pobytem 

na Jasnej Górze papieża Jana Pawła II. 

Naczelnik Wydziału III KW MO w Częstochowie 
Ppłk. A. Faltus 

Źródło: 

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej w Katowicach, sygn. IPN Ka 

027/295, k. 1–2. 

Słowniczek pojawiających się w tekście 
trudniejszych terminów: 

Aktyw – członkowie władz Polskiej Zjedno-

czonej Partii Robotniczej, związków zawo-

dowych, sankcjonowanych przez partię 

organizacji młodzieżowych. 

Polska burżuazyjna – w tym przypadku 

odniesienie do II Rzeczypospolitej. 

Sprawa operacyjnego rozpracowania – pro-
wadzona przez Służbę Bezpieczeństwa 

sprawa operacyjna, która polegała na in-

tensywnej inwigilacji większej grupy osób, 

przy zaangażowaniu dużych sił i środków. 

Sprawy te miały nadawany kryptonim. 

Jarosław Durka 
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EDUKACJA  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 
 

Adam Makówka 
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie 

ZWIĄZKI  NIEORGANICZNE  

–   REAKCJE  CHEMICZNE  (POWTÓRZENIE) 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  Z   CHEMII   DLA  KLASY  VII 

CZAS TRWANIA: 

1 godzina lekcyjna 

CELE OGÓLNE: 

Uczeń: 

● potrafi pisać wzory związków nieorganicznych, 

● potrafi zapisać reakcje chemiczne, 

● zna nazwy podstawowych związków nieorganicznych. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE: 

realizowane wymagania z podstawy programowej – Nowa podstawa programowa z chemii 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 356). 

Uczeń: 

1) rozpoznaje wzory wodorotlenków i kwasów; zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków: 

NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Cu(OH)2 i kwasów: HCl, H2S, HNO3, H2SO3, H2SO4, 

H2CO3, H3PO4 oraz podaje ich nazwy;  

2) projektuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek (rozpusz-

czalny i trudno rozpuszczalny w wodzie), kwas beztlenowy i tlenowy (np. NaOH, Ca(OH)2, 

Cu(OH)2, HCl, H3PO4); zapisuje odpowiednie równania reakcji w formie cząsteczkowej;  

3) projektuje doświadczenie oraz wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania (HCl + NaOH); 

pisze równania reakcji zobojętniania w formie cząsteczkowej i jonowej;  

4) tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczków, azotanów(V), siar-
czanów(IV), siarczanów(VI), węglanów, fosforanów(V) (ortofosforanów(V)); tworzy nazwy 

soli na podstawie wzorów; tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli na podstawie nazw;  

5) pisze równania reakcji otrzymywania soli (kwas + wodorotlenek (np. Ca(OH)2), kwas + tle-

nek metalu, kwas + metal (1. i 2. grupy układu okresowego), wodorotlenek (NaOH, KOH, 
Ca(OH)2) + tlenek niemetalu, tlenek metalu + tlenek niemetalu, metal + niemetal) w for-

mie cząsteczkowej. 

METODY: 

● pogadanka, 

● praca w grupach. 

MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

● układ okresowy pierwiastków chemicznych, 

● tabela rozpuszczalności, 

● karta pracy dołączona do scenariusza. 

PRZEBIEG LEKCJI: 

Wprowadzenie  

1. Nauczyciel określa temat lekcji i przedstawia jej cel. 

2. Nawiązuje do poprzednich zajęć i przypomina wiadomości na temat poznanych związków 

nieorganicznych przydatne do bieżącej lekcji. 

3. Nauczyciel zadaje pytania sprawdzające:  

● Co to są związki chemiczne, związki nieorganiczne? 

● Podaj ogólne wzory związków nieorganicznych. 

● Jakie znamy metody otrzymywania tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli? 

Podaje przykładowe związki chemiczne, sprawdzając wiedzę uczniów ze znajomości pisa-

nia wzorów i nazw.  

W tabeli wypisano nazwy i wzory związków. Należy uzupełnić puste komórki. Nauczyciel 

może wydrukować uczniom tabelkę lub przepisać na tablicy. 

Nazwa Wzór 

tlenek sodu  

 KOH 

kwas siarkowy VI  

 Ca(NO3)2 

chlorek baru  

 Al2O3 

wodorotlenek żelaza (III)  

4. Uczniowie odpowiadają, a nauczyciel weryfikuje poprawność ich wypowiedzi i uzupełnia 

tabelkę.          
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Część właściwa 

1. Nauczyciel dzieli społeczność klasową na zespoły (po 3 lub 4 osoby w grupach). 

2. Rozdaje materiały pomocnicze (układ okresowy, tabele rozpuszczalności). 

3. Wyjaśnia, na czym polega praca w zespole. 

4. Rozdaje karty pracy. 

5. Uczniowie rozwiązują chemograf, nauczyciel kontroluje pracę uczniów.  

6. Po zakończeniu wypełniania karty pracy, uczniowie podpisują ją i oddają prowadzącemu, 

następnie wspólnie z nauczycielem rozwiązują chemograf na tablicy. 

Część podsumowująca 

1. Po przeanalizowaniu reakcji chemicznych przy tablicy i wyjaśnieniu napotkanych trud-

ności podczas rozwiązywania chemografu nauczyciel przypomina kryteria przyznawania 

punktów i skalę oceniania. 

2. Uczniowie w danej grupie, którzy uzyskali najwięcej punktów za rozwiązywany chemograf, 

dostają oceny celujące za pracę na lekcji. Jeśli uczniowie innych grup wyrażą zgodę na wpi-

sanie im ocen, które otrzymaliby z danych punktów, nauczyciel również może je wpisać. 

3. Nauczyciel podkreśla, jakie zagadnienia mogą znaleźć się na sprawdzianie i na co zwrócić 

szczególną uwagę. 

UWAGI O PRZEBIEGU LEKCJI: 

Lekcja powinna przebiegać w zrównoważonym tempie. Nauczyciel w pierwszej fazie zajęć 

pełni rolę prelegenta, następnie staje się koordynatorem pracy własnej uczniów, aby w koń-

cowym etapie zweryfikować poziom przyswojonej wiedzy uczniów przez sprawdzenie kart 
pracy i wystawienie ocen celujących uczniom najlepszej grupy. Reakcje chemiczne rozwią-

zane na tablicy pozwolą na dokładne określenie stanu wiedzy uczniów przed zbliżającym się 

sprawdzianem. Wspólne, aktywne włączenie się uczniów pozwoli na wyjaśnienie problema-

tycznych treści związanych z pisaniem reakcji chemicznych. 

 

KARTA PRACY 

Rozwiąż chemograf (zapisz poszczególne reakcje) 

 

Odpowiedzi 

A – …………..; reakcja – ……………………………………………………………………………………… 

B – …………..; reakcja – ……………………………………………………………………………………… 

C – …………..; reakcja – ……………………………………………………………………………………… 

D – …………..; reakcja – ……………………………………………………………………………………… 

E – …………..; reakcja – ……………………………………………………………………………………… 

F – …………..; reakcja – ……………………………………………………………………………………… 

G – …………..; reakcja – ……………………………………………………………………………………… 

H – …………..; reakcja – ……………………………………………………………………………………… 
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I – …………..; reakcja – ……………………………………………………………………………………… 

J – …………..; reakcja – ……………………………………………………………………………………… 

 

Kartę pracy można zastosować w celu sprawdzenia wiadomości i umiejętności z zakresu 

pisania reakcji chemicznych związków nieorganicznych. 

Adam Makówka 

 

Netografia: 
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Chemia, [dostęp 12.02.2020]. 

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/chemia.-pp-z-komentarzem.-szkola-
podstawowa.pdf, [dostęp 12.02.2020]. 

https://www.dlanauczyciela.pl/27317,nowa-podstawa-programowa-z-chemii-dz-u-z-2017-r-poz-356-pdf, 
[dostęp 12.02.2020]. 

http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7129, [dostęp 12.02.2020]. 

https://www.superprof.pl/blog/nauka-wiedza-chemiczna-dla-dzieci/, [dostęp 12.02.2020]. 

http://www.sprzeplino.pl/publikacje/pierzynska/pracawgrupach.pdf, [dostęp 12.02.2020]. 

 

Źródło: https://www.bajecznachemia.pl/wp-content/uploads/2020/04/4-1.jpg, [dostęp 15.03.2021]. 

 

 

 

 

EDUKACJA  INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 
 

Ludmiła Pilecka 
Szkoła Podstawowa im. S. Ligonia w Truskolasach 

BURZA  MÓZGÓW,   SZYBKI  FEEDBACK  

–   INTERAKTYWNIE  

numerach 4(106)2017 oraz 3(109)2018 „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowe-

go” pisałam o aplikacjach umożliwiających tworzenie interaktywnych materiałów 

czy też ułatwiających korzystanie z tablicy interaktywnej. Tym razem zajmę się 

grupą aplikacji pozwalających na interakcję z całą klasą jednocześnie, niejednokrotnie 

nawet bez użycia tablicy czy rzutnika. Są to aplikacje umożliwiające gromadzenie na żywo 
odpowiedzi, opinii, przeprowadzanie ankiet, głosowań czy burzy mózgów i prezentowanie ich 

na ekranie. 

W 
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Jedną z nich jest Tricider (tricider.com). Jest to proste i łatwe w użyciu narzędzie ułat-

wiające wspólne podejmowanie decyzji online. Umożliwia przeprowadzenie burzy mózgów, 

głosowania, przeanalizowanie plusów i minusów. Uczniowie mogą udzielać odpowiedzi ze 

swoich urządzeń mobilnych, wystarczy, że udostępnimy im link do pytania. Założenie wąt-
ku, jak i wzięcie udziału w dyskusji nie wymaga rejestracji. Jednak zakładając konto w ser-

wisie, mamy dostęp do wszystkich naszych dyskusji, także tych, do których zostaliśmy 

zaproszeni. Na wspólnej tablicy możemy umieszczać również filmy i zdjęcia. Jest to narzędzie 

bezpłatne. 

 
Przykładowa burza mózgów wśród nauczycieli na temat współtworzenia  
przez uczniów interaktywnych ćwiczeń i quizów w serwisach takich jak  

LearningApps, Kahoot itp. – efekt szkolenia dla nauczycieli 

Jeśli chcemy zadać proste pytanie i sprawnie zebrać krótkie odpowiedzi od obecnych osób 
(ewentualnie zrobić to zdalnie), to z pomocą przyjdzie narzędzie AnswerGarden (answer-

garden.ch). Ani do stworzenia pytania, ani do udzielenia odpowiedzi nie potrzebujemy konta 

w serwisie. Wystarczy podać link lub kod QR do strony z utworzonym pytaniem, a użyt-

kownicy na swoich urządzeniach zobaczą zarówno pytanie, jak i pole tekstowe, gdzie mogą 

udzielić odpowiedzi. Długość odpowiedzi możemy ograniczyć do 20 lub 40 znaków. 
Ze wszystkich odpowiedzi tworzy się chmura wyrazowa, w której najczęściej pojawiające się 

odpowiedzi są wyróżnione większą czcionką. Narzędzie świetnie się sprawdza przy burzy 

mózgów. Natomiast brak możliwości założenia konta trochę utrudnia archiwizowanie ankiet 

i ich wyników. 

Podobne zastosowanie ma aplikacja PollEverywhere (polleverywhere.com). Do pytań 

możemy dodawać zdjęcia. Możemy zadawać pytania zamknięte, otwarte oraz stworzyć 
miejsce na zadawanie pytań przez osoby uczestniczące w zajęciach. Możemy umieścić 

pytanie do grafiki, na której trzeba wskazać odpowiedni element. Uczestnicy muszą wejść na 

stronę pollev.com, gdzie po slashu jest nazwa użytkownika, twórcy quizu. Na ich ekranach 

pojawia się aktywowany przez właściciela quiz. Odpowiadający nie potrzebują konta w ser-

wisie. Mogą też skorzystać z appki. Odpowiadają na swoich urządzeniach, a ich odpowiedzi 

na bieżąco pojawiają się na ekranie nauczyciela (pod warunkiem, że włączymy taką opcję). 
Odpowiedzi uczestników na pytanie otwarte tworzą chmurę wyrazową. Istnieją też wtyczki 

do programów PowerPoint, Keynote czy GoogleSlides pozwalające na dodawanie pytań 

bezpośrednio na slajdzie prezentacji. 
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Przykład pytania w aplikacji PollEverywhere, w którym odpowiedzią  

jest wskazanie odpowiedniego elementu na rysunku/mapce 

Najbardziej rozbudowaną aplikacją z tej grupy jest Mentimeter (mentimeter.com). 
To strona do tworzenia prezentacji z zawartymi w nich interaktywnymi quizami. Nasze slajdy 

możemy przeplatać pytaniami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, ankietami, w których 

uczestnicy oceniają coś w określonej skali. Możemy tworzyć chmury tagów dynamicznie 

zmieniające się wraz z napływem kolejnych odpowiedzi uczestników (aplikacja zawiera filtr 

wulgaryzmów) czy klasyczne slajdy, pod którymi uczestnicy mogą np. wyrażać swoją opinię, 

klikając odpowiednią ikonę. Uczestnicy mogą zadać pytania do prezentowanego materiału. 
Większość opcji tworzenia pytań zakłada anonimowe odpowiedzi (bardziej przydatne do 

ankiet czy głosowań), są jednak również pytania typu quiz, gdzie uczestnicy podają swoje 

imiona, dzięki czemu uzyskujemy efekt rywalizacji i możemy kontrolować, kto jak odpo-

wiadał. Odpowiedzi udziela się na stronie menti.com po wpisaniu sześciocyfrowego kodu 

prezentacji. Udzielone przez uczestników odpowiedzi pojawiają się na wykresach, których 
typ możemy wybrać. Pozwala nam to na zaprezentowanie wyników publiczności, ale także 

zrobienie z nich użytku w późniejszym terminie. Wersja darmowa aplikacji pozwala na 

tworzenie krótkich ankiet czy quizów (do 3 pytań). Dla bardziej wymagających użytkowników 

istnieje opcja PRO, która jest płatna. Można w niej np. zaimportować gotową prezentację 

wykonaną w Power Poincie. Aplikacja dostępna jest częściowo w języku polskim. Mentimeter 

posiada również appki na urządzenia z systemami IOS oraz Android. Pytania i odpowiedzi 
wyświetlają się wówczas na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu ankietę czy quiz możemy 

przeprowadzić bez projektora.  

W podobny sposób możemy wykorzystać opisaną już w numerze 4(106)2017 CBO apli-

kację Spiral (spiral.ac). W trybie Quickfire na zadane pytanie uczniowie odpowiadają na 

swoich urządzeniach. Logują się poprzez wpisanie specjalnego kodu, używając przeglądarki 
(strona gospiral.ac) lub aplikacji Spiral Education (dostępnej na Androida). Mogą udzielać 

odpowiedzi w postaci rysunku. Nauczyciel decyduje, w którym momencie pokazać 

odpowiedzi na dużym ekranie. Może pokazać nazwy autorów odpowiedzi lub je ukryć.  

Interesującym narzędziem do skompletowania feedbacku jest serwis Poll & Match 

(pollandmatch.com), który umożliwia uczestnikom ułożenie przedstawionych opcji w postaci 

listy rankingowej. Przekazujemy uczniom link do naszego rankingu, oni odpowiadają 
wpisując imię i adres e-mail. 
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Przykład pytania w serwisie Poll & Match – użytkownik przesuwając  

przedstawione propozycje, układa je od najbardziej do najmniej preferowanej 

Ciekawą aplikacją do zbierania informacji (np. burzy mózgów, feedbacku) jest Canva-

nizer (canvanizer.com). Strona oferuje różne szablony (m.in. SWOT analisys, Feedback 

Canvas). Aby stworzyć projekt, należy wybrać szablon, wpisać tytuł, adres e-mail i hasło. 

Na naszą pocztę e-mail otrzymamy linki do projektu w formie edytowalnej i tylko do odczytu. 

Po udostępnieniu uczniom linku (do edytowalnej wersji naszego projektu) możemy zebrać od 
nich informacje bez potrzeby logowania z ich strony.  

Do szybkiego przeprowadzenia ankiety mogą służyć również narzędzia chmurowe 

udostępniane przez Google i Microsoft. Są to odpowiednio: Formularze Google oraz 
Microsoft Office Forms. Pierwsze narzędzie dostępne jest bezpłatnie dla użytkowników 

posiadających konto Google (czy po prostu pocztę Gmail), drugie dostępne jest bezpłatnie 

dla nauczycieli w ramach usługi Office 365 dla edukacji. Oba bardzo podobne do siebie 

narzędzia służą do tworzenia ankiet (mogą być też wykorzystane do quizów online). 

Znajdziemy tu zatem m.in. pytania wielokrotnego/jednokrotnego wyboru, krótkiej odpowie-

dzi itp. Wyniki ankiety widoczne są od razu dla autora ankiety i można je wyświetlić w po-
staci wykresu, a także wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego. 

Ludmiła Pilecka 

 
 
 
 
 
Magdalena Lankamer-Bubacz 
Szkoła Podstawowa nr 47 im. M. Konopnickiej w Częstochowie 

KOMUNIKATOR  SLACK  W  NAUCZANIU  ZDALNYM 

andemia COVID-19, która w Polsce pojawiła się w lutym 2020 r. spowodowała, 

decyzją prezesa rady ministrów oraz ministra zdrowia, przeniesienie pod koniec marca 

2020 r. nauczania w szkołach publicznych z formy tradycyjnej do formy zdalnej. Ten 
krok, choć konieczny i słuszny, doprowadził do powstania całkowicie nowych sytuacji, przed 

którymi stanęli nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Jednym z fundamentalnych problemów 

okazała się skuteczna komunikacja. Z końcem marca i początkiem kwietnia 2020 r. wiele 

szkół oraz wielu nauczycieli indywidualnie lub grupowo stanęło przed dylematem wyboru 

narzędzia, które umożliwi wsparcie nauczania zdalnego oraz wesprze komunikację z ucz-

niem, aby w jak największym możliwym do zrealizowania stopniu, podtrzymać osobisty 
i namacalny kontakt z uczniami. Niestety wybór narzędzia z dziedziny komunikacji przy 

jednoczesnym wsparciu w nauczaniu zdalnym był i nadal jest wyborem trudnym i skom-

plikowanym. Ilość czynników, które należy wziąć pod uwagę jest duża, a znajomość branży 

P 



Edukacja w teorii i praktyce

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (122) 2021   86 

komunikatorów wymaga często wiedzy praktycznej. Korzystano masowo z kilku oczywistych 

kanałów komunikacji. Pierwszym wyborem często okazywał się Facebook Messenger lub 

Skype. Niestety, okazało się, że choć ich przydatność jako narzędzi komunikacji jest 

wystarczająca, to nie umożliwiają one wsparcia w nauczaniu czy organizacji pracy zdalnej. 
Kolejnym wyborem okazywał się dzienniczek elektroniczny, który ze swojej definicji umo-

żliwia wymianę informacji między nauczycielem i uczniem, jednak jego forma przypomina 

bardziej komunikację mailową, która ze względu na swoją bezwładność czasową nie jest 

najlepszym wyborem do realizacji nauczania zdalnego. 

Pomocą w takich sytuacjach okazują się być komunikatory zintegrowane z innymi sys-

temami lub samodzielnie integrujące inne systemy, oferujące szeroki zakres usług i fun-

kcjonalności w obrębie jednej platformy i jednego wspólnego ekosystemu. Tego typu 

narzędzia oczywiście istnieją na rynku od wielu lat. Praca zdalna w korporacjach czy 

firmach stała się faktem od co najmniej kilkudziesięciu lat wraz z rozwojem Internetu. 
Dodatkowo sama komunikacja w firmie, gdzie pracownicy pracują stacjonarnie, realizowana 

za pomocą komunikatorów zintegrowanych nie jest niczym nowym i niezwykłym. Nawet 

pracownicy realizujący swoje zadania w jednym pomieszczeniu mogą czerpać ogromne 

korzyści z używania zintegrowanych komunikatorów w swojej codziennej pracy. Definicja 

komunikacji w przypadku pracy grupowej nie oznacza tylko werbalnego komunikowania się, 

ale oznacza przede wszystkim skuteczną wymianę informacji, szybki dostęp, jej kategory-
zowanie oraz łatwe wyszukiwanie. Dodatkowo ważnym aspektem tego typu narzędzi jest 

możliwość dyskusji i pracy nad problemem, który może wynikać z organizacji grupy lub 

z samej współdzielonej informacji. 

W procesie wyboru narzędzia wspierającego naukę zdalną trzeba zadać sobie szereg 
pytań. Jednym z nich są zakładane cele i typ komunikacji z uczniami, jaki będzie chciał 

realizować nauczyciel. Jeśli założeniem nauczyciela jest jedynie przekazanie materiałów wraz 

z tematami do opracowania to idealnym kanałem komunikacji może być mail lub dzien-

niczek internetowy (np. firmy Vulcan). Jeśli nauczyciel ma możliwość uczestniczyć w ogólnie 

realizowanym przez placówkę programie komunikacji, to może skorzystać z dużych dedy-
kowanych narzędzi, jakimi są Google Classroom lub Teams. Tego typu narzędzia posiadają 

nie tylko zintegrowane komunikatory, ale również narzędzia do wideokonferencji oraz 

dedykowaną architekturę do pracy w grupach uczniowskich. Inną grupą narzędzi są 

komunikatory podobne w działaniu do Facebook Messenger z dodatkowym wsparciem dla 

wymiany informacji, pracy w grupie oraz wideokonferencji. Takimi narzędziami są np. 

Discord oraz Slack. W ciągu ostatnich miesięcy dał się zaobserwować znaczy wzrost 
dostępności tego typu narzędzi dla szkół. Prywatne firmy wychodząc naprzeciw zapotrze-

bowaniu, przyśpieszyły rozwój takich platform lub umożliwiły bezpłatny dostęp do nie-

których usług. Przykładami są takie firmy jak Google ze swoim Google Classroom lub 

Microsoft z platformą Teams. Podobnie sprawa ma się z narzędziami do wideokonferencji, 

takimi jak: Zoom, Webex lub Google Hangouts (dostępny bezpłatnie już wcześniej). Część 
nauczycieli wybrała takie komunikatory jak Discord czy właśnie Slack.  

 
Ekran główny aplikacji Slack 
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Slack jest narzędziem, które należy do grupy zintegrowanych komunikatorów interne-

towych. Zaprojektowany został specjalnie z myślą o zespołach pracowników ze szczególnym 

uwzględnieniem obiegu informacji w grupie oraz dyskusji nad informacją. Umożliwia prze-

prowadzanie całej, wielopłaszczyznowej komunikacji (nie tylko tekstowej) w jednym inter-
fejsie, z wyszukiwarką i personalizacją powiadomień. Slack dostępny jest jako aplikacja 

natywna dla systemów mobilnych Android oraz iOS, a także dla komputerów stacjonarnych 

Windows, Mac oraz Linux. Dostępność aplikacji umożliwiającej integrację z systemem 

operacyjnym została osiągnięta za pomocą platformy Electron, która niejako opakowuje 

usługę internetową w formie samodzielnej aplikacji. Dostępna jest również aplikacja przeglą-

darkowa na Slack.com, tak więc korzystać z niej mogą dosłownie wszyscy posiadacze dowol-
nej nowoczesnej przeglądarki internetowej.  

  
Podgląd pliku Excel w oknie konwersacji 

Głównym założeniem architektury Slacka jest praca w grupach (w nomenklaturze Slacka 

nazywanych kanałami), które mogą niezależnie od siebie komunikować się, wymieniać 

informacje, pliki, zdjęcia, filmy lub prowadzić dyskusje. Aplikacja umożliwia tworzenie 

kanałów dyskusji o różnym stopniu otwartości (prywatny, dla zdefiniowanej grupy 

odbiorców lub publiczny). Można również używać Slacka jako komunikatora, pisząc bez-
pośrednio do wybranego użytkownika. Istnieje opcja wyszukiwania konkretnych wcześniej 

współdzielonych plików lub fragmentów rozmów. Podczas pracy na Slacku możliwa jest 

natychmiastowa komunikacja z członkami grupy, przesyłanie materiałów w formie różnego 

rodzaju plików: utworzonych w różnych edytorach tekstu, fotografii, grafik, materiałów 

wideo i audio. Bezpośrednio są one wyświetlane w interfejsie Slacka i nie wymagają 
posiadania oddzielnych aplikacji. Komunikator Slack daje możliwość integracji z aplikacjami 

i serwisami trzecimi, takimi jak: Google Hangouts, Dysk Google, Kalendarz Google, Dropbox, 

Zoom, Outlock, Microsoft One Derive, Box, Twitter, MailChimp, Asana, GitHub, BitBucket, 

Cisco Webex Meetings, GoTo Meeteng oraz wiele innych.  

Dzięki zastosowaniu komunikatora Slack uczniowie mają możliwość komunikacji 

w orientacji czasowej nastawionej na teraźniejszość oraz przeszłość, ponieważ treść infor-
macji oraz dyskusji jest archiwizowana. Prowadzący ma dzięki temu możliwość odpowie-

dzenia na wszystkie pytania, może również włączyć się do każdego wątku rozmowy i pro-

wadzić go niezależnie. W przypadku użycia Slacka w grupie szkolnej zasadnym wydaje się 

założenie oddzielnych kanałów dla każdej klasy i przedmiotu. Powoduje to co prawda redun-

dancję kanałów, ponieważ na każdą klasę przypada wiele przedmiotów, ale pozwala na 
izolację informacji oraz kontrolę jej przepływu. Możliwy jest też podział na klasy bez 

rozgraniczenia na przedmioty, ale powoduje on niepotrzebne spiętrzenie informacji oraz brak 

uporządkowania przekazu.  

Slack do poprawnego działania wymaga założenia konta zespołu, który w nomenklaturze 

aplikacji nazywa się przestrzenią roboczą (ang. Workspace). Każda przestrzeń robocza 

posiada swój unikalny adres internetowy (ang. URL), po dotarciu, do którego możliwe jest 
zalogowanie się do właściwej grupy roboczej. Właścicielem grupy roboczej może być dyrektor 
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szkoły lub wskazany nauczyciel. Po przejściu do wskazanej strony internetowej na 

Slack.com, określać będziemy nazwę szkoły lub zespołu. Uzyskamy wtedy propozycję 

naszego własnego adresu internetowego w domenie Slack.com, o którym wspomniano wyżej. 

Adres służyć będzie od tej chwili do logowania się i jest on unikalny. W kolejnym kroku 
podać trzeba swoją nazwę użytkownika jako właściciela przestrzeni roboczej. Po powrocie do 

interfejsu logownia musimy podać obrany adres internetowy zespołu, a następnie nasz 

osobisty adres mailowy (czyli członka zespołu) oraz hasło. 

 
Przeglądanie wyników wyszukiwania 

Rejestracja oraz zapraszanie użytkowników odbywają się z poziomu ogólnego i mogą 

przebiegać w dwóch kierunkach. Pierwszy sposób jest inicjalizowany przez administratora 

w postaci wysłania odnośnika (ang. link) z zaproszeniem do wybranych uczniów. Drugi 

sposób to wysłanie odnośnika do grupy roboczej i umożliwienie rejestracji samodzielnie. 

Rejestracja samodzielna może zostać wyłączona lub może wymagać potwierdzenia. W celu 

rejestracji z poziomu aplikacji mobilnej lub przeglądarkowej należy podać adres mailowy. 
Otrzymamy następnie w skrzynce wiadomość aktywacyjną, która zawierać będzie link 

aktywujący konto w celu potwierdzenia posiadania dostępu do wskazanego przy rejestracji 

adresu mailowego. Dodatkowo ważnym zabezpieczeniem jest możliwość wymuszenia na 

uczestnikach grup logowania dwuetapowego (ang. 2FA, Two-Factor Authentication). Polega 

ono na konieczności podania dodatkowej informacji uwierzytelniającej wysłanej na 
urządzenie mobilne w postaci SMS lub kodu jednorazowego generowanego przez specjalnie 

do tego zainstalowany program uwierzytelniający (np. Google Authenticator). 

Przypisywanie uczniów do grup może odbywać się z poziomu grupy lub z poziomu panelu 

administracyjnego. Uczeń posiadający link aktywacyjny może od razu po zalogowaniu 

przystąpić do pracy i mieć dostęp do informacji udostępnianych w ramach grup lub grupy, 

do jakich został dodany przez nauczyciela lub administratora.  

 
Plany subskrypcji Slacka 
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Program dostępny jest za darmo – „tak długo, jak tego chcemy, używać go można 

z dowolną liczbą ludzi”. Ograniczeniem darmowej wersji jest to, że można przeszukiwać 

i przeglądać do 10 tysięcy najnowszych wiadomości, natomiast ewentualna integracja z apli-

kacjami i serwisami trzecimi ograniczona jest do 10. Kolejne 3 płatne plany (Standard, Plus, 
Enterprise), polegające na subskrypcji, oferują znacznie więcej funkcji, w tym nielimitowane 

archiwum wiadomości oraz integracje, statystki użytkowania czy szybkie wsparcie produ-

centa. Niestety wielką wadą tych dodatkowych planów jest wysoka cena wynikająca ze 

specyfiki pracy. W przypadku szkół licencja opłacana z uwzględnieniem liczy uczniów jest 

zaporowa. Jednak praca na wersji darmowej jest całkowicie możliwa i w pełni efektywna. 

Poniżej zamieszczam listę wad i zalet programu Slack, jakie udało mi się zebrać. Lista jest 
poparta moim doświadczeniem pracy w Slacku z grupą około 150 uczniów i 10 nauczycieli 

w przedziale czasu od końca marca do czerwca.  

Zalety: 

● Łatwy w obsłudze i czytelny oraz intuicyjny interfejs. 

● Darmowy dla nieograniczonej liczby uczniów i kanałów. 

● Szybka instalacja, zakładanie kanałów, łatwe dodawanie użytkowników do kanałów. 

● Czytelna konwersacja i łatwość odszukiwania wcześniejszych rozmów. 

● Kanały dla każdej klasy i każdego przedmiotu. 

● Przypinanie ważnych informacji, które są widoczne dla ucznia od razu po zalogowaniu. 

● Bardzo szybka wyszukiwarka informacji. 

● Przechowywanie wszystkich zamieszczonych plików na danym kanale i prezentacja ich 
z boku w panelu. 

● Widok użytkowników online będących na danym kanale, co umożliwia szybką i skuteczną 

weryfikację ilu i jacy uczniowie są obecni.  

● Możliwość odpowiadania na pytania uczniów w dodatkowych wątkach (ang. thread) bez 

zaśmiecania wątku głównego (jest to jedna w największych zalet Slacka w mojej ocenie). 

● Łatwość zamieszczania plików. 

● Podstawowe narzędzia do edycji tekstu bez konieczności używania Worda. 

● Bezpośrednie odtwarzanie filmów z linków bez konieczności przechodzenia do nowej 

zakładki lub okna.  

● Możliwość pobierania przesłanych plików na komputer użytkownika lub przesłania ich do 

innej osoby. 

● Możliwość dodawania skrótów akcji, jakie chcemy wykonać, np.: dodanie użytkownika, 

napisanie do niego wiadomości powitalnej i wysłanie pliku, start zewnętrznej aplikacji do 

wideokonferencji itp. 

● Zapraszanie osób do komunikatora za pomocą unikalnego odnośnika, czyli założenie 

konta, tylko dla osób, które mają dostęp do linku. 

● Działanie na komputerze jako oddzielna aplikacja, za pomocą przeglądarki lub na 

telefonie czy tablecie. 

● Możliwość dodawania różnych uprawnień dla innych nauczycieli, tak aby mogli działać 

swobodnie w ramach swoich grup i nie kolidowali z innymi nauczycielami. 

● Możliwość usunięcia osoby z kanału. 

● Uczniowie otrzymywali linki do logowania za pośrednictwem rodziców, którzy decydowali, 
czy ich dziecko może założyć konto czy nie. 

● Możliwość dodawania do swojego profilu: zdjęcia, obrazka, numeru telefonu.  

● Możliwość dodania połączenia z Zooma czy Webexa do wideokonferencji. Jest to druga 

z ważniejszych według mnie opcji. Pozwala ona na wykonanie i zarządzanie wideokon-

ferencją z uczniami z poziomu Slacka przy użyciu narzędzi zewnętrznych. W praktyce 
polega to na tym, że ustawiamy wszystkie dane potrzebne do rozpoczęcia wideokon-

ferencji w aplikacji zewnętrznej np. Webex i wykorzystując Slacka, zapraszamy uczniów 

z danego kanału do konferencji. Jest to bardzo wygodne i pozwala na utrzymanie spój-
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ności, ponieważ nie musimy utrzymywać dwóch lub więcej list uczniów w różnych apli-

kacjach. Wszystko jest w jednym miejscu (w tym przypadku w Slacku) a my tylko zarzą-

dzamy z poziomu kanału dostępem do wideokonferencji. 

● Możliwość wysyłania informacji do wybranych lub wszystkich użytkowników danego 
kanału. Każda informacja lub zaczęta dyskusja może być prywatna. Oznacza to, że mo-

żemy w każdej chwili porozmawiać z uczniem na prywatnym kanale. 

● Przechowywanie historii czatu, do którego uczniowie mogli sięgnąć już po danej lekcji 

w wolnej chwili, żeby sobie utrwalić, przypomnieć czy zapoznać się z przebiegiem lekcji, 

bo z jakiegoś powodu nie mogli w niej uczestniczyć. 

Wady: 

● Brak języka polskiego. To jest jedna z większych wad Slacka. Jako pewne obejście tego 

problemu można było korzystając z przeglądarki Google Chrome, włączyć tłumaczenie 

interfejsu na język polski. Działanie takie było wystarczające, ponieważ z poziomu ucznia 

interfejs jest prosty i zrozumiały nawet dla uczniów klas młodszych.  

● Język angielski powodował, że niektóre osoby miały problem z logowaniem i założeniem 
konta, trzeba było udzielać pomocy. Proces zakładania kont przebiegał w większości 

wypadków sprawnie, ale nie jest to regułą. 

● Konieczność podania prawdziwego konta mailowego podczas rejestracji. 

● Wersja darmowa przechowuje do 10 tys. informacji, a później je sukcesywnie usuwa 

w celu zrobienia miejsca na nowe. To ograniczenie nie występuje w wersjach płatnych. 

● Limit na podłączenie aplikacji dodatkowych. Nie było to dla mnie uciążliwe, ale jest wadą 
tylko w przypadku wersji darmowej. W praktyce limit wystarcza do celów realizacji 

nauczania zdalnego. 

● Nie daje możliwości udostępniania pulpitu jak Zoom czy pracy w edytorach graficznych 

bez użycia zewnętrznych programów.  

Slack jest narzędziem, którego głównymi odbiorcami są firmy oraz korporacje pracujące 
w sektorach nowych technologii oraz głównie IT. Wskazuje na to nie tylko architektura 

interfejsu i nomenklatura nazewnicza, ale przede wszystkim pozycjonowanie cenowe, które 

różnicuje cenę w odniesieniu do ilości aktywnych użytkowników. Z oczywistych powodów 

jest to nieefektywne z punktu widzenia szkół. Wersja darmowa Slacka zawiera jednak tak 

dużo już na starcie, że brak posiadania wersji płatnej nie jest dużym ograniczeniem. 

Największym z ograniczeń wydaje się być limit na wyszukiwanie wiadomości do ostatnich 
10 tys. wiadomości.  

Niewątpliwie jako narzędzie wspierające w nauczaniu zdalnym, Slack nie sprawdzi się na 

pewno lepiej od narzędzi, które są dedykowane do takich działań. Brak mu pewnych 

fundamentalnych elementów potrzebnych w szkole, jak np. współdzielenie ekranu z grupą. 

Jest jednak świetnym nośnikiem informacji i w przypadku nauczycieli, którzy orientują się 
głównie w kierunku dyskusji nad zagadnieniami, pozwala na bardzo dużą aktywizację 

grupy. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet uczniowie o niskim stopniu aktywności 

przed pandemią COVID-19, w przypadku przejścia na nauczanie zdalne z pomocą Slacka, 

zauważalnie częściej podejmowali dyskusję i chętniej angażowali się w pracę grupy.  

Magdalena Lankamer-Bubacz 

 

Netografia:  

https://publicystyka.ngo.pl/pracujecie-zdalnie-oto-aplikacje-ktore-pomoga-wam-sie-zorganizowac, 
[dostęp 6.07.2020]. 

https://www.droptica.pl/blog/slack-i-jego-8-super-mocy-zwieksz-szanse-na-sukces-twojego-projektu-
drupalowego/, [dostęp 6.07.2020]. 

https://www.okiemlidera.pl/7-powodow-dla-ktorych-slack-po-prostu-daje-rade/, [dostęp 6.07.2020]. 

https://justynawojtczak.com/pl/slack-narzedzie-do-komunikacji-w-zespole/, [dostęp 6.07.2020]. 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/technikalia/praca-w-grupach-online/, [dostęp 6.07.2020]. 

https://www.programosy.pl/program,android-slack.html, [dostęp 6.07.2020]. 
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Izabela Łabuś 
III Liceum Ogólnokształcące im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie 

METODA  PROJEKTU  

NA LEKCJACH  INFORMATYKI  
etoda nauczania to wypróbowane, systematycznie i świadomie stosowane układy 

czynności nauczyciela i uczniów, które mają doprowadzić do zamierzonego efektu1. 

Metoda projektu jest metodą interdyscyplinarną i jest traktowana jako jedna z wie-

lu metod nauczania, które opierają się na aktywności własnej uczących się. Zakłada u uczą-
cych się znaczną samodzielność oraz odpowiedzialność i wykorzystuje wrodzoną ciekawość 

dziecka. Ze względu na swój rozmiar projekt jest realizowany w dłuższym okresie (kilka 

tygodni, semestr) i może być wykonywany indywidualnie lub zespołowo (np. w grupie 4–5-oso-

bowej).  

Uczniowie podczas pracy nad swoimi projektami powinni mieć zapewniony swobodny do-

stęp do informacji oraz pomoc nauczyciela. Ponadto metoda projektu stwarza uczniom wa-

runki do indywidualnego kierowania własnym procesem uczenia się. Jeśli projekty są reali-

zowane zespołowo, metoda projektu pomaga tworzyć zintegrowany zespół klasowy, w którym 

uczniowie – uczą się wzajemnego rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, efektyw-

nego komunikowania się, a także zdobywają poczucie własnej wartości. Metoda projektu 
wdraża ich do planowania oraz organizowania swojej pracy, a także do dokonywania samo-

oceny. Niewątpliwą zaletą metody jest to, że projekt może być realizowany w edukacji sta-

cjonarnej, jak i zdalnej. 

Według Johna A. Stevensona2, aby taki typ nauczania można było nazwać projektem 

muszą zaistnieć cztery podstawowe cechy: 

1. Zdobywanie wiedzy powinno zachodzić głównie dzięki samodzielnemu uczeniu się, a nie za 

pomocą biernego przyswajania wiedzy – mowa tutaj o sposobie podawania materiału, czyli 

stwarzania sytuacji, która prowadzi ucznia do działania, do całkowitego wykonania czynności. 

2. Zmiana nastawienia, tzn. dostrzeżenie problematyczności sytuacji, która będzie wyma-

gała logicznego, samodzielnego myślenia.  

3. Przez zaakcentowanie wyżej wspomnianej problematyczności wprowadzanie rozważań 

teoretycznych następuje w miarę potrzeb i zawsze wynika z realizowanych działań prak-

tycznych. 

4. Uczniowie pracują nad zagadnieniami, które ich interesują i wynikają z ich naturalnych potrzeb. 

W metodzie projektu ważne jest, aby miał on charakter interdyscyplinarny, tzn. powinien 

łączyć wiedzę z różnych przedmiotów nauczania oraz to, że uczniowie powinni uczyć się sa-
modzielności, która zaczyna się już w momencie wyboru tematu projektu poprzez późniejsze 

decyzje związane z jego realizacją. 

 

M 

Rola nauczyciela  
podczas realizacji projektu,  

praca własna 
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Fazy realizacji projektu: 

1. Zainicjowanie projektu – sprowadza się to do przygotowania uczniów do pracy metodą 

projektu, nauczyciel powinien zapoznać ich z metodą, wzbudzić ich zainteresowanie. 

Nauczyciel powinien również przygotować instrukcję, w której będą zawarte cele realizacji 
projektu, przykładowe zadania do realizacji, sugerowane źródła informacji, terminy 

realizacji poszczególnych etapów i całego projektu oraz terminy konsultacji z nauczy-

cielem; przykładowe sposoby i czas prezentacji wyników projektu, wskazówki do 

opracowania raportu końcowego oraz kryteria oceny projektu.  

2. Spisanie kontraktu – może on być przygotowany przez nauczyciela albo wspólnie przez 

nauczyciela i uczniów. Najlepiej, dla uczestniczących w projekcie, gdy sporządzony będzie 

w formie pisemnej i będą w nim zawarte następujące wymogi: 

a) terminy poszczególnych etapów pracy nad projektem oraz termin zakończenia pro-

jektu,  

b) skutki za niedotrzymywanie terminów,  

c) ustalenie zasad pracy i sposób komunikowania się z nauczycielem prowadzącym 

projekt oraz innymi nauczycielami (w przypadku projektu interdyscyplinarnego), 

d) zasady współpracy w grupach uczniowskich, (jeśli projekt jest realizowany w grupach), 
terminy korzystania z potrzebnej bazy szkolnej – laboratoriów, pracowni (np. kompu-

terowych),  

e) datę zawarcia kontraktu oraz podpisy nauczyciela i uczniów. 

3. Wybór tematu – jak wspomniano wcześniej, nauczyciel może pomóc uczniom w wyborze 

tematu, wskazać jego zakres. Uczniowie już na tym etapie powinni czuć, że mają wpływ 

na poszczególne etapy, a tym samym na całokształt projektu. Dobrą praktyką jest okreś-

lenie terminu, do którego uczniowie muszą podjąć decyzję w sprawie wyboru tematu. 

4. Podział na grupy. 

5. Przygotowanie harmonogramu pracy, podział zadań – powinien zawierać: plan działa-

nia, wykaz celów do osiągnięcia, listę osób zaangażowanych w realizację projektu i odpo-

wiedzialnych za realizację poszczególnych czynności lub zadań, szczegółowy opis i ter-

minarz etapów działania wraz z terminami konsultacji z nauczycielem. 

6. Dobór literatury i poszukiwanie źródeł wiedzy. 

7. Realizacja projektu – nauczyciel pełni rolę doradcy, konsultanta. Jeśli uczniowie zgła-

szają trudności, nauczyciel może pośrednio kierować realizacją projektu. Dodatkowo 

wskazuje możliwe formy prezentacji wyników projektu, np. prezentacja multimedialna, 

album ze zdjęciami, debata, dyskusja z wykorzystaniem przygotowanych materiałów, 

film, konferencja naukowa: wykłady i prezentacje prowadzone przez uczniów, książka, 
broszura, ulotka, gazetka, plakat, portfolio z dokumentacją projektową, pokaz, makieta, 

wystawa, festiwal, strona internetowa. 

8. Prezentacja wyników projektu – podczas prezentacji projektu nauczyciel zadaje 

pytania, zapoznaje się z projektem i sprawozdaniem z jego realizacji. 

9. Ewaluacja – nauczyciel przeprowadza indywidualną ewaluację pracy każdego uczestnika 

grupy ze szczególnym uwzględnieniem jego zaangażowania włożonego podczas pracy nad 
projektem, trzeba tutaj zwrócić uwagę również na kreatywność uczniów, dokonać oceny 

pracy grupy jako całości według wcześniej przyjętych kryteriów. 

Metoda projektów pozwala kształtować u uczniów różnorodne umiejętności, takie jak: 

umiejętność pracy w grupie, określanie celów, planowanie i organizowanie własnej pracy, 

korzystanie z różnych źródeł w celu zdobywania informacji, analizowanie wiarygodności 
zdobytych informacji, wzajemne słuchanie opinii, podejmowanie decyzji, ewaluacja. 

Niestety podczas realizacji projektu mogą się pojawić trudności choćby ze względu na to, 

że praca metodą projektu jest czasochłonna i wymaga reorganizacji stylu pracy ze strony 

nauczyciela i uczniów. Pośrednia kontrola ze strony nauczyciela, która przekłada się na 

mniejszą dyscyplinę nauczania i dodatkowo przeniesienie odpowiedzialności za własny 

proces kształcenia na uczniów może powodować rozprężenie w grupie i wywoływać brak 
przyrostu wiedzy oraz umiejętności. Dlatego bardzo ważnym jest, aby uczniowie czuli obec-

ność nauczyciela, który powinien być doradcą i konsultantem współdziałającym z uczniami. 
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W swojej pracy dydaktycznej zastosowałam metodę do tworzenia projektów stron in-

ternetowych z wykorzystaniem języka HTML (ang. HyperText Markup Language) w po-

łączeniu z kaskadowymi arkuszami stylów CSS (ang. Cascading Style Sheets). Na kilku 

lekcjach wprowadziłam uczniów w zagadnienie i spisaliśmy kontrakt. Czas realizacji 
projektu wynosił 3 tygodnie. Poniżej przedstawiam zrzuty ekranu z kilkoma najciekawszymi 

stronami internetowymi przygotowanymi przez uczniów. 

 

 

 

Izabela Łabuś 
 

Przypisy: 
1 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005, s. 83. 
2 Por. J.A. Stevenson, Metoda projektu w nauczaniu, Lwów 1930. 
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EDUKACJA  EUROPEJSKA 

 
Joanna Pawłowska-Kramer 
Paulina Rudnicka-Łosik 
Małgorzata Prauzner 
Anna Gołaszewska-Geppert 
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie 

INNOWACYJNY NAUCZYCIEL  

–  EUROPEJSKA SZKOŁA  

NA MIARĘ NOWEJ DEKADY 

SPRAWOZDANIE  Z  MOBILNOŚCI  W  PROGRAMIE  ERASMUS+  

W  RAMACH  AKCJI  KA1   –   MOBILNOŚĆ  KADRY  

EDUKACJI  SZKOLNEJ  DOTYCZĄCEJ  PROJEKTU  

REALIZOWANEGO  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  31   

IM.  ORŁA   BIAŁEGO  W  CZĘSTOCHOWIE 

d 29 października do 12 listopada 

2021 r. grupa 4 nauczycieli różnych 
specjalności (anglista, historyk, bio-

log, informatyk) była uczestnikami kursów 

metodycznych w ETI – (executive training 

institute Malta) na Malcie.  

 
Przed szkołą ETI na Malcie 

Celem wyjazdu było rozwinięcie umiejęt-

ności i poszerzenie kompetencji w zakresie 

wykorzystania technologii informatyczno-kom-

puterowych oraz podniesienie kompetencji 
językowych, cyfrowych i metodycznych w nau-

czaniu języka angielskiego i wykorzystaniu 

go na innych przedmiotach.  

W ramach przygotowań do uczestnictwa 

w mobilności nauczyciele odbyli kurs języ-
kowy z języka angielskiego, szkolenie kul-

turowe oraz spotykali się z członkami grupy 

projektowej, aby otrzymać bieżące informa-
cje związane z zakwaterowaniem, kupnem 

biletów i organizacją nauki w czasie pobytu 

na Malcie. Zostali też szczegółowo zapozna-

ni ze wszelkimi przepisami sanitarnymi i re-

gulacjami prawnymi dotyczącymi pandemii 

COVID-19 i warunkami, jakie muszą speł-
nić, by móc polecieć na Maltę. Wszyscy 

uczestnicy wyjazdu zostali zalogowani do 

systemu Odyseusz na polskiej stronie 

rządowej oraz ubezpieczeni w Towarzystwie 

Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta”. 

Wieczorem, 29 października nauczyciele 

odbyli prawie trzygodzinny lot liniami Ryan-

air z lotniska w Krakowie do międzynaro-

dowego portu lotniczego Luqa, znajdującego 

się około 10 km od miejsca zakwaterowania 

w miejscowości St. Julian’s, leżącej nad 
czterema zatokami: Balluta Bay, St. Geor-

ge’s Bay, St. Julian’s Bay i Spinola Bay. Na 

lotnisku zostali przywitani przez przedsta-

wiciela szkoły ETI, który wręczył im tzw. 

pakiety powitalne oraz wykonał zdjęcia do 
legitymacji szkolnej i przekazał w ręce kie-

rowcy, który zawiózł wszystkich do hotelu. 

W pakiecie powitalnym znajdowały się klu-

cze do apartamentu, instrukcja otwarcia 

drzwi hotelowych, mapka z trasą dotarcia 

do szkoły ETI oraz informacja o spotkaniu 
organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć.  

O 
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Pakiet powitalny 

W pakiecie były też foldery zapraszające 
do zwiedzania Malty i podziwiania jej uro-

ków. Uczestnicy kursu zostali zakwatero-

wani w hotelu Astolat, w kompletnie wypo-

sażonych apartamentach z dużą wolną prze-

strzenią, gdzie znajdował się aneks ku-
chenny, miejsce do wypoczynku z telewizo-

rem, stół sześcioosobowy oraz trzy dwuoso-

bowe sypialnie. Wszystkie pomieszczenia były 

połączone tarasem z widokiem na morze. 

Hotel wyposażony był w windę, klimatyzację 

oraz wi-fi.  

Sama szkoła ma bardzo dogodną loka-

lizację, ponieważ znajduje się o kilka kro-

ków od malowniczych zatoczek, restauracji, 

hoteli, banków, barów, przystani, dwóch 

centrów handlowych, kin, kręgielni i kasy-
na. Niewątpliwie kolejnym atutem była blis-

kość plaży – rozległej skalistej i nieco dalej 

położonej – piaszczystej w St George's Bay. 

Centrum szkoleniowe ETI składa się z sied-

miu, w pełni klimatyzowanych sal szkole-

niowych, wyposażonych w najnowszą tech-
nologię multimedialną oraz interaktywne tab-

lice elektroniczne. Codzienne zajęcia rozpo-

czynały się o godzinie 900 i trwały do godz. 

1430 z przerwą na lunch. Podczas przerwy 

można było coś zjeść w szkolnej restauracji 
i usiąść na tarasie na świeżym powietrzu 

oraz zawrzeć nowe znajomości z nauczy-

cielami z innych krajów. 

W poniedziałek 1 listopada o godz. 830 

odbyło się spotkanie organizacyjne pracow-

ników szkoły ETI ze wszystkimi uczestni-
kami kursów. Kursanci zostali przydzieleni 

do grup i wraz ze swoimi trenerami pro-

wadzącymi rozpoczęli zajęcia o godz. 900. Na 

początek otrzymaliśmy do wypełnienia an-

kiety dotyczące spraw organizacyjnych oraz 

ankiety ewaluacyjne, które wypełnialiśmy 

po przeprowadzonych zajęciach i na zakoń-

czenie pobytu. Zajęcia, prowadzone przez 

profesjonalnych nauczycieli, były przygoto-
wane z wykorzystaniem technik multime-

dialnych oraz praktycznych rozwiązań, na 

bardzo wysokim poziomie merytorycznym. 

Polscy nauczyciele współpracowali i wymie-

niali doświadczenia w grupach międzynaro-

dowych. 

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli 

w następujących kursach: w pierwszym tygod-

niu nauki – Learning Fun and Games Me-

thodology for Primary Teachers (1 osoba), 

Fluency and English Language Develop-
ment for Educational Staff with Clil ele-

ments (3 osoby) oraz w drugim tygodniu  

– Boost your ICT Skills Technology in the 

Classroom (4 osoby).  

KURS FLUENCY AND ENGLISH LANGUAGE 

DEVELOPMENT FOR EDUCATIONAL STAFF  
WITH CLIL ELEMENTS 

Celem kursu było rozwijanie swoich kom-

petencji językowych, poprawienie płynności 

i umiejętności komunikacji w języku an-

gielskim. CLIL – Content and Language In-
tegrated Learning to zintegrowane kształ-

cenie przedmiotowo-językowe, którego głów-

nym założeniem jest zdobywanie nowej wie-

dzy z zakresu różnych przedmiotów i jedno-

czesne uczenie się używania języka obcego 

w stopniu zbliżonym do języka ojczystego.  

Metoda CLIL jest rekomendowana przez 

Komisję Europejską na rzecz promowania 

nauki języków obcych i różnorodności języ-

kowej. Nauczanie dwujęzyczne pozwala na 

opanowanie języka obcego w taki sposób, 
aby w przyszłości uczeń mógł porozumiewać 

się nim nie tylko w życiu codziennym, ale 

także mógł się w nim uczyć i studiować. 

Planowanie lekcji CLIL powinno uwzględ-

niać przede wszystkim następujące elementy:  

● treści (content) – to, czego uczniowie nau-
czą się na zajęciach, jakie są cele i ko-

rzyści nauczania; 

● myślenie (cognition) – zwrócenie uwagi na 

analityczne myślenie o zagadnieniu oraz 

sprawdzenie, w jakim stopniu jest ono 
zrozumiane; 

● komunikacja (communication) – język mu-

si być dostępny dla ucznia, gdyż w prze-

ciwnym przypadku nie będzie możliwa 

interakcja między uczniem a nauczycie-

lem i między uczniami; zastosowanie spe-
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cjalistycznego słownictwa, wprowadzenie 

gramatyki, zadań językowych, przepro-

wadzenie dyskusji, debaty lub nauki 

argumentacji w grupach;  

● społeczność (community) – świadomość po-

wiązań międzykulturowych, wspólne wyz-

wania, wartości, cele i praktyki, osiągane 

korzyści; 

● umiejętności (competence) – interperso-

nalne, organizacyjne i językowe. 

Ważne cechy metody CLIL to: systema-

tyczna praca w grupie, odpowiedni dobór 

ćwiczeń uwzględniających poziom rozwoju 

intelektualnego uczniów, typ inteligencji, 

zdobyte przez nich umiejętności; stosowanie 
źródeł, materiałów i słownictwa przydatnych 

na zajęciach. Uczniowie powinni być skon-

centrowani na pozyskiwaniu informacji, 

wykorzystując swoje umiejętności językowe.  

Podczas zajęć stosować można różne for-

my: praca w grupach, w parach, warsztaty 
i prezentacje filmów, obrazów i muzyki. Za-

jęcia powinny mieć przede wszystkim cha-

rakter ćwiczeniowy, warsztatowy, w których 

wykorzystuje się oprogramowanie i szablony 

do tworzenia lekcji, prezentacji i zadań 
multimedialnych. 

 
 Podczas zajęć 

KURS LEARNING FUN AND GAMES 

METHODOLOGY FOR PRIMARY TEACHERS 

Celem kursu Learning Fun and Games 

Methodology for Primary Teachers było od-

świeżenie i poszerzenie wiedzy metodycznej, 
na której opiera się nauczanie języka obcego 

oraz utrwalenie i zapoznanie się z praktycz-

nymi metodami i technikami pracy stoso-

wanymi w pracy dydaktycznej. Zaczynając 

od zarysu różnic w nauczaniu i uczeniu się 

różnych grup wiekowych, teorii inteligencji 
wielorakich autorstwa Howarda Gardnera 

poprzez wymianę doświadczeń z innymi nau-

czycielami, mogliśmy określić założenia obec-

nej edukacji językowej i potrzeby ucznia XXI 

wieku. Pracowaliśmy również z wyselek-

cjonowanymi źródłami i narzędziami inter-

netowymi, które są niezbędne w dzisiejszej 
edukacji i pracy z uczniem. Nauczyciele 

biorący udział w zajęciach mogli sami prze-

testować i ocenić skuteczność zapropono-

wanych metody i technik pracy oraz ćwi-

czeń. Kursanci w praktyczny sposób zapoz-

nali się m.in. z pracą z klockami Cui-
senaire’a (Cuisenaire Rods) czy strategiami 

nauczania kooperatywnego S. Kagan’a. Kurs 

pozwolił na pracę z wykorzystaniem piose-

nek, wierszy, historyjek, rymowanek i innych 

metod aktywizujących, stymulujących w po-
szerzaniu kompetencji językowych uczniów.  

KURS BOOST YOUR ICT SKILLS TECHNOLOGY 

IN THE CLASSROOM 

Ten tygodniowy interaktywny, praktycz-

ny i intensywny kurs obejmował szeroki 

zakres pomysłów dydaktycznych i działań 
mających na celu ożywienie lekcji, zwięk-

szenie poziomu motywacji uczniów oraz zna-

lezienie sposobów zintegrowania własnej me-

todyki nauczania z nowoczesnymi techno-

logiami i oprogramowaniem komputerowym. 

 
Przykładowy element kursu 

– Taxonomia Blooma 

Sesje miały formę praktycznych warszta-

tów i obejmowały burzę mózgów, analizę, 

rozwiązywanie problemów i odgrywanie ról, 

zarówno w pracy w parach, jak i w grupie.  

Przebieg kursu wymagał zastanowienia 
i dyskusji na temat własnej wiedzy i umie-

jętności pedagogicznych, metod nauczania 

oraz podejścia do nauczania. Umożliwiło to 

wykorzystanie naszych umiejętności języko-

wych w międzynarodowej grupie uczestni-
ków. 

Byliśmy aktywnie zaangażowani w sesje, 

aby zmaksymalizować swoją wiedzę i do-
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świadczyć działań z punktu widzenia ucz-

niów. Zapoznaliśmy się również z kluczo-

wymi stronami internetowymi oraz mnós-

twem interesujących narzędzi, oprogramo-
wania i programów, które są dostępne jako 

freeware, związanymi z dalszym rozwojem 

naszych umiejętności dydaktycznych oraz 

osobistym rozwojem zawodowym.  

Po intensywnych zajęciach w szkole 

mogliśmy zwiedzać Maltę i napawać się jej 
urokiem. 

 
 Mapa Malty 

Źródło: https://pixabay.com/pl/vectors/ 
malta-kraj-europa-flaga-granice-1758834/,  

[dostęp 21.11.2021]. 

Wyspy Maltańskie położone pośrodku 

Morza Śródziemnego są zamieszkane od 

około 7000 lat, a znajdujące się tam pre-

historyczne świątynie są wcześniejsze od 

piramid i Stonehenge. Malta jest skarbnicą 
zabytków, od miejsc światowego dziedzic-

twa, poprzez średniowieczne fortyfikacje, 

świątynie megalityczne po relikty II wojny 

światowej. Wiele z tych zabytków udało nam 

się zwiedzić w czasie dwóch wycieczek 

fakultatywnych organizowanych przez ETI  
– do Valletty i Mdiny.  

Obecną stolicą Malty jest Valletta – mias-

to zaliczane do miejsc światowego dzie-

dzictwa, a wcześniejszą była historyczna 

Mdina. Oba miasta są zachwycające. Po za-
kończeniu oblężenia Malty w 1565 r. Ry-

cerze św. Jana, znani również jako Kawa-

lerowie Maltańscy, założyli nowe miasto Val-

letta, które stało się kulturalnym, handlo-

wym i administracyjnym sercem wysp mal-

tańskich.  

 
Widok na miasto Valletta 

Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/ 
malta-kościół-1389956/, [dostęp 21.11.2021]. 

Niemal wszędzie na Malcie zobaczymy 
charakterystyczny symbol Krzyża Maltań-

skiego, który umieszczany był na budyn-

kach, a obecnie na wielu pamiątkowych 

gadżetach. Warte polecenia są spacery po 

urokliwych wąskich uliczkach Valletty 

i Mdiny, skąd zobaczymy liczne barokowe 
kościoły, pałace, place i pomniki oraz cha-

rakterystyczne kolorowe balkony na budyn-

kach. Obowiązkowo w Valletcie należy 

przejść się główną arterią miasta Triq ir-

Repubblika i zwiedzić Konkatedrę św. Jana 
z obrazami Caravaggio, Pałac Wielkiego Mis-

trza, Górne i Dolne Ogrody Barraka z wi-

dokami na porty otaczające półwysep Val-

letta. Na końcu warto dojść do fortu i zo-

baczyć Siege Bell, czyli 10-tonowy dzwon 

upamiętniający zmarłych Brytyjczyków i Mal-
tańczyków, którzy zginęli w II wojnie świa-

towej, podczas oblężenia miasta. 

 
Mdina 

Mdina, znana również jako Ciche Miasto, 

była niegdyś stolicą Malty. Cytadela jest 
jednym z najlepiej zachowanych przykładów 

średniowiecznego miasta otoczonego mu-

rami i stanowi mieszankę architektury 

średniowiecznej i barokowej. Jest to labirynt 
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zacienionych, wąskich uliczek z klaszto-

rami, pałacami i kościołami połączonymi 

małymi placami. Historia Mdiny sięga po-

nad 4000 lat. Mówi się, że tutaj mieszkał 
św. Paweł Apostoł w 60. roku naszej ery. 

Kolejnym pięknym wspomnieniem dla 

nas była całodniowa prywatna wycieczka na 

Gozo, czyli siostrzaną wyspę Malty, na którą 

płynęliśmy promem. 

 
 Prom na wyspie Gozo 

 
 Widok na południową część wyspy Gozo 

Na Gozo dotarliśmy do Zatoki Dwejra, 
gdzie woda była krystalicznie błękitna i w cza-

sie rejsu łódką wpływaliśmy głęboko do jas-

kiń i oglądaliśmy z bliska koralowce w od-

cieniach czerwieni i fioletu. Widzieliśmy 

również ocalały fragment Lazurowego Okna, 

czyli kamiennego łuku, który powstał milio-

ny lat temu, a runął do morza w marcu 
2017 roku, gdy łuk pękł. 

Malta oferuje smaczną kuchnię, w której 

wyczujemy wpływy arabskie, włoskie i te, 

charakterystyczne dla Malty – słynny królik 

serwowany w potrawce na różne sposoby, 

nadziewane fetą lub groszkiem paszteciki  
– pastizzi, lampuka – ryba poławiana u wy-

brzeży maltańskich. Najbardziej znanym 

i  polecanym miejscem, w którym zjemy 

świeże ryby i owoce morza jest wioska ry-

backa Marsaxlokk, gdzie w każdą niedzielę 
odbywa się targ rybny. Na wodzie mogłyśmy 

oglądać charakterystyczne kolorowe łódki 

rybaków z których słynie Malta. Kuchnia 

maltańska, której mieliśmy okazję spróbo-

wać to połączenie produktów sezonowych, 

takich jak warzywa, oliwa czy pyszne mal-
tańskie pieczywo, z rybami i owocami morza 

lub makaronem. 

Po odbyciu kursów wszyscy nauczyciele 

zgodnie twierdzą, że ich oczekiwania zostały 

spełnione i było to dla nich wspaniałe do-
świadczenie. Mogli podszkolić swoje umie-

jętności językowe, poznać nowe metody i spo-

soby nauczania, a z drugiej strony lepiej 

poznać kraj i wspaniałą kulturę maltańską.  

Joanna Pawłowska-Kramer 

Paulina Rudnicka-Łosik 
Małgorzata Prauzner 

Anna Gołaszewska-Geppert 

 
 

 

KSZTAŁCENIE  ZAWODOWE 

Izabela Szczęsny 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Mańki w Lublińcu 

„POLSKA  TRADYCJA  KULINARNA  

UJĘTA  W  PRZEPISACH  GASTRONOMICZNYCH”  

–   INNOWACJA  PEDAGOGICZNA  

olska tradycja kulinarna, będąc waż-

nym elementem naszego dziedzictwa 

kulturowego, oparta jest na trady-

cyjnych i regionalnych produktach rolno-

spożywczych. Produkty te wyróżniają się 

specjalną i gwarantowaną jakością, nie-

powtarzalnym smakiem i aromatem oraz 

stanowią dla konsumentów alternatywę 

P 
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w stosunku do produktów wytwarzanych me-

todami przemysłowymi. Produkty tradycyj-

ne i regionalne są wytwarzane w czystym 

środowisku naturalnym, przez tradycyjne 
rolnictwo, w rodzinnych gospodarstwach rol-

nych, we wszystkich regionach naszego 

kraju. Ogromnie ważna rola kulinarnego 

dziedzictwa i tradycji współczesnej Polski, 

bogate tradycje w produkcji żywności i przy-

rządzania potraw, duma każdego regionu 
ze  swoich charakterystycznych produktów 

i  tradycyjnych potraw sporządzanych z ich 

użyciem, według tych samych receptur 

i tymi samymi metodami, stały się źródłem 

inspiracji do opracowania innowacji pedago-
gicznej o charakterze programowym, o naz-

wie „Polska tradycja kulinarna ujęta w prze-

pisach gastronomicznych”.  

 
Nowoczesne ujęcie ciapkapusty 

Innowacja realizowana była w Branżowej 

Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1, funkcjo-

nującej w ramach Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mań-
ki w Lublińcu. Adresatami i realizatorami 

innowacji byli uczniowie specjalnej troski 

edukacyjnej, z niepełnosprawnością słucho-

wą i intelektualną, kształcący się w zawo-

dzie kucharz. Innowacja została zrealizowa-
na w  okresie trzyletniego cyklu kształcenia 

uczniów.  

Dotyczyła przedmiotu praktycznego – pra-

cownia gastronomiczna, obejmującego treści 

kształcenia z kwalifikacji TG.07. Sporzą-

dzanie potraw i napojów. Wzbogacała treści 
programu nauczania tego przedmiotu o te-

matykę dotyczącą tradycyjnych produktów 

rolnych i środków spożywczych z różnych 

regionów Polski, wpisanych na Listę Pro-

duktów Tradycyjnych, prowadzoną przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym 

zarejestrowanych lub aplikujących o reje-

strację w systemach jakości żywności Unii 

Europejskiej jako: Chroniona Nazwa Pocho-

dzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne 

oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjal-

ność.  

 
Sporządzanie ziemniaków  

po cabańsku 

Autorką i wdrażającą innowację jest nau-

czycielka gastronomii Izabela Szczęsny. 

W ramach innowacji, będącej swego rodzaju 
podróżą po smakach i zapachach regio-

nalnych specjałów, zaplanowano dwadzieś-

cia osiem zajęć, obejmujących ogółem po-

nad sto godzin. Celami ogólnymi innowacji 

było:  

● zapoznanie uczniów z wybranymi, tra-

dycyjnymi produktami rolnymi i środ-

kami spożywczymi pochodzącymi z róż-

nych regionów Polski, od lat wytwarza-

nymi tymi samymi metodami i według 

tych samych receptur; 

● pogłębienie wiedzy uczniów o typowych 

i charakterystycznych produktach rolnych 

i potrawach polskiej kuchni regionalnej, 

tradycji oraz zwyczajach żywieniowych; 

● promocja tradycyjnych produktów rolnych 

i środków spożywczych oraz regionów 
z których się wywodzą.  

Cele szczegółowe innowacji były nastę-

pujące: 

● poznanie przez uczniów wybranych pro-

duktów rolnych i środków spożywczych 
wpisanych na Listę Produktów Trady-

cyjnych, prowadzonej przez Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi, w tym zarejestro-

wanych w systemach jakości żywności 

Unii Europejskiej jako Chroniona Nazwa 

Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geo-
graficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna 
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Specjalność oraz sporządzanie potraw 

z ich wykorzystaniem; 

● kultywowanie wśród uczniów polskich 

tradycji kulinarnych; 

● doskonalenie kulinarnych umiejętności 

uczniów;  

● zdobywanie przez uczniów nowych doś-

wiadczeń i umiejętności zawodowych;  

● wspomaganie rozwoju indywidualnych 

talentów kulinarnych uczniów; 

● doskonalenie pracy zespołowej uczniów; 

● rozwijanie i wzbogacanie zasobu słow-

nictwa zawodowego uczniów związanego 

z tradycyjnymi produktami rolnymi i środ-

kami spożywczymi z różnych regionów 
Polski. 

 
Uczennice sporządzające  

potrawę z oscypkiem 

W trzyletnim okresie realizacji innowacji 

adepci sztuki kulinarnej:  

● poznali nazwy wybranych produktów rol-
nych lub środków spożywczych wpisa-

nych na Listę Produktów Tradycyjnych, 

datę zarejestrowania niektórych z nich 

w systemach jakości żywności Unii Euro-

pejskiej, unijny znak jakości żywności 

produktu, kategorię i województwo, z któ-
rego pochodził dany produkt lub po-

trawa, jego wygląd, kształt, rozmiar, bar-

wę, konsystencję, smak i tradycję; 

● poznali znaki graficzne trzech systemów 

jakości żywności Unii Europejskiej, słu-
żących do identyfikacji i ochrony pro-

duktów rolnych i środków spożywczych, 

którymi są: Chroniona Nazwa Pochodze-

nia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, 

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność;  

● zdobyli wiedzę o sześciu polskich regio-

nalnych produktach rolno-spożywczych, 

wpisanych na Listę Produktów Trady-

cyjnych i jednocześnie zarejestrowanych 
w systemach jakości żywności Unii Euro-

pejskiej, takich jak: nasiona fasoli „Pięk-

ny Jaś” z doliny Dunajca (Fasola Piękny 

Jaś) – z woj. małopolskiego, oscypek/ 

oszczypek (ser tatrzański, przygotowywa-

ny z mleka owczego, wędzony, lekko 
słony, twardy i elastyczny) – z woj. mało-

polskiego, zarejestrowanych jako Chro-

niona Nazwa Pochodzenia; jabłka gró-

jeckie – z woj. mazowieckiego, jagnięcina 

podhalańska – z woj. małopolskiego, krup-
niok śląski – z woj. opolskiego, zare-

jestrowanych jako Chronione Oznaczenie 

Geograficzne; olej rydzowy tradycyjny  

– z woj. wielkopolskiego, zarejestrowany 

jako Gwarantowana Tradycyjna Specjal-

ność oraz o trzech produktach wpisa-
nych na Listę Produktów Tradycyjnych: 

makaron z Rudnik – z woj. śląskiego, ser 

twarogowy z Olesna – z woj. opolskiego, 

paprykarz szczeciński (konserwa rybna, 

poddana sterylizacji, zawierająca roz-
drobnioną masę powstałą przez wymie-

szanie mięsa ryb z ryżem, koncentratem 

pomidorowym, olejem, cebulą, przypra-

wioną pieprzem nigeryjskim, zwyczajowo 

pakowana w puszki stalowe bądź w opa-

kowania aluminiowe) – z woj. zachodnio-
pomorskiego oraz nabyli umiejętności 

sporządzania potraw z użyciem tych pro-

duktów; 

● zdobyli wiedzę o dziewiętnastu potra-

wach tradycyjnych charakterystycznych 
dla niektórych regionów Polski, wpisa-

nych na Listę Produktów Tradycyjnych 

prowadzonej przez Ministra Rolnictwa 

i  Rozwoju Wsi oraz nabyli umiejętności 

ich sporządzania. W kategorii gotowe 

dania i potrawy były nimi: borowiacka 
polewka z maślanki (zupa z maślanki 

z kawałkami podsmażonego boczku, ce-

buli i ugotowanych ziemniaków) – z woj. 

pomorskiego, ciapkapusta (potrawa przy-

gotowywana z purée ziemniaczanego oraz 
gotowanej białej i kiszonej kapusty, z do-

datkiem podsmażonego, pokrojonego 

w  kostkę boczku, podawana zazwyczaj 

jako dodatek do mięs, np. pieczonych lub 

gotowanych żeberek) – z woj. śląskiego, 

karminadle/karbinadle/kardinadle (kul-
ki z mielonego mięsa, smażone na głę-

bokim tłuszczu) – z woj. śląskiego, kar-

tacze sejneńskie/cepeliny (duże, owalne 
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kluski ziemniaczane z tartych ziemnia-

ków, nadziewane mielonym mięsem 

wieprzowym, z dodatkiem cebuli, pieprzu 

i majeranku, z wierzchu polane zrumie-
nioną cebulką, skwarkami i śmietaną)  

– z woj. podlaskiego, kluski białe śląskie 

(formuje się je z wcześniej przygoto-

wanego ziemniaczanego ciasta, są nie-

duże, przeciętna ma średnicę 4 cm, mają 

kolor od jasnokremowego do prawie żół-
tego, w zależności od odmiany ziem-

niaków i koloru żółtka jajka, mają lekko 

wyczuwalny smak ziemniaka, są jednak 

bardziej delikatne i wykwintne) – z woj. 

śląskiego, pieróg postny ze Starych Kolni 
(okrągły, średniej wielkości, upieczony 

z  ciasta drożdżowego, z jasnozłocistym 

farszem ziemniaczano-gryczanym, serwo-

wany jako potrawa postna w okresie 

Wielkiego Postu) – z woj. opolskiego, 

strząska (potrawa z kawałkami boczku, 
jajek i kiełbas, przygotowywana we wsi 

Siedliszowice w gminie Żabno, ściśle 

związana z Wielkanocą, podawaną na 

śniadanie, jako główne świąteczne danie) 

– z woj. małopolskiego, pierekaczewnik 
(zapiekane ciasto makaronowe z farszem, 

zwinięte w rulon) – z woj. podlaskiego, 

stupka (sos śledziowy na zaklepce) – z woj. 

pomorskiego, wodzionka/wodzianka (zu-

pa sporządzona z pokrojonego w kostkę 

chleba, przeciśniętego przez praskę lub 
drobno pokrojonego czosnku, z dodat-

kiem smalcu lub masła zalanego wrząt-

kiem) – z woj. śląskiego, ziemniaki po 

cabańsku (pieczone ziemniaki pokrojone 

w plastry bądź kawałki, marchew, ce-
bula, buraki, boczek lub kiełbasa oraz 

posiekana natka pietruszki) – z woj. ma-

łopolskiego, zupa zoproska (sporządzona 

główne z następujących składników: 

woda, suszone grzyby: prawdziwki lub 

„piesrtoki”, gałązki mięty suszonej lub 
świeżej, ziarenka ziela angielskiego, listki 

laurowe, marchewka, pietruszka, cebula, 

gałązka suszonego kopru, kminek, masło 

swojskie i odrobina mąki pszennej; wy-

wodzi się z terenu Podhala) – z woj. ma-
łopolskiego; w kategorii produkty mięs-

ne: kiełbasa w słoiku z Przedgórza Su-

deckiego – z woj. dolnośląskiego; w ka-

tegorii warzywa i owoce: ogórkowe pikle – 

z woj. opolskiego, śląskie pieczki (su-

szone owoce z drzew owocowych) – z woj. 
śląskiego; w kategorii wyroby piekarnicze 

i cukiernicze: szczodroki (pieczywo pszen-

ne w kształcie rogalika, o złotobrązowej 

skórce, posypanej makiem lub cukrem)  

– z woj. świętokrzyskiego, szpajza cytry-

nowa (krem cytrynowy) – z woj. śląs-

kiego, fafernuchy (tradycyjne, podłużne 
ciasteczka, o smaku pieprznym, z cha-

rakterystycznym posmakiem i zapachem 

cynamonu oraz miodu, pochodzące z po-

łudniowego regionu Kurpiowszczyzny)  

– z woj. mazowieckiego; w kategorii inne 

produkty: farsz z kaszy gryczanej – z woj. 
świętokrzyskiego. 

 
Uczniowie  

z ogórkowymi piklami 

Uczniowie sporządzając potrawy z wyko-

rzystaniem tradycyjnych produktów rolnych 

i środków spożywczych, typowych dla da-

nego regionu Polski, korzystali z przepisów 
kulinarnych opartych na tradycji, czasami 

dodając do nich nowoczesne akcenty. W za-

leżności od stopnia trudności wykonania 

danej potrawy, przygotowywali ją indywi-

dualnie bądź zespołowo. Ważną rolę w rea-

lizacji innowacji odgrywały atrakcyjne środ-
ki dydaktyczne stosowane w ramach zajęć. 

Wśród nich była osiemdziesięciostronicowa 

broszura pt. „Produkty lokalne i regional-

ne”, opracowana przez nauczyciela wdraża-

jącego innowację.  

Zawierała ona podstawowe informacje, 
wraz z kolorowymi ilustracjami, o dwudzies-

tu ośmiu produktach rolnych i środkach 

spożywczych będących przedmiotem inno-

wacji. Pomocnymi w realizacji zajęć inno-

wacji były również publikacje zawierające 
najlepsze przepisy kulinarne, wydane przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

w  latach 2015–2019, jako pokłosie kolej-

nych edycji „Ogólnopolskiego konkursu 

kulinarnego dla szkół gastronomicznych na 



Edukacja w teorii i praktyce

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (122) 2021   102 

najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący 

produkty zarejestrowane lub aplikujące 

o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pocho-

dzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne 
lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”. 

 
Uczniowie ze sporządzonymi  

kluskami śląskimi 

Innowacja była dla uczniów wspaniałym 

ciągiem zajęć o polskiej tradycji kulinarnej, 

którą mogli posmakować osobiście, sporzą-

dzając dziewiętnaście potraw tradycyjnych, 
charakterystycznych dla różnych regionów 

Polski, wpisanych na Listę Produktów Tra-

dycyjnych oraz dziewięć potraw, z użyciem 

polskich regionalnych produktów rolno-spo-

żywczych, będących na Liście Produktów 

Tradycyjnych, w tym sześciu zarejestrowa-
nych w systemach jakości żywności Unii 

Europejskiej. Wśród osiągniętych efektów 

innowacji można wymienić: 

● zdobycie przez uczniów wiedzy dotyczącej 

wybranych produktów rolnych i środków 
spożywczych z różnych regionów Polski, 

o wysokiej jakości, osadzonych w polskiej 

tradycji i od lat wytwarzanych tymi sa-

mymi metodami, według tych samych 

receptur, wpisanych na Listę Produktów 

Tradycyjnych, w tym oznaczonych jako 
Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronio-

ne Oznaczenie Geograficzne, Gwaranto-

wana Tradycyjna Specjalność, o których 

nie dowiedzieliby się podczas zwykłej 

lekcji; 

● poznanie symboli graficznych trzech sys-

temów jakości żywności Unii Europej-

skiej: Chronionej Nazwy Pochodzenia, 

Chronionego Oznaczenia Geograficznego, 

Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności; 

● poznanie bogactwa tradycyjnych pol-
skich produktów rolnych i środków spo-

żywczych z różnych regionów Polski i moż-

liwości ich wykorzystania w kuchni do-

mowej, restauracyjnym menu i innych 

zakładach gastronomicznych; 

● poznanie wybranych przepisów kulinar-

nych potraw typowych dla danego re-

gionu Polski, wpisanych na Listę Pro-

duktów Tradycyjnych i nabycie umie-

jętności ich sporządzania; 

● wzbudzenie wśród uczniów – przyszłych 
kucharzy i potencjalnych konsumentów, 

większego zainteresowania tradycyjnymi 

polskimi produktami rolno-spożywczymi;  

● wzmocnienie konkurencyjności rynkowej 

tradycyjnych polskich produktów rolno-
spożywczych,  

● poszerzenie wiedzy i umiejętności zawo-

dowych uczniów oraz ich zainteresowań 

i kompetencji społecznych.  

Innowacja zakończyła się edukacyjnym 

sukcesem. Wszystkie założone cele zostały 
w pełni osiągnięte, przy dużym zaangażo-

waniu uczniów i zastosowaniu kreatywnych 

rozwiązań organizacyjnych przez nauczycie-

la wdrażającego innowację. W wyniku za-

wieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycz-
nych w szkołach, od połowy marca roku 

szkolnego 2019/2020, z powodu pandemii 

COVID-19, dwa zaplanowane zajęcia inno-

wacji, w nowych uwarunkowaniach, odbyły 

się online, na platformie internetowej Go-

ogle Classroom.  

 
Uczniowie z produktami  
do sporządzenia fasolki 

Warto nadmienić, że jeden z uczniów 

uczestniczący w innowacji, zainspirowany 

wspaniałymi produktami rolno-spożywczy-
mi z różnych regionów Polski, wpisanymi na 

Listę Produktów Tradycyjnych, wykazując 

się wiedzą i nabytymi umiejętnościami w za-

kresie sporządzania potraw z użyciem tych 
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produktów, przygotował autorski przepis 

potrawy pn. „Kuleczki chlebowo-oscypkowe 

w towarzystwie sosu jabłkowego, chipsa 

z kiełbasy oraz groszku zielonego”.  

W przepisie uczeń wykorzystał pięć 

polskich produktów wpisanych na Listę 

Produktów Tradycyjnych: oscypek – naj-

słynniejszy ser tatrzański i miód z Sejn-

eńszczyzny/Łoździejszczyzny, zarejestrowa-

nych jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, 
chleb prądnicki i jabłka grójeckie, zareje-

strowanych jako Chronione Oznaczenie 

Geograficzne oraz kiełbasę myśliwską sta-

ropolską, zarejestrowaną jako Gwaranto-

wana Tradycyjna Specjalność. Przepis, zgło-
szony do VII edycji „Ogólnopolskiego kon-

kursu dla szkół gastronomicznych na naj-

lepszy przepis kulinarny wykorzystujący 

produkty zarejestrowane lub aplikujące 

o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pocho-
dzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne 

lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, 

którego organizatorem było Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znajdując uznanie 

jury, został zamieszczony w publikacji pt. 

„Aromaty Tradycji. Najlepsze przepisy Ogól-
nopolskiego konkursu kulinarnego dla szkół 

gastronomicznych”, wydanej przez Depar-

tament Promocji i Jakości Żywności Mini-

sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Izabela Szczęsny  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renata Pruska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

ZAWÓD  TO  ZAINTERESOWANIA ,   

UMIEJĘTNOŚCI  I   KWALIFIKACJE  
Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy,  

których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna.  

F.D. Roosevelt 

 

estem nauczycielem pracującym w Zes-
pole Szkół Zawodowych w Lublińcu. 

Zespół Szkół Zawodowych to szkoła, 

która kształci w Technikum nr 3 oraz Bran-

żowej Szkole 1 stopnia nr 2. 

W technikum uczniowie kształcą się 
w  zawodzie technik elektryk oraz technik 

żywienia i usług gastronomicznych, na-

tomiast w szkole branżowej w zawodach: 

mechanik pojazdów samochodowych, fry-

zjer, sprzedawca, cukiernik, piekarz, elek-

tryk, ślusarz, operator obrabiarek skrawa-
jących, zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa 

branżowego. 

Młody człowiek wybierając zawód w 8 kla-

sie szkoły podstawowej, stoi przed niema-

łym wyzwaniem. Ma dokonać wyboru swojej 

drogi zawodowej bez wiedzy teoretycznej 
i praktycznej na temat tego, co będzie robił 

w przyszłości. 

Czym powinien się kierować młody 

człowiek wybierając zawód, który w przy-

szłości pozwoli na rozwój osobisty i za-
wodowy, który dostarczy odpowiednią ilość 

środków finansowych na to, aby mógł rea-

lizować potrzeby, takie jak bezpieczeństwo, 

uznanie w grupie czy samorealizacja. 

Kandydat do szkoły zawodowej kieruje 

się opinią i wyborem koleżanki/kolegi ze 
szkolnej ławy lub przyjaciół/znajomych, 

którzy już są uczniami szkoły ponad-

podstawowej. Rzadko uczniowie korzystają 

z wiedzy pedagoga szkolnego, doradcy za-

wodowego, specjalistów poradni psycho-

J 
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logiczno-pedagogicznych czy też własnych 

rodziców. Rodzic w okresie dojrzewania  

14-latka nieczęsto jest autorytetem, skarb-

nicą wiedzy odnośnie przyszłości. Rodzic 
podsuwa pomysły typu: „bądź jak tata”, 

„zobacz, jaki fajny zawód ma ciocia” itp. Ale 

to właśnie rodzic jest najlepszym obser-

watorem własnego dziecka. Powinien tylko 

pamiętać, aby nie realizować własnych nie-

spełnionych planów i marzeń poprzez włas-
ne dzieci. 

W swoim 20-letnim stażu pracy jako 

nauczyciel, ale także doświadczeniu bycia 

rodzicem, wiem, że pomoc w wyborze za-

wodu przez młodych ludzi bywa bardzo 
trudna. Obecny absolwent szkoły podsta-

wowej ma ogromne możliwości rozwoju za-

wodowego. 

Na przełomie marca i kwietnia każdego 

roku często spotykam się z pytaniem 

rodziców: „W jakich zawodach kształcicie 
w szkole?”, „W jakim zawodzie syn/córka 

mógłby/mogłaby się uczyć?” oraz ze stwier-

dzeniem: „A mój syn/córka nie wie, jaki 

zawód ma wybrać” itp. 

Wówczas zadaję pytanie: „Czym intere-
suje się Pani/Pana syn/córka?”. I w tym 

miejscu następuje cisza. Rodzic zaczyna się 

zastanawiać, skąd takie pytanie. Spotkałam 

się kiedyś z następującym określeniem 

pojęcia zawodu – „zawód to zainteresowa-

nia, umiejętności i  kwalifikacje”. Przy wy-
borze zawodu ważne jest, aby był on zgodny 

z zainteresowaniami młodego człowieka. 

Należy umiejscowić i wskazać, w jakim 

zawodzie można wykorzystać posiadane 

przez niego zainteresowania. Dlatego ważne 
są testy predyspozycji zawodowych, które 

możemy zrobić sami lub skorzystać z po-

mocy specjalistów. Narzędzia te mogą wska-

zać takie rozpoznanie predyspozycji i za-

interesowań, których wcześniej u siebie nie 

odkryliśmy. 

Szkoły ponadpodstawowe oferują ucznio-

wi zdobycie umiejętności oraz poświad-

czenie wiedzy teoretycznej i praktycznej 

dyplomem potwierdzającym kwalifikacje 

w zawodzie. Współczesna szkoła zawodowa 
to szkoła otwarta na współpracę z lokalnymi 

pracodawcami, to szkoła pozyskująca środ-

ki finansowe z Unii Europejskiej, to szkoła 

otwarta na realizację potrzeb młodych ludzi. 

Uczniowie zdobywają umiejętności w szkole, 

na zajęciach praktycznych, na praktykach 

zawodowych, stażach zagranicznych, po-
przez udział w konkursach. Doświad-

czeniem młodego człowieka po ukończeniu 

szkoły ponadpodstawowej będzie: umiejęt-

ność pracy w grupie, odpowiedzialność, 

umiejętność radzenia sobie ze stresem, 

punktualność oraz wiedza zawodowa. Zdo-
bycie wiedzy zawodowej wymaga ogromnego 

zaangażowanie ze strony młodego człowie-

ka. Jeżeli jego wybór zawodu był świadomy 

i zgodny z zainteresowaniami to ma szansę 

stać się potencjalnym członkiem danego 
zespołu pracowniczego, a pracodawca widzi 

w nim potencjał. Zaś młody człowiek widzi 

swoje miejsce w pracy oraz szanse i moż-

liwości dalszego rozwoju. Dlatego tak ważne 

jest, aby wybór drogi zawodowej był oparty 

na zainteresowaniach. 

Renata Pruska 

 

 

 

 
Źródło: https://tiny.pl/9jjx2,  

[dostęp 5.11.2021].
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Katarzyna Myrcik 

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu 

XI   OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  L ITERACKI  

DLA  UCZNIÓW  KLAS  VII–VIII   

SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  I   UCZNIÓW   SZKÓŁ 

ŚREDNICH   L ITERACKI  SMS   

–   POEZJA  I   PROZA  NA  160   ZNAKÓW  

POD  HASŁEM  

SKĄD   PRZYCHODZIMY?   K IM  JESTEŚMY?   

DOKĄD   ZMIERZAMY? 

marca 2021 r. nastąpiło roz-

strzygnięcie XI Ogólnopolskiego 

Konkursu Literackiego dla ucz-

niów klas VII–VIII szkół podstawowych i ucz-
niów szkół średnich Literacki SMS – Poezja 
i proza na 160 znaków pod hasłem Skąd 
przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmie-
rzamy? pod honorowym patronatem Posłów 

na Sejm RP Izabeli Leszczyny i Andrzeja Ga-

wrona,  Ministra Edukacji i Nauki, Woje-
wody Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświa-

ty, Starosty Lublinieckiego.  

Konkurs miał na celu zachęcanie mło-

dzieży do refleksji nad sobą i otaczającym 

światem. Pomagał odkrywać wrażliwość, za-
chęcał do formułowania sądów, opinii, ocen 

oraz nadania im literackiej, artystycznej 

formy. Rozwijał umiejętności językowe, zmu-

szając do jasnego i precyzyjnego wypo-

wiadania się poprzez krótkie komunikaty. 

Uświadamiał też młodzieży możliwość wy-
korzystania zdobyczy techniki dla celów ar-

tystycznych. 

W konkursie mogli wziąć udział  ucznio-

wie klas VII–VIII szkół podstawowych i szkół 

średnich. Uczestnicy konkursu reprezen-

towali szkoły, w których się kształcą. 

Uczestnicy formułowali literackie wypo-

wiedzi, składające się maksymalnie ze 160 

znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, 

aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestro-
gi. Treść literackich SMS-ów dotyczyła 

szeroko pojętej egzystencji, np. codziennoś-

ci, sfery uczuć, systemu wartości, wszyst-
kiego, co wiąże się z hasłem: Skąd przy-
chodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierza-
my? 

 

Tradycyjnie Grand Prix ufundowała poseł 
Izabela Leszczyna, Nagrodę Specjalną – po-

seł Andrzej Gawron, pozostałe nagrody Sta-

rosta Lubliniecki oraz Stowarzyszenie Ot-

19 
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wartych Drzwi w Lublińcu. Dziękujemy 

z  całego serca i liczymy na dalszą, równie 

owocną współpracę. 

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim 
uczestnikom, szczególnie reprezentującym 

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicz-

nych w Lublińcu i szkoły podstawowe oraz 

średnie powiatu lublinieckiego. Konkuren-

cja była ogromna – wpłynęło ponad 1400 

prac. 

Wyniki konkursu zostały opublikowane 
na stronie: http://literacki-sms.blogspot.com/. 

Katarzyna Myrcik 

  

 
 

 
Agnieszka Głowacka 
Jolanta Malasiewicz 
Monika Orszulak 
Szkoła Podstawowa nr 41 im. J. Matejki w Częstochowie 

XIV   POWIATOWY  KONKURS  

POEZJI  I   PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ  

Szkole Podstawowej nr 41 im. 

Jana Matejki w Częstochowie 

odbył się XIV Powiatowy Konkurs 

Poezji i Pieśni Patriotycznej. Jego celem było 
upamiętnienie 230. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 maja.  

 

Konkurs na długo zapisze się w pamięci 
zarówno organizatorów, jak i jury oce-

niającego występy uczestników. Tegoroczna 

edycja swą wyjątkowość zawdzięcza formie, 

ponieważ po raz pierwszy, ze względu na 

pandemię, uczestnicy nie mogli zapre-
zentować się „na żywo” przed publicznością. 

Zarejestrowane występy, a było ich 68, oce-

niała komisja w składzie:  

Marta Kotaszewska – nauczyciel Zespołu 

Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego 
w Częstochowie, Elżbieta Straszak – nau-

czyciel-konsultant RODN „WOM” w Często-

chowie, Aleksandra Łebek-Jurgielewicz – nau-

czyciel-konsultant SOD w Częstochowie, 

dr Konrad Ludwicki – Instytut Filologii Pol-

skiej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrod-
niczy im. J. Długosza w Częstochowie. 

 

Uczestnicy konkursu zaprezentowali się 
w dwóch kategoriach: poezja i pieśń. W każ-

W 
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dej z nich wyodrębnione zostały poziomy 

wiekowe: klasy I–III, IV–VI oraz VII–VIII 

szkoły podstawowej. 

Zainteresowanie konkursem przerosło 
oczekiwania organizatorów, a jednocześnie 

utwierdziło w przekonaniu, że jest on istot-

nym wydarzeniem w życiu kulturalnym 

wielu szkół. Okazuje się, że nieobce jest 

młodzieży wyrażanie postawy patriotycznej 

poprzez prezentowanie utworów poświęco-
nych Ojczyźnie. Zadziwia także różnorodny 

repertuar. Uczniowie wybierali zarówno 

utwory, które już dawno zapisały się w kul-

turze jako nośniki myśli patriotycznej, jak 

i te, które zaistniały niedawno dzięki współ-
czesnej kinematografii podejmującej tema-

tykę walki o wolność.  

 

WYNIKI KONKURSU 

Poezja 

Klasy I–III 

 

I miejsce – Szymon Małolepszy, Szkoła Pod-

stawowa nr 33 im. M. Kownackiej w Czę-

stochowie 

II miejsce – Zuzanna Kuternozińska, Szkoła 

Podstawowa nr 13 im. K. Makuszyńskiego 

w Częstochowie 

III miejsce – Nikodem Kaczmarek, Szkoła 

Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhofa w Czę-
stochowie 

 

Klasy IV–VI 

 

I miejsce – Aleksandra Lesińska, Szkoła 

Podstawowa w Nieradzie 

II miejsce – Emilia Musielińska, Szkoła 

Podstawowa im. J. Korczaka w Zawadzie 

III miejsce – Aleksandra Szymonik, Szkoła 

Podstawowa im. G. Piramowicza w Kłom-

nicach 

wyróżnienie – Marceli Misiak, Szkoła Pod-

stawowa nr 38 im. L. Zamenhofa w Czę-

stochowie 

 

Klasy VII–VIII 

 

I miejsce – Natalia Masłowska, Zespół Szkolno- 

-Przedszkolny nr 5 w Częstochowie 

II miejsce – Patrycja Michalska, Zespół Szkolno- 

-Przedszkolny w Kamyku 

III miejsce – Bartosz Bąk, Szkoła Podsta-

wowa im. G. Piramowicza w Kłomnicach 

 

Pieśń 

Klasy I–III 

 

I miejsce – Lena Figler, Szkoła Podstawowa 

im. G. Piramowicza w Kłomnicach 

II miejsce – Maja Pyrkosz, Szkoła Podsta-

wowa im. M. Konopnickiej w Jamkach-Ko-

rzonku 

III miejsce – Julia Repeć, Szkoła Podsta-

wowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 

im. S. Wyspiańskiego w Częstochowie 

wyróżnienie – Kacper Gorzędowski, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach 

wyróżnienie – Marta Gogacz, Szkoła Podsta-

wowa im. Królowej Jadwigi w Rybnej 
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Klasy IV–VI 

 

I miejsce – Roksana Witkowicz, Szkoła Pod-

stawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie 

Starej B 

II miejsce – Maja Konieczek, Szkoła Pod-

stawowa nr 38 im. L. Zamenhofa w Czę-

stochowie 

III miejsce – Paweł Gogacz, Szkoła Podsta-

wowa im. Królowej Jadwigi w Rybnej 

wyróżnienie – Patrycja Pałuszka, Szkoła Pod-

stawowa im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczy-

cach 

wyróżnienie – Martyna Piech, Szkoła Podsta-

wowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii 
w Starym Kocinie 

 

Klasy VII–VIII 

 

I miejsce – Sandra Harabas, Szkoła Pod-

stawowa im. M. Konopnickiej w Jamkach- 
-Korzonku 

II miejsce – Natalia Froch, Szkoła Podstawo-

wa w Nieradzie 

III miejsce – Nikola Zyskowska, ZSP w Lu-

bojnie 

III miejsce – Marcel Świegodziński, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Częstochowie 

 

Zespoły/duety 

 

I miejsce – Zespół wokalny Campanella, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie 

II miejsce – Antonina Smykal, Zuzanna 
Smykal, Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii 

Krajowej w Częstochowie 

II miejsce – Weronika Podsiedlik, Jakub 
Stucki, Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 17 im. S. Wyspiańskiego 

w Częstochowie 

 

Uczestnicy konkursu zaprezentowali wy-

soki poziom, wykazali się niezwykłą umie-
jętnością interpretacji dzieła literackiego 

i muzycznego. Zrealizowanym celem przed-

sięwzięcia, oprócz propagowania piękna 

poezji i pieśni polskiej, było nawiązanie 

współpracy międzyszkolnej. Kolejna edycja 

odbędzie się za rok, ale już teraz serdecznie 
wszystkich zapraszamy do wzięcia w niej 

udziału. 

Agnieszka Głowacka 

Jolanta Malasiewicz 

Monika Orszulak 

 

 
Źródło: https://tiny.pl/9jjmh, [dostęp 7.07.2021]. 

 






