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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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Agnieszka Grudzińska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

XII   OGÓLNOPOLSKI  KONGRES 

WYCHOWANIA  DO  ŻYCIA  W  RODZINIE 

dniach 16-17 maja 2022 r. w Mu-

zeum Józefa Piłsudskiego w Su-

lejówku odbył się XII Ogólnopolski 

Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie 
dla nauczycieli, dyrektorów szkół, samo-

rządowców pod hasłem „Szkoła – rodzinie. 

Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny”. 

Organizatorami tego wydarzenia były na-

stępujące instytucje oświatowe: Regionalny 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 
w Częstochowie oraz Wydział Rozwoju Kom-

petencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO) 

Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

Tegoroczną edycję Kongresu po raz kolejny 

honorowym patronatem objął Minister Edu-
kacji i Nauki Przemysław Czarnek. 

 
Minister Edukacji i Nauki, prof. Przemysław Czarnek 

w towarzystwie Pełnomocnika do spraw Rodziny 
Tomasza Pituchy 

W pierwszym dniu Kongresu – 16 maja  

– odbyło się seminarium konsultantów i do-

radców metodycznych wychowania do życia 

w rodzinie, którego tematem uczyniono po-

jawiające się współcześnie wyzwania w za-
kresie doskonalenia i zdobywania kwalifika-

cji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przed-

miotu wychowanie do życia w rodzinie. Uczest-

ników powitali: Tomasz Pitucha – Pełno-

mocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw 
Rodziny, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju 

Edukacji oraz Elżbieta Doroszuk, dyrektor 

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie. Semi-

narium zainaugurowało wystąpienie p. Do-

roty Kulik-Nowak reprezentującej Uniwer-

sytet Opolski, która wygłosiła wykład zaty-
tułowany „Wychowanie do życia w rodzinie  

– uwarunkowania realizacji zajęć a oczeki-

wania społeczne (próba oceny)”. Dalszą część 

spotkania moderowały dyrektor RODN 

„WOM” Elżbieta Doroszuk oraz Anna Po-

wązka – nauczyciel konsultant z Ośrodka 
Rozwoju Edukacji. Wypowiedzi zebranych 

dotyczyły tematu: Doświadczenia i aktualne 

wyzwania w zakresie sposobu doskonalenia 

i zdobywania kwalifikacji do prowadzenia za-

jęć edukacyjnych wychowanie do życia w ro-
dzinie. Dobre praktyki. Planowanie działań. 

Spotkanie było wartościowym czasem wy-

miany doświadczeń oraz okazją do dyskusji 

nad poprawą jakości zajęć przygotowują-

cych do dojrzałego życia rodzinnego. 

 
Otwarcie Kongresu i powitanie uczestników w sali 

konferencyjnej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

Tegoroczny Kongres odbył się w wyjąt-

kowym miejscu, jakim jest Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku. Aktu otwarcia 

tego wydarzenia dokonali i w tematykę ob-
rad wprowadzili: Tomasz Pitucha, wicedy-

rektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Pełno-

mocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. ro-

dziny oraz Elżbieta Doroszuk, dyrektor 

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nau-
czycieli „WOM” w Częstochowie.  

W 

XII Ogólnopolski Kongres 

Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie 
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Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki  

prof. Przemysława Czarnka 

Honorowy gość Kongresu, Minister Edu-

kacji i Nauki Przemysław Czarnek, zwrócił 

się do uczestników spotkania słowami:  

– Jesteście nauczycielami, którzy mają 

pierwszoplanową funkcję, jeśli chodzi o po-
moc rodzinom w wychowaniu młodych po-

koleń. Od państwa zależy przyszłość spo-

łeczeństwa. Chcemy, żeby wszyscy bez wy-

jątku uczestniczyli w zajęciach wychowania 

do życia w rodzinie. Chcemy, żeby ten przed-

miot stał najwyżej, jeśli chodzi o hierarchię 
przedmiotów nauczania – dodał szef MEiN, 

podkreślając znaczenie tych zajęć w szkole. 

W pierwszej części konferencji dr hab. 

Tomasz Biernat, prof. Wyższej Szkoły Ban-

kowej w Gdańsku, wygłosił wykład na temat 
„Postawy młodzieży wobec małżeństwa i ro-

dziny. Diagnoza sytuacji i propozycje dzia-

łań”. Prelegent przedstawił wyniki badań 

porównawczych przeprowadzonych na prze-

strzeni 14 lat (2004 i 2019 r.) pokazujących 

pewne tendencje i kierunek zmian za-
chodzących w podejściu młodych ludzi do 

wskazanych w temacie zagadnień, np. nadal 

wysoko oceniana jest wartość rodziny, 

jednak obniżyła się wartość małżeństwa, 

które postrzegane jest jako instytucja nie-

pewna i nietrwała, rośnie też akceptacja 
związków nieformalnych. Czynniki kształ-

tujące te postawy to: wzorce przekazywane 

w rodzinie, poziom religijności, desakra-

lizacja małżeństwa i rodziny, miejsce za-

mieszkania i płeć uczestników badania, 
a także wpływ internetu, który stał się 

nowym środowiskiem wychowania. Nie bez 

znaczenia jest także coraz bardziej widoczna 

dezorientacja wychowawcza rodziców. Pro-

fesor Biernat przedstawił również sposoby 

promowania wartości małżeństwa i rodziny 
w szkole lub w lokalnym środowisku, takie 

jak: dowartościowanie życia rodzinnego czy 

historii rodzinnych, tworzenie pozytywnej 

tożsamości rodzin, edukowanie ich w za-

kresie radzenia sobie ze stresem i kryzysem, 
wzmacnianie satysfakcjonujących relacji ro-

dzinnych, tworzenie konstruktywnych połą-

czeń między rodzinami i zakorzenianie ich 

w środowisku lokalnym. 

Po wystąpieniu prof. Biernata zabrała 
głos dr Aleksandra Aszkiełowicz, prorektor 

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicz-

nej w Brzegu, doradca rodzinny. W wykła-

dzie zatytułowanym „Potrzeba wychowania 

prorodzinnego w nauczaniu szkolnym” za-

prezentowała różne aspekty omawianego 
problemu. Zwróciła uwagę na to, że istnieje 

ogromna potrzeba pokazania młodzieży, 

iż droga trwałego małżeństwa jest najlep-

szym z możliwych wyborów. Jej zdaniem 

szkoła i rodzina to naczynia połączone: dom 
wyposaża w miłość, a szkoła w wiedzę i umie-

jętności. Jeżeli w jednym z tych obszarów 

pojawią się problemy, to ich sygnał będzie 

zauważalny od razu w drugim, dlatego 

współpraca rodziny i szkoły to rzecz abso-

lutnie podstawowa. Może ona zaistnieć dzię-
ki stosowaniu zasady pomocniczości, która 

czyni z nauczyciela uważnego i życzliwego 

towarzysza pracy ucznia w szkole. Zdaniem 

dr Aszkiełowicz przed wychowaniem do ży-

cia w rodzinie stoją obecnie bardzo ważne 
wyzwania, takie jak: niebezpieczeństwo 

ideologizacji nauczania, profesjonalizacja 

przygotowania kadry nauczycielskiej oraz 

poczucie odpowiedzialności samych nauczy-

cieli tego przedmiotu, przejawiające się 

w autentyczności oraz dawaniu świadectwa 
ważnym wartościom. Bardzo ważnym as-

pektem wychowania prorodzinnego jest tak-

że środowisko rówieśnicze będące dla dziec-

ka istotnym punktem odniesienia i miejs-

cem treningu społecznego, np. uczenia się 
ról lub kształtowania relacji damsko-męs-

kich, dlatego, zdaniem prelegentki, rodzice 

powinni to środowisko dobrze poznać, a na-

wet zaplanować. Dzięki realizowaniu w szkole 

przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie 

jest ogromna szansa na to, aby wyrównać 
nieprawidłowości, które dzieci wynoszą ze 

swoich rodzinnych domów – podsumowała 

swoje wystąpienie dr Aszkiełowicz.  

Następnie Agnieszka Marianowicz-Szczy-

gieł, wiceprezes Instytutu „Ona i On” i psy-
cholog, podczas wykładu „Trudne tematy 

wyzwaniem dla nauczycieli WDŻ” omówiła 

zagadnienia i treści dotyczące seksualności, 

które są poruszane na zajęciach z przed-

miotu wychowanie do życia w rodzinie. Zwró-

ciła uwagę na to, że zderzenie kulturowe, 
z którym mamy obecnie do czynienia, opiera 

się na fałszywym rozumieniu równości. 

Wyjaśniła, że równość jest prawdziwa tylko 



XII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie   

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (124) 2022   6 

wtedy, gdy porównujemy przedmioty lub ce-

chy identyczne, jeżeli nie są takie, to zawsze 

należy podać kontekst porównania, a ten 

aspekt jest właśnie pomijany. Przypom-
niała, że respondentami nauczycieli WDŻ 

nie są tylko uczniowie, ale także ich rodzice, 

grono pedagogiczne oraz całe społeczeń-

stwo, gdyż kwestie przedstawiane na lek-

cjach WDŻ są szeroko dyskutowane w prze-

strzeni publicznej.  

Prelekcja p. Agnieszki Marianowicz-Szczy-

gieł zakończyła pierwszą część Kongresu. 

W czasie przerwy uczestnicy mogli zapoznać 

się z różnymi propozycjami dydaktycznymi 

oraz materiałami edukacyjnymi dedykowa-
nymi wychowawcom i nauczycielom WDŻ, 

a przygotowanymi przez wydawnictwa lub fir-

my zajmujące się działalnością prorodzinną. 

 
Uczestnicy Kongresu wraz z gronem zaproszonych gości 

Druga część spotkania rozpoczęło wystą-

pienie Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu 

MEiN i Pełnomocnika Rządu do spraw wspie-

rania wychowawczej funkcji szkoły i pla-
cówki, edukacji włączającej oraz kształcenia 

zawodowego. Wiceminister mówiła o roli za-

jęć WDŻ w kształtowaniu postawy miłości 

i akceptacji dla człowieka. Podkreśliła, że 

celem tego przedmiotu jest m.in. przy-
gotowanie młodego człowieka do budowania 

trwałych relacji międzyludzkich: – Wycho-

wanie do życia w rodzinie to jest wycho-

wanie do życia z drugim człowiekiem, to jest 

nauczenie dzielenia się z drugim człowie-

kiem, a także zdolności do ofiary. Sekretarz 
Stanu w MEiN dziękowała również nau-

czycielom WDŻ za ich codzienną pracę oraz 

rolę, jaką pełnią w procesie wychowaniu 

młodego pokolenia. Podkreśliła, że przygo-

towanie do życia w rodzinie powinno two-
rzyć w szkole spójną, holistyczną prze-

strzeń, która się wzajemnie uzupełnia. 

Kolejnym wystąpieniem drugiej części 

obrad był wykład „Znaczenie przygotowania 

i organizacji zajęć WDŻ w szkole dla sku-

tecznej realizacji zawartych w nich celów” 

wygłoszony przez Jacka Banasia, dyrektora 

Departamentu Kształcenia Ogólnego Minis-

terstwa Edukacji i Nauki. Prelegent pod-
kreślił, że obecnie zagadnienia omawiane na 

zajęciach WDŻ to są sprawy zasadnicze, 

wręcz fundamentalne, rzutujące na przy-

szłość społeczeństwa, dlatego trzeba je trak-

tować bardzo poważnie i w tym celu m.in. 

warto stworzyć w szkole klimat sprzyjający 
uczeniu tego przedmiotu. Dyrektor Jacek 

Banaś dokonał również diagnozy różnorod-

nych problemów związanych z praktyką 

nauczania WDŻ w szkołach oraz przedsta-

wił korzystne dla nauczania tego przedmio-
tu zmiany dotyczące organizowania kursów 

kwalifikacyjnych oraz umieszczania godzin 

WDŻ w planach lekcji.  

Następnie uczestnicy wysłuchali referatu 

pt. „Wychowanie do życia w rodzinie a prog-

ram wychowawczo-profilaktyczny”, który 
został wygłoszony przez Wawrzyńca Kowal-

skiego, zastępcę dyrektora Departamentu 

Wychowania i Edukacji Włączającej Mini-

sterstwa Edukacji i Nauki. Prelegent zwrócił 

uwagę na konieczność budowania w szko-
łach klimatu sprzyjającego wychowaniu do 

życia w rodzinie, który zależy nie tylko od 

nauczycieli tego przedmiotu (ich rzetelnej 

i  interesująco przekazanej wiedzy, współ-

pracy z dyrekcją, rodzicami i kadrą peda-

gogiczną), ale także od dyrektora szkoły, 
który dostrzeże i aktywnie wypromuje war-

tości wnoszone przez zajęcia WDŻ, oraz od 

wychowawców klas, którzy z kolei wskażą 

uczniom i rodzicom korzyści płynące z uczęsz-

czania na lekcje tego przedmiotu. Wawrzy-
niec Kowalski przedstawił także program 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 

życiem” przeznaczony do realizacji w latach 

2022–2026, w ramach którego zostaną pod-

jęte działania edukacyjne dla młodzieży 

szkół podstawowych. 

Kolejnym wykładowcą była p. Teresa Król 

z Krakowskiego Instytut Rozwoju Edukacji, 

która wygłosiła prelekcję na temat: „Pro-

pozycje dotyczące prezentacji zajęć WDŻ 

rodzicom”. Uczestnikom Kongresu została 
przedstawiona charakterystyka edukacji sek-

sualnej prowadzonej w polskich szkołach 

w  porównaniu z podobną edukacją istnie-

jącą w krajach Europy Zachodniej. Dzięki 

prelegentce nauczyciele przedmiotu mogli 

także poznać ważne zasady wychowania 
prorodzinnego oraz dowiedzieć się, w jaki 

sposób przekazywać rodzicom informacje o za-

jęciach WDŻ.  
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Następnym punktem bogatego programu 

tegorocznego Kongresu stała się prezentacja 

materiałów dydaktycznych wspierających 

szkolne działania wychowawczo-profilak-
tyczne dokonana przez zaproszone wydaw-

nictwa oraz twórców i realizatorów proro-

dzinnych projektów edukacyjnych. Uczest-

nicy Kongresu mogli poznać m. in. takie 

projekty jak: „Mama córce, kobieta kobiet-

ce” (projekt realizowany w ramach prog-
ramu INER https://mamacorce.iner.pl/), 

Tato.Net Odkrywamy ojcostwo (rozwijana 

przez Fundację Cyryla i Metodego społe-

czność ojców, która inspiruje mężczyzn do 

przeżywania ojcostwa jako pasji; serwis 
internetowy www.tato.net), „Współczesne 

spory kulturowe o małżeństwo, rodzinę, 

płeć, tolerancję” (Centrum Doskonalenia 

nauczycieli „Natan”), materiały edukacyjne 

„Genesis” (Fundacja Małych Stópek), prog-

ram profilaktyczno-terapeutyczny „Odczu-
waj, ufaj, mów” (Zespół Pedagogów „De-

zyderia”), programy profilaktyki zintegro-

wanej „Archipelag Skarbów”, „Gwiazdy mo-

cy” (Fundacja Profilaktyka z Pasją), program 

wychowawczo-profilaktyczny „Życie i miłość”. 

 
Panel dyskusyjny. Prowadzenie – dyrektor  

RODN „WOM” w Częstochowie Elżbieta Doroszuk 

Ostatnim wydarzeniem spotkania był pa-

nel dyskusyjny prowadzony przez dyrektor 

RODN „WOM” w Częstochowie, Elżbietę Do-

roszuk, pomysłodawcę i opiekuna meryto-

rycznego Kongresu. Temat dyskusji brzmiał: 
„Wychowanie do życia w rodzinie – w trosce 

o dobro ucznia”, a uczestniczyli w niej m. 

in. Radosław Brzózka, Pełnomocnik Mi-

nistra Edukacji i Nauki do spraw strategii 

edukacyjnej, Teresa Misiuk, Lubelski Ku-
rator Oświaty, a także nauczyciele-konsul-

tanci naszego Ośrodka: Magdalena Sawicka 

oraz dr Artur Dąbrowski. Zaproszeni do roz-

mowy goście odpowiadali na zadawane 

przez prowadzącą pytania, dotyczące takich 

kwestii, jak: frekwencja na lekcjach WDŻ, 
brak zajęć z WDŻ w niektórych szkołach, 

sposoby promowania i dowartościowania 

przedmiotu, cechy profesjonalnego nauczy-

ciela WDŻ. Wypowiedzi uczestników panelu 

zakończyły tegoroczną edycję Kongresu.  

Podczas XII Kongresu Nauczycieli Wy-

chowania do Życia w Rodzinie minister 

Przemysław Czarnek nagrodził nauczycieli 

wyróżniających się w pracy wychowawczej, 
wręczając 27 Medali Komisji Edukacji Na-

rodowej oraz 9 dyplomów uznania za szcze-

gólne zasługi i zaangażowanie w działalność 

prorodzinną i wychowawczą. Miło nam po-

informować, że w gronie osób odznaczonych 
Medalem KEN znaleźli się nauczyciele- 

-konsultanci Regionalnego Ośrodka Dosko-

nalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie: 

pani Agnieszka Grudzińska, pani Magda-

lena Sawicka oraz pan Artur Dąbrowski. 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czar-
nek przyznał także Nagrody za Wybitne 

Osiągnięcia w Pracy Dydaktycznej i Wy-

chowawczej. W gronie osób wyróżnionych 

znalazła się również dyrektor Regionalnego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie, Elżbieta Doroszuk. Dyplo-
mem Uznania Ministra Edukacji i Nauki 

wyróżniono także doradców metodycznych 

naszej placówki: panią Joannę Biczak i pa-

nią Justynę Miejską-Cień. 

Gratulujemy naszym koleżankom i kole-

dze tych wyjątkowych wyróżnień. 

Dziękujemy też licznej reprezentacji na-

szego Ośrodka, która uczestniczyła w wy-

kładach oraz panelu dyskusyjnym w Mu-
zeum Józefa Piłsudskiego, za obecność i za-

angażowanie w przebieg tego wydarzenia. 

Relacje z Kongresu ukazały się na stro-

nach internetowych instytucji związanych 

z edukacją i oświatą oraz ogólnopolskich me-

diów, m. in.: Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

Ośrodka Rozwoju Edukacji, Telewizji Polskiej 
TVP 1, Polskiej Agencji Prasowej, Głosu Nau-

czycielskiego, Radia Opole, portalu wpoli-

tyce.pl, Radia Maryja, Naszego Dziennika, 

Portalu Historycznego DZIEJE.PL, portalu 

PCH24.pl, portalu Obserwatorium Edukacji. 

Agnieszka Grudzińska 
 

Netografia: 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/xii-

ogolnopolski-kongres-nauczycieli-
wychowania-do-zycia-w-rodzinie-z-udzialem-
kierownictwa-mein [dostęp: 13.07.2022 r.] 

https://www.ore.edu.pl/2022/05/relacja-z-xii-
ogolnopolskiego-kongresu-wychowania-do-
zycia-w-rodzinie/ [dostęp: 13.07.2022 r.] 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1212
004%2Cczarnek-nic-tak-nie-szkodzi-swiatu-
europie-i-polsce-jak-falszywa-wizja [dostęp: 
13.07.2022 r.] 
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Dla mnie książka to relaks… 

WYWIAD  Z... 

JOANNĄ  RESAKOWSKĄ ,   
NAUCZYCIELEM  BIBLIOTEKARZEM 

PUBLICZNEJ  BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ 

REGIONALNEGO  OŚRODKA  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  „WOM”   

W  CZĘSTOCHOWIE 

Jest Pani nauczycielem biblioteka-

rzem. Co zadecydowało o wyborze tego 

zawodu: miłość do książek czy może inne 

powody? 

Od zawsze wiedziałam, że jeśli zdecyduję 
się na studia, będą to studia humani-

styczne. Nigdy nie czułam się dobrze z przed-

miotami ścisłymi. Gdy nadszedł czas wy-

boru, zastanawiałam się nad kierunkami 

związanymi w przyszłości z nauczaniem. Jed-
nak odkryciem było dla mnie odnalezienie 

w  ówczesnych informatorach o studiach 

kierunku bibliotekoznawstwo i informacja 

naukowa. Powiem szczerze, nie wiedziałam, 

że taki kierunek istnieje. Od samego po-

czątku nie miałam wątpliwości, że to jest 
ten właściwy wybór – i co najważniejsze, 

uważam tak do dzisiaj. Zarówno charakter 

pracy, kontakt z ludźmi, jak i dostęp do 

książek powodują, że moje życie zawodowe 

uważam za bardzo udane. 

Obecnie pracuje Pani w Publicznej Bib-

liotece Pedagogicznej. Na czym ta praca 

polega? Czym zajmuje się Pani na co 

dzień? 

Tak, pracuję tu i obecnie i od zawsze. 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna to jedyne 
moje miejsce pracy i pewnie już tak zosta-

nie… 

Od 9 lat jestem pracownikiem działu 

udostępniania zbiorów. Podstawowym moim 

obowiązkiem jest bieżący kontakt z czytel-
nikami, wspieranie ich w poszukiwaniu 

potrzebnych książek, dbanie o księgozbiór. 

Ale mam również inne obowiązki związane 

np. z ewidencją zbiorów – skontrum, ubyt-

kowanie, przyjmowanie nowych egzempla-

rzy. Jestem współodpowiedzialna za zbiory 

przejęte kilka lat temu z biblioteki Centrum 

Języków Europejskich, a ostatnie miesiące 

to żmudna praca związana z likwidacją na-
szej filii w Kłobucku oraz przejęciem i upo-

rządkowaniem księgozbioru liczącego ponad 

50 tys. egzemplarzy. 

Do moich zadań należy też korekta części 

tekstów, które publikowane są na stronie 
internetowej biblioteki. 

Nie na co dzień, ale od wielu lat odpo-

wiadam za kontakt ze Stowarzyszeniem Bib-

liotekarzy Polskich w zakresie gromadzenia 

danych dotyczących różnych aspektów fun-

kcjonowania bibliotek pedagogicznych w kra-
ju. Uczestniczyłam w spotkaniach, podczas 

których powstawały podwaliny pod ten pro-

jekt. Teraz każdego roku przesyłamy dane, 

na podstawie których obliczane są wskaź-

niki obrazujące rzeczywistość i potrzeby 
krajowej sieci bibliotek pedagogicznych. 

Od jakiegoś czasu pracownicy Biblioteki 

włączyli się również w prace związane z prze-

prowadzaniem Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych – w to też jestem zaanga-

żowana. 

Jakie zmiany w funkcjonowaniu bib-

lioteki wymagały Pani największego za-

angażowania? 

Takich przełomowych momentów było kil-

ka. Z pewnością zaliczyć do nich można 
konsultacje na etapie projektowania budyn-

ku, w którym obecnie znajduje się Bib-

lioteka. Była to połowa lat dziewięćdziesią-

tych. Plan, na którym miała powstać do-

Poznajmy się, 
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celowa siedziba naszej placówki, miał bar-

dzo konkretny zarys i wymiar. W trakcie 

spotkań z architektem trzeba było, korzys-

tając z dostępnych możliwości, zaplanować 
rozmieszczenie poszczególnych działów, po-

mieszczeń gospodarczych i sanitarnych.  

Przeżyłam też dwie przeprowadzki w la-

tach, gdy byłam kierownikiem naszej sieci 

bibliotek. Odpowiadałam za logistyczne zor-

ganizowanie tych przedsięwzięć. W przypad-
ku przenosin z Al. NMP 35 na ul. Bór, 

przewieźć trzeba było wszystko – zbiory, 

dokumenty, meble. Na dodatek przewo-

ziliśmy to na „plac budowy”, bo remont no-

wego lokalu był w trakcie. Druga prze-
prowadzka do obecnego budynku była o tyle 

łatwiejsza, że przenosiliśmy tylko zbiory 

i dokumenty, ale i tak duuużo się działo. 

Całe szczęście, że zawsze byliśmy bardzo 

zgraną, odpowiedzialną i pracowitą grupą. 

Dzięki temu, mimo licznych utrudnień, bez 
wsparcia dodatkowo zatrudnionych osób, 

zdołaliśmy tego dokonać sprawnie i szybko. 

Był też czas komputeryzacji, wyboru 

oprogramowania bibliotecznego i komplet-

nej rewolucji w dotychczasowym sposobie 
funkcjonowania naszej Biblioteki.  

Staż Pani pracy w tej placówce jest na-

prawdę długi. Różne wydarzenia, zmiany 

związane z jej historią są elementem Pa-

ni zawodowego życia. Które z nich szcze-

gólnie zapadły Pani w pamięć? 

Z pewnością można do nich zaliczyć te, 

o których wspominałam przed chwilą. No 

cóż, o pracy zawodowej, przy takim stażu, 

można mówić dużo i długo. Dlatego w tym 

miejscu wolałabym raczej powiedzieć o oso-
bach, które spotkałam w tej instytucji. 

Wielu z nich już niestety nie ma. Wspomnę 

tu z nazwiska tylko dwie osoby, bo wszyst-

kich wymienić nie sposób. Gdy rozpoczęłam 

pracę, dyrektorem ówczesnej Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej była ś.p. Zofia Li-
bertowska – bardzo dobry człowiek, kom-

petentny dyrektor. Pracowałyśmy razem tyl-

ko 6 lat, ale na zawsze z tego czasu pozos-

taną mi miłe wspomnienia. 

Natomiast gdy połączono nas w zespół 
z ośrodkiem doskonalenia, po jakimś czasie 

utworzono również stanowisko wicedyrekto-

ra ds. bibliotek pedagogicznych, które ob-

jęła pani Wanda Klepacz. Był to czas po-

rządkowania spraw dotyczących kwalifikacji 

i awansu zawodowego. Dzięki wiedzy pani 
Klepacz z zakresu prawa oświatowego upo-

rządkowałyśmy nasze dokumenty i przystą-

piły do realizacji kolejnych etapów awansu. 

Życzliwość i pogoda ducha pani Dyrektor 

miały duży wpływ na fajne relacje w pracy. 
Do dzisiaj pozostajemy w miłym kontakcie. 

Myślę, że atmosfery w pracy mogliby 

nam wszyscy pozazdrościć. To nie znaczy, 

że zawsze jest idealnie. Jednak przepraco-

wane razem lata (z niektórymi ponad lat 30) 

powodują, że jesteśmy zżyci jak rodzina. 
Bywałyśmy na naszych ślubach i weselach, 

cieszyłyśmy się z narodzin naszych dzieci. 

Teraz są to już samodzielni, dorośli ludzie. 

Do dzisiaj „uczestniczymy” w życiu naszych 

„bibliotecznych dzieci”. Cieszymy się z ich 
sukcesów i zawsze bardzo im kibicujemy.  

Jesteśmy dla siebie ogromnym wspar-

ciem, nie tylko w sprawach zawodowych, ale 

też osobistych, czasami przecież trudnych. 

Mamy wiele wspólnych wspomnień, fun-

kcjonujemy jak rodzina. I to jest ten wy-
jątkowy, może najważniejszy aspekt mojego 

życia zawodowego. Fakt, że lubię swoją pra-

cę bibliotekarza, to kolejna wartość dodana.  

Długa i bogata historia Publicznej Bib-

lioteki Pedagogicznej doczekała się jubi-
leuszowej monografii. Jest Pani jej głów-

ną autorką. Proszę opowiedzieć, w jaki 

sposób przygotowała Pani ten szczególny 

dokument?  

Posiadamy w Bibliotece dawne artykuły 

z czasopism, dokumentację z minionych lat 
i sumiennie od dawna prowadzoną kronikę. 

Od pewnego momentu znaczenie miały też 

moje osobiste doświadczenia i przeżycia 

oraz rozmowy i konsultacje z Koleżankami 

i  Kolegami. Przeglądając i porządkując te 
materiały, udało mi się napisać o historii 

naszej placówki, która oficjalnie istnieje już 

71 lat, a nieoficjalnie trzy lata dłużej. To ka-

wał czasu, mnóstwo działań, bardzo dużo 

osób, które przez te lata przyczyniły się 

swoją pracą do obecnego kształtu Biblioteki. 
Zaczynaliśmy jako punkt biblioteczny, a właś-

ciwie szafa, przy ZNP w Częstochowie. W tej 

szafie znajdowało się 648 egzemplarzy ksią-

żek zgromadzonych po wojnie, które miały 

pomóc nauczycielom w ich pracy. Potem 
byliśmy Miejską Biblioteką Pedagogiczną 

i Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną, aż 

w 1991 roku połączono nas w zespół z Wo-

jewódzkim Ośrodkiem Metodycznym.  

Zapraszam wszystkich zainteresowanych 

do przeczytania naszej monografii lub za-
poznania się z kalendarium zamieszczonym 



Poznajmy się, czyli wywiad z nauczycielem bibliotekarzem 

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (124) 2022   10 

na stronie internetowej Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej. 

Jakie aspekty pracy bibliotekarza mo-

gą być atrakcyjne dla młodych ludzi, ży-
jących w dobie internetu i kultury obraz-

kowej?  

To trudne pytanie. Faktycznie w dzisiej-

szych czasach obserwujemy spadek pozio-

mu czytelnictwa, a więc i zachęcić do pracy 

w bibliotece jest dużo trudniej. Finansowo 
nie jest to zatrudnienie atrakcyjne, a młodzi 

ludzie bardziej niż kiedyś, nastawieni są na 

szybkie, dobre zarobki. 

Z pewnością walorem takiej pracy jest 

możliwość realizowania się dwutorowo – bib-
liotecznie i pedagogicznie. 

Praca bibliotekarza to nie tylko to, co wi-

dzą czytelnicy przychodzący po różnego ro-

dzaju materiały. Wypożyczanie to ostatni 

etap. Gdy szukamy informacji w katalogach 

– kiedyś papierowych, dzisiaj online – to 
musimy mieć świadomość, że ktoś te infor-

macje musiał tam wprowadzić. Części opisu 

bibliograficznego jest wiele. Autor, tytuł  

– tyle najczęściej wiemy. A co, gdy poszu-

kujemy książek na jakiś temat lub gdy 
znamy tylko serię, w której książka się 

ukazała? Form zapytania i poszukiwania 

może być bardzo dużo. I właśnie zadaniem 

bibliotekarza – osoby opracowującej zbiory  

– jest zrobienie takiego opisu, aby czytelnik 

różnymi drogami mógł odnaleźć to, czego 
szuka. Tej pracy tak na zewnątrz nie widać, 

ale ona jest i to bardzo ważna.  

W zależności od tego, w którym dziale 

pracujemy, musimy mieć różne predyspo-

zycje i umiejętności. Ci, którzy odpowiadają 
za bazę, za stan finansowy i liczebny księ-

gozbioru, muszą być bardzo precyzyjni, 

skrupulatni i posiadać dużą wiedzę fa-

chową. W wypożyczalni czy czytelni liczy się 

dodatkowo umiejętność kontaktu z ludźmi. 

To, że lubimy czytać, nie jest w tym wszyst-
kim bez znaczenia.  

Choć na co dzień jesteśmy przypisani do 

konkretnych zadań, to należy też pamiętać, 

że gdy sytuacja tego wymaga, zastępujemy 

się wzajemnie, więc musimy być wieloza-
daniowi i na swój sposób wszechstronni. 

Od wielu lat bibliotekarz w bibliotece 

pedagogicznej to także nauczyciel, pedagog, 

szkoleniowiec, instruktor, itp. W naszej pla-

cówce prowadzone są szkolenia dla nau-

czycieli, nauczycieli bibliotekarzy i prze-

różne zajęcia dla dzieci. A więc może się tu 

realizować osoba, która ma dużą wiedzę, ale 

i predyspozycje pedagogiczne. Pracują u nas 

nauczyciele, którzy zdobyli kwalifikacje 
biblioteczne i z ogromnym zaangażowaniem 

realizują się na polu edukacji. 

A więc praca w bibliotece jest nie tylko 

dla tych, którzy wolą w ciszy i skupieniu 

wykonywać swoje zadania, ale i dla tych, 

którzy potrzebują kontaktu z ludźmi, którzy 
swoją wiedzą i doświadczeniem chcą dzielić 

się z innymi , a także dla tych, którzy lubią 

pracę z uczniem na każdym etapie naucza-

nia. 

W Bibliotece zajmuje się Pani nie tyl-
ko księgozbiorem, ale także organizowa-

niem konkursów dla młodych czytelni-

ków. Należy do nich „Dyktuś”, czyli jeden 

z najbardziej znanych częstochowskich 

konkursów ortograficznych dla dzieci. 

Od 2003 roku odpowiadam za jego or-
ganizację ze strony Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej. Konkurs współorganizujemy 

od początku ze Szkołą Podstawowa nr 11 

oraz przez pierwsze lata ze Szkołą Pod-

stawową nr 39, przez krótki czas ze Szkołą 
Podstawową nr 19, a obecnie ze Szkołą Pod-

stawową nr 14. Miejski konkurs ortogra-

ficzny dla uczniów klas trzecich często-

chowskich szkół podstawowych pod pat-

ronatem Prezydenta Miasta Częstochowy 

cieszy się dużym zainteresowaniem i ma 
opinię trudnego. W tym roku odbyła się już 

18 edycja konkursu. Gdyby nie dwa lata 

przerwy mielibyśmy już edycję 20-tą. Konk-

urs ten był pierwszą imprezą edukacyjną 

przeznaczoną dla dzieci organizowaną na 
terenie naszego ośrodka. Do tej pory za-

praszaliśmy do nas nauczycieli i obecność 

dzieci budziła pewne wątpliwości ówczesnej 

dyrekcji. Ponieważ wszystko przebiegło dob-

rze, spokojnie i bez strat , mieliśmy zgodę 

na organizację kolejnych edycji. Byliśmy 
więc swego rodzaju prekursorami dedy-

kowanych dzieciom działań, które obecnie 

w ogromnej liczbie odbywają się w naszej 

placówce. 

Fajnym doświadczeniem w moim życiu za-
wodowym był też kurs kwalifikacyjny z za-

kresu bibliotekoznawstwa, który prowadziłam 

przez 16 lat. Szczególnie miło wspominamy 

w naszym gronie liczne wyjazdy, które orga-

nizowałam w ramach kursu. Zwiedziłyśmy 

sporo dużych i ważnych bibliotek, a przy 
okazji wiele innych ciekawych miejsc. 



  

Poznajmy się, czyli wywiad z nauczycielem bibliotekarzem

 

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (124) 2022 11 

Wiem, że bardzo Pani lubi czytać książ-

ki. Po jaką literaturę sięga Pani naj-

częściej? Którzy pisarze znajdują się w krę-

gu najbardziej przez Panią cenionych?  

Dla mnie książka to relaks. Bardzo lubię 

ten moment, gdy mogę usiąść w fotelu i tro-

chę poczytać. Nie czytam jakiejś bardzo 

trudnej, ambitnej literatury. Gdybyśmy roz-

mawiały kilka lat temu, to z pewnością wy-

mieniłabym inne tytuły. Ostatnio lubię 
książki Joanny Jax – obyczajowe z tłem his-

torycznym. Małgorzata Gutowska-Adam-

czyk, Ruiz Zafón, Simon Montefiore, Kri-

stian Hannah to tylko kilka nazwisk, które 

przychodzą mi teraz do głowy. Kilka lat te-
mu przeczytałam prawie wszystkie książki- 

-rozmowy i rozmyślania ks. Jana Kaczkow-

skiego. Mimo trudnych tematów, wokół któ-

rych te rozmowy się obracają, pomagają 

z dystansem i wiarą spojrzeć na nasze życie. 
Znana chyba wszystkim ze Stulecia Winnych 

Ałbena Grabowska jest autorką wielu in-

nych książek. Bardzo podobały mi się dwie 
z serii Uczniowie Hipokratesa opisujące 

realia medycyny z początku XX wieku. Lu-

bię też kryminały, thrillery, książki sen-

sacyjne, z jakimś tajemniczym wątkiem. Ja-
kiś czas temu przeczytałam jednym tchem 

książki Katarzyny Puzyńskiej i Camilli Läck-

berg. Z chęcią czytam biografie. 

Nie mam takich pasji z prawdziwego 

zdarzenia. Mogę powiedzieć, co sprawia mi 

przyjemność oprócz czytania książek. Bar-
dzo lubię robić zdjęcia innym (nie sobie ), 

dokumentować w ten sposób nasze rodzin-

ne życie. Sporo z nich wywołuję i układam 

w tradycyjnych albumach.  

Bardzo pozytywnie wpływa na mnie uk-
ładanie puzzli. Jest to dla mnie wspaniała 

forma relaksu. Co piękniejsze oprawiam 

i wieszam na ścianie – taka rodzinnie two-

rzona mała galeria. 

Dwie książki, które najchętniej pole-

ciłaby Pani do przeczytania to…? 

Duże wrażenie zrobiła na mnie zadziwia-
jąca książka Chata Williama Paula Younga. 

Nie mam zwyczaju wracać do tego, co już 

znam, ale tę książkę czytałam trzy razy. 

I  nie pochłaniałam jej, tak jak to mam 

w zwyczaju. Musiałam sobie to jakoś prze-
myśleć. 

Ostatnio przeczytałam też, polecaną mi 
przez znajomych, książkę Małe życie – Han-

ya Yanagihara. Bardzo zaskoczyła mnie te-

matyka. Temat trudny, historia życia bo-

haterów wstrząsająca. Po skończeniu, przez 

kilka dni nie mogłam myśleć o czymś in-

nym, nie potrafiłam zabrać się do czytania 
czegoś nowego. Ktoś mi kiedyś powiedział, 
że jeśli nie przeczytałam Małego życia, 

to  tak, jakbym niczego nie przeczytała. 

Coś w tym jest. 

Wiem, że inną ulubioną przez Panią 

formą spędzania wolnego czasu było cho-
dzenie po górach. Proszę zdradzić, które 

miejsca górskich wędrówek zasłużyły na 

Pani uwagę? Które Pani szczególnie 

poleca? 

Prze wiele lat jeździłam w Tatry. Znam je 

w zasadzie od dzieciństwa. Gdy moje dzieci 
miały 2 i 4 lata, zabraliśmy je po raz 

pierwszy w góry. Pewnie z tego wyjazdu 

niewiele pamiętają, ale od tego czasu każ-

dego roku poznawali coś nowego – od do-

linek do Orlej Perci. Tatry, najpierw z nami, 
potem wielokrotnie sami – latem i zimą  

– zeszli całe. Ja Orlej Perci nie przeszłam, 

zwyczajnie ze strachu. Moim ulubionym miejs-

cem jest Dolina Pięciu Stawów. Przepiękne 

miejsce wśród wysokich Tatr, cudne, kli-

matyczne schronisko i przepiękna wido-
kowo droga do Morskiego Oka. Dopóki 

dzieci nie chodziły do szkoły, wyjeżdżaliśmy 

w czerwcu albo we wrześniu. Oprócz pięk-

nych widoków, był też spokój na szlakach, 

bo wakacje to trudny czas w górach. Za-
kopane zrobiło się bardzo popularne i tłok 

jest nie tylko na Krupówkach. Nawet wy-

soko nie ma już takiego jak kiedyś komfortu 

odpoczynku i relaksu. 

Nigdy natomiast nie przepadałam za mo-

rzem i plażą, ale teraz czasami myślę o ta-
kim wyjeździe, ale we wrześniu, bo naj-

bardziej ze wszystkiego cenię sobie teraz ci-

szę i spokój.  

Czy ma Pani jakąś umiejętność, z któ-

rej jest Pani znana w gronie swoich zna-
jomych?  

Owszem, myślę, że taką umiejętnością 

będzie przyrządzanie owocowych nalewek. 

Robię je od kilku lat, ale nie uważam się za 

mistrza w tym zakresie. Mieszkam poza 

Częstochową i w ogródku mamy trochę 
drzewek owocowych. Każdego roku robię 

przetwory – dżemy, soki, kompoty. Kilka lat 

temu nastąpiła taka „klęska urodzaju”, że 

już nie wiedziałam co z tym robić, żeby się 
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nie zmarnowało. I tak powstał pomysł na 

nalewki. Wykorzystując domowe zbiory, 

robię nalewki m.in. z wiśni, malin, porze-

czek, aronii. Czasem eksperymentuję z jaki-
miś dodatkami typu prawdziwa mięta, goź-

dziki, cynamon, miód. Pewnie te nalewki 

mają też jakąś wartość zdrowotną, i tego się 

trzymajmy…  

A teraz poproszę Panią o dokończenie 

zdań, dzięki którym obraz Pani osobo-
wości będzie ciekawszy i pełniejszy: 

Na wakacje najchętniej jeżdżę…  

Teraz pojechałabym na dwa tygodnie 

w jakieś dalekie od tłumów miejsce, pełne 

zieleni, z widokiem na wodę i koniecznie 
góry (Portofino na ten przykład ) 

Trzy rzeczy, które zabrałabym ze so-

bą na bezludną wyspę to… 

Zakładając, że byłby tam dostęp do picia 

i posiłku , to zabrałabym zdjęcia bliskich, 

książki (dużo, jednej nie potrafiłabym wy-
brać ) i pewnie różaniec, który daje mi 

poczucie bezpieczeństwa  

W mojej pracy najbardziej lubię… 

Bezapelacyjnie ludzi, z którymi przyszło 

mi pracować. 

W ludziach najbardziej cenię… 

Szczerość, serdeczność, życzliwość, odpo-

wiedzialność, pogodę ducha. 

Moje ulubione piosenki to… 

W ogóle bardzo lubię słuchać muzyki. 

Trudno wybrać jakiś konkretny rodzaj, czy 
wykonawców – lista byłaby baaardzo długa. 

Lubię, pewnie jak większość, piosenki 
włoskie. Belle w wykonaniu Garou, Daniela 

Lavoie i Patricka Fiori – piękne. Metallica 
Nothing Else Matters, Dżem Do kołyski  

– tego też słucham z ogromną przyjem-
nością. To nie jest pytanie, na które potrafię 

odpowiedzieć krótko.  

Może na ten moment wymieniłabym 
Stanisławę Celińską i jej piosenki Wielka 
słota czy Otwórz oczy, ale i te bardziej op-

tymistyczne utwory. Niedawno usłyszałam, 
jak Andrzej Poniedzielski razem z Dawidem 

Podsiadło zaśpiewali piosenkę do znanej 
melodii My Way. Tekst napisał Andrzej 

Poniedzielski. Polecam posłuchać. Są tam 

słowa: „ty idziesz w życie, a ja już wracam”. 

Niestety, przemijanie… ten temat coraz 
częściej absorbuje moje myśli i dotyka coraz 

bardziej, o czym świadczy chociażby ten 

wywiad. 

Filmy, które na pewno jeszcze raz 

obejrzę to… 

Pożegnanie z Afryką, Zimna wojna, Noce 
i dnie, Św. Rita – to też tak na szybko, ale 

pewnie nie bez powodu właśnie one przyszły 

mi do głowy. Żeby nie było tak poważnie, to 
uwielbiam serial Ranczo i wszelkie jego 

mądrości . 

Bardzo dziękuję za tę rozmowę, jakże 

pełną ciekawych informacji o pracy bib-
liotekarza. 

Rozmawiała Agnieszka Grudzińska 

 

 
Źródło: https://tiny.pl/93q8c, [dostęp 27.06.2022]. 



  

Przykłady dobrej praktyki

   

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (124) 2022 13 

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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Anna Dobrzyńska 
Miejskie Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Częstochowie 

„DZIEŃ   MÓRZ   I   OCEANÓW” 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ   W  PRZEDSZKOLU  

CELE GŁÓWNE: 

● poznanie i utrwalenie pojęć związanych 

z morzem, 

● rozwijanie słownika czynnego dziecka, 

● zachęcanie do uczestniczenia w zaba-

wach ruchowych, 

● rozwijanie twórczości i wyobraźni,  

● rozwijanie zdolności manualnych, 

● rozwijanie kreatywności, 

● wdrażanie do dbania o środowisko na co 

dzień, 

● wdrażanie do wypowiadania się na pod-

stawie ilustracji. 

CELE OPERACYJNE:  

Uczeń: 

● rozpoznaje odgłos wydawany przez morze, 

● opisuje wygląd muszelek, 

● maluje farbami ryby morskie, 

● tworzy ocean, 

● wyraża gestem, mimiką przeżycia doty-

czące eksploracji podwodnych głębin, 

● rozwija zdolności grafomotoryczne, 

● uważnie słucha, 

● wie, że plastik szkodzi zwierzętom morskim. 

METODY: 

● słowna – rozmowa, opis, instrukcja, 

● oglądowa – pokaz, 

● działań praktycznych – stawiania zadań, 

● aktywizująco-twórcza, 

● drama, 

● burza mózgów. 

FORMY: 

● indywidualna, 

● grupowa. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

● muszelki, 

● sylwety ryb, 

● farby plakatowe, 

● pędzelki, 

● książka, 

● folia, 

● płyta CD, 

● obrazki, 

● karta pracy, 

● kredki, 

● zagadki. 

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; 

II11 – dostrzega emocjonalną wartość oto-

czenia przyrodniczego jako źródła satysfak-

cji estetycznej; 

IV1 – wyraża swoje rozumienie świata, zja-

wisk 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; 

IV18 – posługuje się pojęciami dotyczącymi 

zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, 
burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wę-

drówka ptaków, kwitnienie drzew, zamar-

zanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, 

roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, 

korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, 
owoców, ziół; 

IV19 – podejmuje samodzielną aktywność 

poznawczą, np. oglądanie książek, zagospo-

darowywanie przestrzeni własnymi pomy-
słami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowo-

czesnej technologii itd. 

KOMPETENCJE KLUCZOWE 

1, 5, 7 

PRZEBIEG: 

1. Powitanie dzieci. Nauczyciel włącza na-
granie z szumem morza. Dzieci zamykają 
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oczy i przez chwilę wsłuchują się w dźwię-

ki. W tym czasie prowadzący rozkłada 

w sali muszelki. Muzyka zostaje wyciszo-

na, dzieci rozglądają się dookoła. Cóż się 
stało? To chyba morze wyrzuciło dla nas 

te niespodzianki. Muzyka ponownie za-

czyna grać. Dzieci zbierają muszelki i po 

jednej zanoszą do wyznaczonego koszy-

ka. Po zebraniu wszystkich siadają w kó-

łeczku na dywanie. 

2. Oglądanie obrazków przedstawiających 

mieszkańców mórz i oceanów. 

3. „Delfin” – ćwiczenie grafomotoryczne. 

Narysuj po śladzie drogę, którą delfin 

wyskakiwał ponad fale. 

 
Źrodło: https://vk.com/zaykinaskazka, [dostęp 9.05.2022]. 

4. Kolorowanie farbami kształtów ryb mor-

skich. 

5. „Ocean” – stworzenie oceanu – ze stolika, 

folii przezroczystej i farb. 

6. Zabawa twórcza z elementami dramy 
„W głębinach oceanu” – wykorzystanie 

wcześniej zrobionego „oceanu” do eksplo-

racji głębin.  

7. Słuchanie bajki Z. Staneckiej „Basia i śmie-

ci” – rozmowa na temat plastikowych sia-

tek i ich wpływu na życie zwierząt w mo-
rzach i oceanach.  

8. Burza mózgów – „Jak można ograniczyć wy-

korzystanie plastikowych siatek na co dzień. 

9. „Morskie zagadki” – rozwiązywanie zagadek. 

Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 
jego małe fale stopy ich całują. 

(morze) 

Gdy do ucha ją przyłożę, 

morza szum powróci do mnie. 

W tej skorupce małe morze 

lato może nam przypomnieć. 
(muszelka) 

Można na niej się opalać, 

zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą 

brzegiem morza spacerować. 
(plaża) 

Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać. 

By zobaczyć, jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstać. 
(słońce) 

Zbierane na plaży 

brązowe kamyki. 

Pięknie zdobią nam pierścionki 

albo naszyjniki. 
(bursztyny) 

Jest lekkie, okrągłe 

i do nadmuchania. 

Przyda się każdemu 

w nauce pływania. 
(koło ratunkowe) 

10. Podsumowanie zajęć. 

Anna Dobrzyńska 

 
 

Netografia: 

https://www.edukacja.edux.pl/p-46635-dzien-
morz-i-oceanow.php, [dostęp 30.05.2021]. 

 

 

 

 
Źrodło: https://tiny.pl/9s8kc, [dostęp 9.05.2022].
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Jadwiga Mielczarek 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

KOMPETENTNY  PRZEDSZKOLAK , 

CZYLI  JAKI? 
Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane.  

Trzeba im także pozwolić chodzić.  

F. Fröbel 

spółczesny świat stawia przed na-

mi wyzwania. Co jest zatem wyz-

waniem współczesności? Co po-
może sprawnie funkcjonować obecnym 

przedszkolakom za 20 lat w ich dorosłym 

życiu osobistym i zawodowym? Według róż-

nych analiz ponad połowa z nich będzie 

pracowała w zawodach, które jeszcze nie 

istnieją, z wykorzystaniem technologii, któ-
rych również dzisiaj nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć. Obecni przedszkolacy i ucz-

niowie edukacji wczesnoszkolnej, urodzeni 

pomiędzy 2010–2020 rokiem, określani są 

„pokoleniem Z/C” lub „pokoleniem Alpha”, 
nie znają świata bez Internetu. 

W podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego w części „Warunki i sposób 

realizacji” czytamy: „Współczesny przed-

szkolak funkcjonuje w dynamicznym, szyb-

ko zmieniającym się otoczeniu, stąd przed-
szkole powinno stać się miejscem, w którym 

dziecko otrzyma pomoc w jego rozumie-

niu”1. Natomiast w preambule Zalecenia 

Komisji Europejskiej i Rady Europy w spra-

wie kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się przez całe życie, charakteryzując 

tło i cele dokumentu, zapisano: „W gos-

podarce opartej na wiedzy zapamiętywanie 

faktów i procedur jest kwestią kluczową, 

lecz nie wystarcza, by zapewnić postęp 

i sukcesy. W naszym szybko zmieniającym 
się społeczeństwie istotniejsze niż kiedy-

kolwiek wcześniej są takie umiejętności jak: 

umiejętność rozwiązywania problemów, kry-

tycznego myślenia, myślenia kreatywnego 

i  komputacyjnego, samoregulacji, zdolność 
do współpracy. Są to narzędzia pozwalające 

to, czego się nauczono, wprowadzać w życie 

w czasie rzeczywistym, by generować nowe 

idee, nowe teorie, nowe produkty i nową 

wiedzę2. 

Dla współczesnego nauczyciela wyzwa-

niem jest organizowanie procesów nau-

czania – uczenia się, by dzieci, uczniowie 

a później absolwenci dali sobie radę w szyb-

ko zmieniającym się świecie. Nauczyciele, 

rodzice zastanawiają się, jak przygotować 
dzieci, aby poradziły sobie za 20 lat. W jakie 

kompetencje wyposażyć obecnych przed-

szkolaków? Dzisiaj dziecko jest nośnikiem 

zmian. Dziadkowie, rodzice często uczą się 

od swoich 6–7-latków, jak radzić sobie 
w nowinkach technologicznych. Można po-

wiedzieć, że rola dorosłych to wyposażyć 

dzieci w umiejętności, które pomogą im od-

naleźć się w dorosłym życiu osobistym i za-

wodowym. Szczególnego znaczenia nabie-

rają kompetencje miękkie. Dlatego zasadne 
jest zadać sobie pytanie: jak przygotować 

dzieci do życia za 20 lat? Naturalne procesy 

rozwojowe, jakim podlega dziecko w okresie 

przedszkolnym, pozwalają na jego stymu-

lację w kierunku kształtowania kompetencji 
kluczowych. 

Podstawami poszczególnych kompetencji 

kluczowych są: rozwój mowy, zabawa jako 

główna aktywność dziecka, ciekawość i za-

dawanie pytań. W wieku przedszkolnym za-

bawa jest najważniejszą aktywnością dziec-
ka, źródłem wiedzy o świecie, identyfikato-

rem postaw moralnych, podstawą do rozwo-

ju słownictwa oraz rozwoju intelektualnego, 

okazją do tworzenia relacji społecznych, 

źródłem wiedzy i umiejętności. W zaleceniu 
Rady Europy z dnia 22 maja 2018 r. w spra-

wie kompetencji kluczowych w procesie 

W 
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uczenia się przez całe życie zostały wymie-

nione następujące zakresy wiedzy, umiejęt-

ności i postaw ucznia3: 

1. kompetencje w zakresie rozumienia i two-
rzenia informacji, 

2. kompetencje w zakresie wielojęzyczności, 

3. kompetencje matematyczne oraz kom-

petencje w zakresie nauk przyrodni-

czych, technologii i inżynierii, 

4. kompetencje cyfrowe, 

5. kompetencje osobiste, społeczne i w za-

kresie umiejętności uczenia się, 

6. kompetencje obywatelskie, 

7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 

8. kompetencje w zakresie świadomości 
i ekspresji kulturalnej. 

Kompetencje w zakresie rozumienia i two-

rzenia informacji to zdolność do komuni-

kowania się dziecka w środowisku przed-

szkolnym z dorosłymi i innymi dziećmi, np.: 

wspomaganie rozwoju mowy: słuchanie ut-
worów literackich, stwarzanie sytuacji do 

wypowiedzi, nauka wierszy, ról, występy ar-

tystyczne, zabawy logopedyczne, umożliwie-

nie korzystania z biblioteki przedszkolnej, 

wprowadzanie liter, ćwiczenia analizy i syn-
tezy słuchowo-wzrokowej, udział w spek-

taklach teatralnych. 

Kompetencje w zakresie wielojęzyczności 

to zabawy językowe, używanie prostych 

zwrotów w języku obcym w codziennych sy-

tuacjach, np.: uczestniczenie w zajęciach 
języka angielskiego, poznawanie i utrwa-

lanie podstawowych słów i zwrotów w ję-

zyku angielskim, uczestniczenie w grach 

i zabawach ruchowych, śpiewanie i inter-

pretowanie ruchem treści piosenek, wier-
szyków, rymowanek, układanie historyjek 

obrazkowych. 

Kompetencje matematyczne oraz kompe-

tencje w zakresie nauk przyrodniczych, te-

chnologii i inżynierii w wychowaniu przed-

szkolnym realizowane są w formie rozwi-
jania myślenia matematycznego, orientacji 

w schemacie ciała, przestrzeni, na kartce 

papieru, przeliczania, klasyfikowania, mie-

rzenia, ważenia, porównywania liczebności 

zbiorów, rytmu i następstwa czasu, wyko-
rzystywania i stosowania wiedzy, metod ob-

jaśniających świat przyrody, m.in.: poprzez 

obserwacje zjawisk atmosferycznych i przy-

rodniczych, prowadzenie kalendarza pogo-

dy, hodowle roślin w kącikach przyrody, 

eksperymentowanie, doświadczenia z mi-

kroskopem, lupą, zabawy w kącikach maj-

sterkowicza, udział w zajęciach konstruk-

cyjnych.  

Kompetencje cyfrowe, czyli podejmowa-

nie samodzielnej aktywności poznawczej 

z wykorzystaniem technologii informacyjno-
-komunikacyjnej, np.: wykorzystywanie kom-

puterów, tablicy multimedialnej, programów 

komputerowych, magnetofonu, Internetu, 

nauka kodowania, zajęcia związane z bez-

pieczeństwem dziecka w sieci. 

Kompetencje osobiste, społeczne i w za-

kresie umiejętności uczenia się to doświad-
czenia dziecka z uczeniem się, z wyko-

rzystaniem odpowiednich metod i form pra-

cy indywidualnej i zespołowej, np.: poprzez 

naukę, odpoczynek, współpracę w grupie, 

realizację wszystkich obszarów podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, 
samodzielnego doświadczania, pracy meto-

dą projektu, obserwację i wyciąganie wnios-

ków, dostrzeganie związków przyczyno-skut-

kowych, wykorzystywanie tradycyjnych i no-

woczesnych źródeł wiedzy.  

Kompetencje obywatelskie – dziecko stop-

niowo wychodzi poza obszar swojej rodziny, 
przedszkola; poznaje dalsze otoczenie, spo-

łeczność lokalną, otaczające środowisko po-

przez np.: udział w sytuacjach edukacyj-

nych zapoznających z historią najbliższej 

okolicy, przedszkola lub miasta, stosowanie 

zwrotów grzecznościowych, kulturalne za-
chowanie podczas różnych sytuacji, uro-

czystości, organizowanie uroczystości z oka-

zji świąt rodzinnych i państwowych i udział 

w nich, układanie kodeksów grupowych, 

organizowanie akcji charytatywnych i spo-
łecznych na rzecz ludzi i zwierząt, współ-

pracę z instytucjami, organizacjami lokal-

nymi, wyjścia do miejsc użyteczności spo-

łecznej. 

Kompetencje w zakresie przedsiębior-

czości to umiejętność realizacji pomysłów, 

np. podczas działań edukacyjnych, wycho-

wawczych i opiekuńczych, eksperymento-
wania, doświadczania, zabaw w kącikach 

zainteresowań, udział w projektach, zawo-

dach, konkursach wymagających odpowie-

dzialności i współpracy. 

Kompetencje w zakresie świadomości 

i ekspresji kulturalnej należy rozumieć jako 

zdolność twórczego wyrażania doświadczeń 
i emocji z wykorzystaniem muzyki, plastyki, 

dramy, zabaw teatralnych, m.in.: zabawy 

plastyczne, techniczne, muzyczne, tanecz-
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ne, przygotowanie wystaw prac, tworzenie 

instrumentacji muzycznych, udział w uro-

czystościach jako aktorów, zabawy w kąciku 

teatralnym, artystycznym, udział w spek-
taklach teatralnych. 

Czytając podstawę programową dla 

przedszkoli, myślimy kompetencjami, nie 

wiedzą. Dziecko kończące wychowanie 

przedszkolne, przygotowane do podjęcia 

nauki w szkole powinno być świadome, co 
potrafi, co umie, co go interesuje, a nad 

czym musi jeszcze popracować, co mu nie 

wychodzi. Wiem, umiem, potrafię, czyli ję-

zyk celów operacyjnych powinien być wyz-

nacznikiem pracy nauczyciela wychowania 
przedszkolnego. Mamy na uwadze kompe-

tencje, uczymy dziecko mówienia językiem 

kompetencji. Tym bardziej, że na rynku 

pracy skończyła się era zawodów, a zaczęła 
się era kompetencji. W myśl zasady, że dzi-
siaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać 
jutro, by radzić sobie pojutrze. 

Propozycje nowatorskich metod i form 

pracy sprzyjających rozwijaniu kompetencji 
kluczowych u dzieci (K. Dyjas, M. Jas, Wspo-
maganie przedszkoli w rozwijaniu u dzieci 
kompetencji kluczowych, ORE):  

● Metoda tworzenia map pojęciowych, 

● Metoda twórczego myślenia Alexa Os-

borne’a, 

● Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyj-
nej) Rudolfa Labana, 

● Ruch rozwijający według Weroniki Sher-
born, 

● Metoda aktywnego słuchania muzyki we-
dług Batii Strauss, 

● Metody parateatralne: technika zmiany ról, 
drama, pantomima, teatr palcowy, teatr 
kukiełkowy, teatr cieni, 

● Dziecięca matematyka według Edyty 
Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, 

● Metoda barwno-dźwiękowa Heleny Me-
tery, 

● Naturalna nauka języka – program nauki 
czytania Wendy Pye, 

● Metoda opowieści ruchowej Józefa God-
fryda Thulina, 

● Total Physical Response – metoda nau-
czania języka angielskiego, 

● Gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii 
Kniessów, 

● Edukacja przez ruch według metody 
Doroty Dziamskiej. 

ŹRÓDŁA INSPIRACJI DLA NAUCZYCIELI 

ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE  

U DZIECI 

Dla nauczycieli rozwijających kompeten-
cje kluczowe u dzieci cennym źródłem 

przykładów efektywnych działań w tym za-

kresie mogą być innowacyjne programy wy-

chowania przedszkolnego – produkty pro-

jektów konkursowych EFS PO KL, np.: 

● K. Żołądź, E-zeszyt (kompetencje infor-

matyczne, porozumiewanie się w języku 

ojczystym); 

● A. Basińska, T. Pietrala, U. Zielińska, 

D. Pietrala, K. Dziubalska-Kołaczyk, Tab-

lit. Innowacyjny program wychowania 
przedszkolnego (porozumiewanie się w ję-

zykach obcych, kompetencje społeczne 
i obywatelskie, inicjatywność i przedsię-

biorczość); 

● Innowacyjny program wychowania przed-
szkolnego „Mamo, tato, co Wy na to?” (ini-

cjatywność i przedsiębiorczość, kompe-

tencje społeczne i obywatelskie, kompe-
tencje informatyczne); 

● K. Bury, A. Kosowska, A. Pieluszyńska, 

P. Adamski, Przedszkole przyszłości – in-
nowacyjny program edukacji przedszkol-
nej (świadomość i ekspresja kulturalna, 

inicjatywność i przedsiębiorczość, kom-

petencje naukowe i podstawowe kom-
petencje naukowo-techniczne, kompeten-

cje społeczne). 

W sieci można znaleźć wiele zasobów in-

spirujących do stosowania twórczych roz-

wiązań w kształtowaniu kompetencji klu-
czowych u dzieci. Rekomendowane źródła: 

● portal GuptaToys – zawiera opisy licz-

nych doświadczeń i eksperymentów z wy-

korzystaniem prostych, powszechnie dos-

tępnych materiałów i narzędzi; 

● wykład: Jak zmienić śmieci w zabawki do 
nauki na konferencji TED w 2010 roku  

– Arvind Gupta, twórca portalu Gupta- 

-Toys, opowiada tu o swojej koncepcji 

kształtowania u dzieci kompetencji nau-

kowo-technicznych i myślenia matema-
tycznego podczas Niektóre z zasobów 

zostały przetłumaczone na język polski 

w ramach jednego z projektów PO KL;  

● portale: Wiersze dla dzieci, Bajkowy Za-

kątek, Kula z zasobami przydatnymi 

w kształtowaniu kompetencji porozumie-
wania się w języku ojczystym, kompe-

tencji społecznych i obywatelskich;  
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● zasoby Mali Uczniowie. Dobre praktyki 

nauczania Instytutu Badań Edukacyj-

nych; 

● portale promujące nowoczesne metody 
i mobilne technologie: np.: 

www.enauczanie.com; 

www.pl.euhou.net; 

www.grydladzieci.edu.pl; 

www.krasnoludki.pl; 

www.ciufcia.pl; 
www.zyraffa.pl; www.learningapps.org; 

● portale wspomagające pracę nauczycieli 

języka obcego w przedszkolu np.: 

www.yummy.pl; 

www.woofla.pl; 
www.gutenberg.org; 

www.busuu.com/pl; 

www.linguee.pl; 

www.verbix.com; 

www.lang-8.com; 

www.rosettastone.com; 
www.lingq.com; 

www.anglomaniacy.pl; 

www.pisupisu.pl; 

www.superkid.pl;  

● ciekawe blogi prowadzone przez pasjo-

natów nowoczesnego nauczania, np. Edu-

kowisko, przywoływany wcześniej Wielki 

Zachwyt; Tableciaki, Superbelfrzy RP;  

● materiały metodyczne i opracowania do 

pobrania na stronie Ośrodka Rozwoju 

Edukacji4. 

Jadwiga Mielczarek 

 

Przypisy: 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) 
2 Zalecenie Rady Europy z dnia 22 maja 2018 r. 

w sprawie kompetencji kluczowych w proce-
sie uczenia się przez całe życie (Tekst mający 
znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01). 

3 Zalecenie Rady Europy z dnia 22 maja 2018 r. 
w sprawie kompetencji kluczowych w proce-
sie uczenia się przez całe życie (Tekst mający 

znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01). 
4 K. Dyjas, M. Jas, Wspomaganie przedszkoli 

w rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, 
ORE, Warszawa 2017. 

 

 

 

 

 

Aneta Żurek 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie  

DZIECKO,   UCZEŃ   ZE  SPECJALNYMI 

( INDYWIDUALNYMI)   POTRZEBAMI 

ROZWOJOWYMI ,   EDUKACYJNYMI  

–   OD  ROZPOZNANIA  POTRZEB  

DO  ZAPLANOWANIA ,   REALIZACJI  

I   EWALUACJI  WSPARCIA  
 Indywidualizacja to uwzględnienie w systemie dydaktyczno-wychowawczym  

różnic indywidualnych między uczniami i stosowanie takich zabiegów pedagogicznych,  
które (przy uwzględnieniu owych różnic)  

sprzyjają maksymalnemu rozwojowi osobowości uczących się. 

T. Lewowicki, Indywidualizacja w nauczaniu – lekcja wychowania fizycznego 

 

statnimi czasy dostrzegamy w przed-

szkolach, szkołach coraz liczniejszą 

grupę dzieci, uczniów wymagających 

zindywidualizowanego wsparcia w różnych 

sferach rozwojowych. Zmiany w sferze spo-

łecznej, większa świadomość oraz wrażli-O 
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wość społeczna przekładają się na coraz 

wnikliwiej rozpoznawane bardzo różnorodne 

potrzeby dzieci, uczniów, które wymagają 

zaspokojenia. Dodatkowo czasy pandemii 
wpływają na funkcjonowanie ludzi w wi-

doczny, często niekorzystny sposób. Ucznio-

wie pozbawieni kontaktu rówieśniczego, 

z   dala od nauki stacjonarnej w szkole 

ujawniają potrzeby nieznane do tej pory nau-

czycielom. Pojawiają się zaburzenia i trud-
ności wynikające nie tyle z uwarunkowań 

zdrowotnych, ile z niekorzystnych uwarun-

kowań środowiskowych wpływających na 

ich zdrowie i funkcjonowanie. 

Nauczyciele w przedszkolach i szkołach, 
aby nadążyć za zachodzącymi zmianami 

i wyzwaniami, a co za tym idzie, optymalnie 

wspierać swoich podopiecznych, muszą sta-

le aktualizować swoją wiedzę, umiejętności 

oraz poszukiwać nowych atrakcyjnych roz-

wiązań edukacyjnych. 

KIM JEST DZIECKO, UCZEŃ ZE SPECJALNYMI 

POTRZEBAMI ROZWOJOWYMI, EDUKACYJNYMI?  

Zgodnie z zapisami prawa oświatowego 

uczeń wymagający wsparcia w postaci udzie-

lania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
ma indywidualne potrzeby rozwojowe i edu-

kacyjne, które wynikają w szczególności z: 

1) niepełnosprawności; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecz-

nym; 

4) zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń spraw-

ności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycz-

nych; 

10) niepowodzeń edukacyjnych; 

11) zaniedbań środowiskowych związanych 

z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kon-

taktami środowiskowymi; 

12) trudności adaptacyjnych związanych 

z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związa-
nych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą.  

Każdy nauczyciel musi byś dziś przygo-

towany i wyczulony na zaspokajanie bardzo 

różnorodnych potrzeb swoich podopiecz-

nych, w zależności od tego, jakie się po-

jawią. Świadomość konieczności ich zaspo-

kajania oraz otwartość na różnorodność 

potrzeb to kluczowe postawy wyznaczające 

drogę edukacji włączającej.  

OD CZEGO ROZPOCZYNAMY PROCES 

ZASPOKAJANIA POTRZEB DZIECKA, UCZNIA?  

Rozpoznanie funkcjonowania ucznia, 

w  tym rozpoznanie potrzeb wymagających 

zaspokojenia, to zasadnicze zadanie każ-

dego nauczyciela. Bez względu na to, z ja-
kim dzieckiem pracuje nauczyciel, indywi-

dualizacja podejścia do niego to kluczowa 

rola nauczyciela. 

Właściwe rozpoznanie prowadzi do opty-

malnego zaspokojenia wyłonionych potrzeb, 

jednocześnie do takiego sprofilowania pro-

cesu edukacyjnego, z którego każdy uczeń 

może korzystać na miarę swoich możliwości. 

Metody rozpoznawania potrzeb, które 

najczęściej wykorzystują nauczyciele, to ob-

serwacja i wywiad. Są one dostępne dla każ-

dego nauczyciela. Warto, dla własnego 

użytku opracować autorskie narzędzia 
diagnozy, jakimi są arkusz obserwacji lub 

arkusz wywiadu. Takie arkusze mogą być 

dowolnie przez nauczycieli profilowane 

w zależności od tego, jakie obszary czy as-

pekty funkcjonowania dziecka, ucznia będą 
chcieli rozpoznać. Może to być arkusz uw-

zględniający wybrany element lub całość 

funkcjonowania, czyli wszystkie sfery roz-

wojowe dziecka. 

Przykładowo arkusz obserwacji dziecka,  

ucznia ze spektrum autyzmu może uwzględ-

niać takie aspekty jego codziennego życia 

jak: 

● komunikacja (werbalna, niewerbalna), 

● funkcjonowanie społeczne, 

● szczególne zainteresowania, 

● profil sensoryczny, 

● umiejętności szkolne: czytanie, pisanie, 

liczenie itp., 

● samoobsługę,  

● czynności organizacyjne, 

● mocne strony dziecka, ucznia, zaintere-
sowania, predyspozycje. 

Aby w pełni rozpoznać funkcjonowanie 

dziecka, ucznia, a co za tym idzie potrzeby 

wynikające ze zdiagnozowanych trudności, 

należy dopełnić obserwację analizą doku-
mentacji posiadanej przez niego (np. orze-

czenia, opinie, karty zdrowia) oraz analizą 

jego prac lub najchętniej podejmowanych 

działań, mocnych stron, predyspozycji, za-
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interesowań. Bardzo ważne, aby w proces 

rozpoznawania potrzeb zaangażowane były 

wszystkie osoby, które znają dziecko, ucz-

nia, mają z nim kontakt i mogą wnieść 
istotne informacje co do poszczególnych as-

pektów jego funkcjonowania. Współpraca 

zespołowa nauczycieli, specjalistów oraz 

rodziców wydaje się kluczowa na każdym 

etapie realizacji wsparcia dziecka, ucznia, 

zarówno w fazie rozpoznawania potrzeb, jak 
i planowania i realizacji. Poszukiwanie i gro-

madzenie informacji mogących ułatwić roz-

poznanie potrzeb dziecka to na wstępnym 

etapie wsparcia najważniejsze zadanie każ-

dego nauczyciela. 

ZAPLANOWANIE, REALIZACJA  

I EWALUACJA WSPARCIA 

Rozpoznane i nazwane potrzeby rozwo-

jowe, edukacyjne generują planowanie i or-

ganizowanie adekwatnego do potrzeb wspar-

cia uwzględniającego różnorodne działania 
mogące sprostać temu zadaniu. Działania 

podejmowane przez nauczycieli powinny 

w jak największym stopniu odpowiadać po-

trzebom dzieci, uczniów oraz być tak za-

planowane, aby uwzględniać zaspokajanie 
potrzeb zarówno podczas zajęć edukacyj-

nych, jak i czasu wolnego. 

W planowaniu i organizowaniu wsparcia 

zawsze warto wziąć pod uwagę strategie 

pracy, takie jak:  

● poświęcenie czasu na zbudowanie relacji 

pomiędzy dzieckiem, uczniem a nauczy-

cielem,  

● bazowanie na mocnych stronach, zaso-

bach i zainteresowaniach dziecka, ucznia, 

● zespołowe planowanie, realizowanie i ewa-

luowanie działania,  

● budowanie zaplecza dla edukacji włą-

czającej (edukuj, rozwijaj świadomość), 

● wykorzystanie wsparcia rówieśniczego, 

● pracowanie wielozmysłowo, 

● uwzględnianie indywidualności (rodzaje 

inteligencji wielorakich, style poznawcze, 

profile sensoryczne itp.). 

Odpowiednie, trafione rozpoznanie po-

trzeb będzie skutkowało optymalnym do-

stosowaniem wsparcia dziecka, ucznia do 

jego potrzeb i możliwości. Działania, me-

tody, formy i środki, które zostaną wy-
korzystane podczas działań wspierających, 

powinny być na tyle różnorodne, aby zaspo-

kajać zróżnicowane potrzeby dzieci, ucz-

niów. Zalecane jest także, aby były nowo-

czesne, uwzględniające aktualne trendy 

w edukacji i wychodzące naprzeciw natu-

ralnemu środowisku uczenia się dzieci, 

uczniów.  

Planując i realizując działania, zawsze 

warto uwzględniać potrzeby rodziców dzieci, 

uczniów w aspekcie poprawy ich funkcjono-

wania. Uwzględniając w planowaniu działań 

sugestie rodziców, będziemy pewni, że 

wsparcie to będzie realizowane w szerszym 
kontekście niż tylko oddziaływań szkolnych. 

Końcowym etapem działań wspierają-

cych, a jednocześnie początkowym kolej-

nego etapu wsparcia, jest dokonanie ewa-

luacji podejmowanych i realizowanych dzia-
łań wspierających. Każda ewaluacja jest 

procesem, więc pozyskiwane podczas jej 

przeprowadzenia informacje służą modyfi-

kowaniu podejmowanych działań, aby sta-

wały się one coraz bardziej skuteczne i co-

raz lepiej oddziaływające na rozwój każdego 
dziecka, ucznia i jego rodziny. 

Proces ewaluacyjny powinien być podej-

mowany przez zespół osób, które są zaan-

gażowane w proces wsparcia dziecka, ucz-

nia. Informacje pozyskiwane od grupy osób 
zwykle są bardziej wyczerpujące i uwzględ-

niają szerszy kontekst funkcjonowania pod-

opiecznego niż pozyskiwane tylko od jednej 

osoby. Warto również do działań ewalua-

cyjnych skonstruować odpowiednie narzę-

dzia (arkusze ankiety, wywiadu), aby owe 
działania były lepiej zaplanowane i spónie 

realizowane. 

Proces wsparcia dziecka, ucznia ze spe-

cjalnymi (indywidualnymi) potrzebami roz-

wojowymi, edukacyjnymi to szereg różno-
rodnych działań, których odpowiednie pro-

jektowanie i realizowanie wymaga spójności, 

procesowości i kompleksowości: od rozpoz-

nania potrzeb do zaplanowania, realizacji 

i  ewaluacji wsparcia. Bardzo ważne, aby 

pamiętać o zespołowym realizowaniu dzia-
łań oraz zespołowym przeprowadzaniu 

procesu ewaluacji. Ta ważna kompetencja 

kluczowa XXI wieku – współpraca zes-

połowa, jest umiejętnością bardzo potrzeb-

ną, zarówno wśród uczniów, jak i wśród 
nauczycieli. 

Aneta Żurek 
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DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNA  W  ZAKRESIE  

EDUKACJI  HISTORYCZNEJ  –  WPROWADZENIE 
szkołach działalność innowacyjna 

powoli staje się zjawiskiem codzien-

nym. To bardzo dobrze, gdyż wraz 

z nowymi technologiami musi przyjść bar-
dziej nowoczesne nauczanie. Oparte o spraw-

dzone zasady, strategie, metody i techniki, 

ale też ciągle poszukujące nowych rozwią-

zań w edukacji dzieci i młodzieży. 

W świetle obowiązującego prawa oświa-

towego działalność innowacyjna w szkołach 

ma być integralnym elementem ich pracy. 

Wspomniane wcześniej niedziałające już roz-

porządzenie krępowało rozwój innowacyj-

ności poprzez nałożenie na nauczycieli 
i  szkoły różnych wymogów formalnych, co 

czyniło z innowacji działanie raczej elitarne 

niż powszechne. Zniesienie niektórych wy-

mogów, przede wszystkim konieczności 

zgłaszania działalności innowacyjnej kura-
torowi oświaty i organowi prowadzącemu, 

ma uczynić działalność innowacyjną co-

dziennością polskiej szkoły. Chodzi przede 

wszystkim o wyzwolenie kreatywności nau-

czycieli i uczniów. Taka otwartość na nowe 

rozwiązania jest niezwykle potrzebna właś-
nie na lekcjach historii, gdzie istotą jest 

przecież zainteresowanie ucznia tematem 

i  osiągnięcie przez niego wielu różnych 

umiejętności w zakresie chronologii histo-

rycznej, analizy i interpretacji źródeł, two-
rzenia narracji czy też licznych celów wy-

chowawczych. 

W procesie kształcenia innowacje mogą 

polegać na przyjęciu nowych i ciekawych 
rozwiązań programowych, organizacyjnych 

lub metodycznych. Działalność innowacyjna 

może dotyczyć jednego, dwóch, a nawet 

trzech obszarów jednocześnie (wtedy są to 

innowacje mieszane – np. organizacyjno-me-
todyczne lub programowo-organizacyjno-me-

todyczne). Najważniejszym czynnikiem wy-

boru innowacji powinien być rozwój kom-

petencji nauczycieli i uczniów. Innowacja 

może być prowadzona przy wsparciu wolon-

tariuszy, stowarzyszeń, czy też organizacji 

młodzieżowych, jeśli w swoich celach statu-
towych posiadają działalność opiekuńczą, 

wychowawczą lub dydaktyczną. Do dyrek-

tora szkoły należy stworzenie odpowiednich 

warunków do ich działania. Jednocześnie 

dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad 

przebiegiem innowacji w szkole.  

Do szkoły należy decyzja, jaką lub jakie 

innowacje wdraża, a także, jaką będzie pro-
wadziła w związku z tym dokumentację. 

Ważne, aby pamiętać, że jeśli konieczne jest 

wykorzystanie dodatkowych środków finan-

sowych, to działalność innowacyjną należy 

skonsultować z organem prowadzącym. W tym 
przypadku dokumentacja obejmie również 

kosztorys, uzasadnienie potrzeby przepro-

wadzenia innowacji i możliwe, że jakieś inne 

dokumenty wymagane przez urząd.  

Działanie innowacyjne musi charaktery-

zować się celowością, trzeba je też dobrze 

zaplanować i zorganizować. Dlatego warto 

jest budować doświadczenie w tej dziedzinie 
i na początek decydować się na innowacje 

o niewielkim wymiarze, aby później wykorzys-

tać umiejętności do dużych przedsięwzięć.  

W przypadku innowacji programowej ma-

my do czynienia np. z modyfikacją prog-

ramu nauczania historii lub tworzeniem 

autorskiego programu nauczania historii 
czy szerzej z kilkoma autorskimi progra-

mami w obrębie bloku przedmiotów hu-

manistycznych (jeśli mamy na myśli ko-

relację międzyprzedmiotową). Mogą to być 

rozszerzenia programów, np. o elementy 
historii regionalnej, edukacji filmowej, za-

gadnienia z historii gospodarczej. Możli-

wości jest bardzo dużo, ale trzeba jedno-

cześnie pamiętać o tym, żeby nie naruszyć 

podstawy programowej, która jest obliga-

W 
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toryjna. Innowacja organizacyjna może do-

tyczyć sposobu realizacji zajęć lekcyjnych 

w obrębie przedmiotu, może też być częścią 

szerszej innowacji dotyczącej funkcjonowa-
nia całej szkoły. Może dotyczyć liczby ucz-

niów w klasie, czasu trwania zajęć, pro-

wadzenia ich wspólnie np. z wolontariuszem 

lub osobą będącą specjalistą w jakiejś dzie-

dzinie, współpracy z różnymi organizacjami. 

W tym przypadku szczególnie niezbędne 
jest, żeby już na etapie pomysłu skonsul-

tować się z dyrektorem szkoły. Innowacje 

metodyczne dotyczą sposobu prowadzenia 

zajęć, stosowania nowatorskich metod nau-

czania, technik i strategii w nauczaniu his-
torii. Mogą one dotyczyć też np. sposobów 

utrwalania wiedzy, uczenia się, kontrolo-

wania osiągnięć uczniów.  

Ponieważ działanie innowacyjne jest spo-
rym przedsięwzięciem zarówno dla nauczy-

ciela czy zespołu nauczycieli, to przed wdra-

żaniem koniecznie trzeba przeanalizować 

i ocenić nie tylko swoje możliwości, ale też 

możliwości szkoły w zakresie planowanych 
przedsięwzięć. Innowacja musi być wdraża-

na celowo i zgodnie z wcześniej przygoto-

wanym planem. Ustalamy rodzaj innowacji 

(organizacyjna, programowa, metodyczna, 

czy może mieszana), czas jej trwania, adre-

sata (wszyscy nasi uczniowie, grupa ucz-
niów, jedna klasa, czy kilka wybranych 

klas). Innowacja pedagogiczna posiada ty-

tuł. Tutaj kilka przykładów z roku szkol-

nego 2015/2016 w województwie śląskim: 

„Śladami historii – spacerkiem po Bielsku-
Białej w czterech porach roku” (programowa), 

„Woda niesie życie i mieści je w sobie. Po-

budzanie do aktywności uczniów szkoły 

podstawowej na rzecz ochrony zasobów wo-

dy słodkiej w ujęciu przyrodniczo-histo-

rycznym” (metodyczna), „Edukacja globalna 
na zajęciach języka polskiego i historii” 

(organizacyjno-metodyczna), „Historia Gór-

nego Śląska i miasta Tychy” (programowo-

metodyczna).  

Nie wolno zapomnieć o ewaluacji, którą 

najlepiej przeprowadzić na kilku etapach. 

Pierwszą już na etapie planowania. Tutaj 

dobrze jest skonsultować pomysły z doświad-

czonym nauczycielem przedmiotu. Dzięki 

temu można uniknąć jakiegoś błędu, choć-
by w przypadku innowacji programowej. 

Innowację ewaluujemy także w czasie jej 

realizacji, zwracając uwagę na wszelkie suk-

cesy i porażki. Wreszcie przeprowadzamy 

ewaluację na końcu zaplanowanych działań 
innowacyjnych. 

dr Jarosław Durka 
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MYŚLENIE  LATERALNE  W  EDUKACJI 

róciłam do jednej z książek w mojej biblioteczce. Kiedyś, zafascynowana metodą 

sześciu kapeluszy, znowu zaczęłam wertować pozycję „Naucz swoje dziecko my-

śleć” Edwarda de Bono.  W 
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Edward de Bono był pionierem nauki myślenia w szkole. Twierdził, że: „Kształcenie nie 

jest sztuką dla sztuki. Kształcenie ma przygotować do realnego życia, a więc umiejętność 

myślenia wyniesiona ze szkoły powinna potwierdzać przydatność w rozwiązywaniu rze-

czywistych problemów, przed którymi staje człowiek po ukończeniu szkoły”. 

Nadrzędnym celem dla de Bono było wprowadzenie porządku w procesie myślenia. Miało 

się to odbywać w bardzo uporządkowany sposób. To uporządkowanie jednak może wprowa-

dzać w błąd, ponieważ to tylko etapy myślowe są wyznaczone w określonych ramach, 

w graficznej konstrukcji , natomiast samo myślenie wymaga dużej kreatywności, mnogości 

pomysłów, spojrzenia pod wieloma kątami. Na początku należało wyznaczyć sobie różne 

sposoby myślenia, a w końcowym efekcie wybrać jeden – najlepszy w danej chwili. Dzięki 
temu człowiek nie musi stosować wielu podejść do konkretnego zagadnienia. Pozwala  

to na opracowanie jasnej ścieżki (mapy, drogi), która doprowadzi do najlepszego rozwią- 

zania.  

W tym momencie możemy już mówić o zasadach 

myślenia lateralnego, ponieważ to nowe spojrzenie 
na sytuację, dostrzeżenie nowych możliwości, prze-

formułowanie problemu dające szansę rozwiązania 

go nowymi metodami. Myślenie lateralne to goto-

wość do pozbycia się sztywności w postrzeganiu 

i rozumieniu świata, zdolność patrzenia na problem 

z różnych stron. Takie podejście pozwala na świa-
dome poszukiwanie nowych, alternatywnych roz-

wiązań (np. za pomocą myślenia twórczego).  

Zagłębiłam się więc w pięcioetapową konstrukcję „ogólnego użytku”– jak ją nazywa Ed-

ward de Bono. Model, który można wykorzystać w każdej dziedzinie życia, w sytuacjach 

problemowych, gdy trzeba nad czymś pomyśleć, coś rozwiązać. Konstrukcję TO/LOPOSO/ 
/GO można przedstawić w formie schematu graficznego. Pionowa część schematu, który ma 

postać litery L, symbolizuje to, co jest już znane (cel, informacje, możliwości), a pozioma jej 

część dotyczy tego, co można zrobić (możliwości, decyzje, działanie). 

Każdemu z pięciu etapów konstrukcji przypada jedna sylaba oznaczająca angielskie 

słowa (TO, LO, SO, GO) lub skrót (PO – Provocative Operation): 

● sylaba TO oznacza kierunek, cel namysłu, 

● sylaba LO oznacza przyjrzenie się sytuacji, gromadzenie informacji niezbędnych do 

rozwiązania sytuacji problemowej, 

● skrót PO oznacza pomysły – zarówno rozsądne, racjonalne, jak i prowokacyjne, 

spekulacyjne, 

● sylaba SO oznacza wybranie jednej z uzyskanych w poprzednim etapie możliwości, 

● sylaba GO oznacza realizację wybranego pomysłu. 

 

TO 
(do…, dokąd, cel) 

    

 

    

LO 
(patrz, gromadzenie 

informacji) 

    

 

    

PO 
(prowokacyjne opcje, 
wszystkie pomysły 

nawet te nierozsądne) 

 

 

SO 
(a więc…, wybór 

kierunku, weryfikacja, 
priorytet) 

 

 

GO 
(idziemy, naprzód, 

realizacja,  
dochodzimy do celu) 

Źródło: 
https://tiny.pl/927m4, 

dostęp 7.04.2022]. 
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W edukacji doskonale nadają się do wprowadzenia konstrukcji myślenia zagadki 

lateralne. To tak skonstruowane łamigłówki, aby skierować nasz umysł w „ślepą uliczkę”, 

która nie zawiera rozwiązania. W ten sposób można łatwo sprawdzić, czy nasz umysł pracuje 

jednotorowo. Jeśli tak, to po prostu nie rozwiążemy takiej zagadki, zasugerowani kierunkiem 
myślenia podsuniętym przez zagadkę. Jednakże po przedstawieniu nam rozwiązania będzie-

my zdumieni, że na nie wpadliśmy – przecież jest ono takie oczywiste. 

Pomyślałam, że taki sposób może być świetną zabawą w czasie lekcji geografii, gdy 

rozpatrujemy na przykład problemy Afryki. Celem przeprowadzonej przeze mnie lekcji było 

poznanie ograniczeń, rozwoju oraz możliwości, jakie niosą zasoby społeczne i gospodarcze 

tego kontynentu. 

A oto moja zagadka: 

W Nairobi pewien kupiec zakupił na targowym straganie kiść bananów, dwie pary kaloszy 
i patelnię. Nie miał przy sobie gotówki. Sprzedający serdecznie podziękował, z uśmiechem 
zawinął zakupy w opakowanie, czyli starą gazetę i podał kupcowi. Ten wziął je jedną ręką. 

Dlaczego? 

Myślenie lateralne nad zagadką przebiegało w następujący sposób: 

TO 

(do…, dokąd, cel) 

Dlaczego kupiec wziął za-
kupy jedną ręką? Jaki był 
tego cel? 

    

 

    

LO 

(patrz, gromadzenie 
informacji) 

Co to za miasto Nairobi? 
W jakim państwie leży, na 
jakim kontynencie? Jak 
wygląda targ? Czy stoiska 
są wielobranżowe? Dlacze-

go kupiec nie miał gotów-
ki? Jaki jest poziom ob-
sługi? Jak wygląda rekla-
ma towaru? Jakie infor-
macje zawiera opakowanie? 

    

 

    

PO 

(prowokacyjne opcje, 
wszystkie pomysły) 

Jednoręki bandyta? 

Worek złota? 
Hodowca szympansów? 
Gazeta z listem gończym? 
Fotka na Instagram?  
Pistolet? 
Handel wymienny? 
Za rękę trzymał porwane 
dziecko? 
Odbiór długu? 
Pistolet w drugiej ręce? 

 

 

 

 

 

 

 

SO 

(a więc…, wybór 

kierunku, weryfikacja, 
priorytet) 

Fotka na Instagram jest 

najbardziej 
prawdopodobna, czyli 
kupujący ma telefon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO 

(idziemy, naprzód, 

realizacja, dochodzimy  

do celu) 

Kupiec wziął zakupy jedną 

ręką, ponieważ zanim zrobił 

sobie fotkę, zapłacił 
telefonem za zakupy. 

Na bazarze w Afryce prawie 
każdy posiada telefon. 

„Dynamiczny rozwój gospodarczy wielu państw Afryki, np. Nigerii, Mozambiku, 

Kamerunu, Kenii czy Rwandy powoduje, że wzrasta w nich znaczenie nowoczesnych usług, 
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m.in. telekomunikacji. Ponieważ coraz więcej osób korzysta z telefonów komórkowych oraz 

Internetu, rządy wspierają przedsiębiorstwa z sektora informatycznego. Zajmują się one 

między innymi tworzeniem innowacyjnych aplikacji oraz oprogramowania z dziedziny 

finansów, komunikacji, ochrony zdrowia czy transportu”.  

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.  

 

Przy gromadzeniu informacji można posiłkować się atlasem, podręcznikiem i innymi źród-

łami wiedzy.  

Pomysły rozwiązań zapiszmy na tablicy, łatwiej będzie nam później eliminować najbar-

dziej nieprawdopodobne rozwiązania. 

Mamy świetną zabawę, niesztampowe myślenie i zrealizowaną podstawę programową  
– przedstawione usługi w Kenii i rozwój telefonii w Afryce. 

Można zarzucić tej metodzie, że pozwala na formułowanie niedorzecznych pomysłów i za-

gadek. A właśnie to jest sensem w tym bezsensie, bo tym lepiej, im bardziej nierozsądna 

zagadka i jeszcze bardziej kosmiczne pomysły. Przy myśleniu lateralnym nie jest konieczne, 

aby mieć rację przez cały czas. Tylko ostateczna konkluzja musi być prawidłowa. Myślenie 
lateralne oznacza wejście w zamęt i poszukiwanie, dopóki naturalna droga nie zostanie 

odnaleziona. Potrzeba słuszności na każdym etapie i przez cały czas jest prawdopodobnie 

największą przeszkodą dla nowych pomysłów.  

Barbara Kanoniak 
 

Bibliografia: 

Bono de E., Naucz swoje dziecko myśleć , Warszawa 1994. 

Bono de E., Myślenie lateralne. Idee na przekór schematom, Gliwice 2008. 

Musioł M., Wykorzystanie metod Edwarda de Bono w edukacji ogólnotechnicznej – doniesienie z badań, 
„Chowanna”, t. 2, s. 149–160, Katowice 2003. 

Kapuścińska-Kozakiewicz J., Metoda sześciu kapeluszy, „Głos Pedagogiczny” 2021, nr 125. 

 

 

 

 

Justyna Klimczak 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

SCENARIUSZ  LEKCJI  

„OCHRONA  PRZECIWPOWODZIOWA  

A  WYSTĘPOWANIE  I  SKUTKI  POWODZI” 

TEMAT ZAJĘĆ: 

Ochrona przeciwpowodziowa a występowa-

nie i skutki powodzi. 

GRUPA DOCELOWA: 

II etap edukacyjny, szkoła podstawowa, kla-

sa VII 

PRZEDMIOT: 

Geografia 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

PRZEDMIOTU GEOGRAFIA 

II ETAP EDUKACYJNY: 

Szkoła podstawowa 

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE 

I. Wiedza geograficzna 

1. Opanowanie podstawowego słownictwa geo-

graficznego w celu opisywania oraz wyjaś-
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niania występujących w środowisku geogra-

ficznym zjawisk i zachodzących w nim pro-

cesów. 

4. Poznanie zróżnicowanych form działal-

ności człowieka w środowisku, ich uwarun-

kowań i konsekwencji oraz dostrzeganie po-

trzeby racjonalnego gospodarowania zaso-

bami przyrody. 

6. Identyfikowanie współzależności między 

elementami środowiska przyrodniczego i spo-

łeczno-gospodarczego oraz związków i zależ-
ności w środowisku geograficznym w skali 

lokalnej, regionalnej i globalnej. 

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w prak-

tyce 

2. Korzystanie z planów, map, fotografii, ry-

sunków, wykresów, diagramów, danych sta-
tystycznych, tekstów źródłowych oraz tech-

nologii informacyjno-komunikacyjnych w ce-

lu zdobywania, przetwarzania i prezento-

wania informacji geograficznych. 

3. Interpretowanie map różnej treści. 

10. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umie-

jętności geograficznych w życiu codziennym. 

III. Kształtowanie postaw 

3. Przyjmowanie postawy szacunku do śro-

dowiska przyrodniczego i kulturowego oraz 

rozumienie potrzeby racjonalnego w nim 

gospodarowania. 

 

Zasięg występowania powodzi  
wiosenno-letnich na terytorium Polski 

Źródło: www.imgw.pl, [dostęp 7.04.2022]. 

TREŚCI NAUCZANIA  

– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

I. Mapa Polski: mapa ogólnogeograficzna, 

krajobrazowa, turystyczna (drukowana i cyf-

rowa), skala mapy, znaki na mapie, treść 

mapy. Uczeń: 

3. czyta treść mapy Polski. 

IX. Środowisko przyrodnicze Polski na tle 
Europy: położenie geograficzne Polski; wpływ 

ruchów górotwórczych i zlodowaceń na rzeź-

bę Europy i Polski; przejściowość klimatu 

Polski; Morze Bałtyckie; główne rzeki Polski 

i ich systemy na tle rzek Europy oraz ich 

systemów; główne typy gleb w Polsce; lasy 
w  Polsce; dziedzictwo przyrodnicze Polski, 

surowce mineralne Polski. Uczeń: 

10. opisuje walory przyrodnicze Wisły i Od-

ry, charakteryzuje systemy rzeczne obu 

tych rzek oraz porównuje je z wybranymi 
systemami rzecznymi w Europie; 

16. przyjmuje postawę współodpowiedzial-

ności za stan środowiska przyrodniczego 

Polski. 

XI. Relacje między elementami środowiska 

geograficznego na przykładzie wybranych 
obszarów Polski. Wpływ: sposobu zagospo-

darowania dorzecza na występowanie po-

wodzi; warunków przyrodniczych (zasobów 

surowców mineralnych, wiatru, wód i usło-

necznienia) i pozaprzyrodniczych na ener-
getykę; rozwoju dużych miast na przekształ-

cenia strefy podmiejskiej; procesów migra-

cyjnych na strukturę wieku i zmiany w za-

ludnieniu obszarów wiejskich; przemian gos-

podarczych po 1989 r. na zmiany struktury 

zatrudnienia; transportu na rozwój działal-
ności gospodarczej; walorów środowiska przy-

rodniczego i dziedzictwa kulturowego na 

rozwój turystyki. Uczeń:  

1. analizuje i porównuje konsekwencje sto-

sowania różnych metod ochrony przeciw-
powodziowej oraz określa wpływ zabudowy 

obszarów zalewowych i sztucznych zbior-

ników wodnych na występowanie i skutki 

powodzi na przykładzie Dolnego Śląska i Ma-

łopolski. 

CELE LEKCJI: 

Uczeń: 

● zna terminy: powódź, wezbranie, dolina 

rzeczna, koryto rzeczne, obszar zalewo-

wy, naturalna retencja, sztuczny zbiornik 

wodny, 

● zna rodzaje powodzi, 

● potrafi wskazać obszary w Polsce zagro-

żone powodzią, 

● wymienia przyczyny i skutki powodzi, 

● ustala czynniki sprzyjające występowa-

niu powodzi w Polsce, 
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● zna sposoby zapobiegania powodziom, 

● analizuje i porównuje konsekwencje sto-

sowania różnych metod ochrony przeciw-

powodziowej, 

● potrafi wymienić największe powodzie  

w historii Polski, 

● określa wpływ zabudowy obszarów zale-

wowych i sztucznych zbiorników wodnych 

na występowanie i skutki powodzi na 

przykładzie Małopolski i Dolnego Śląska, 

● kształtuje umiejętność dyskusji i pracy 

w grupie. 

METODY: 

Pogadanka, miniwykład z prezentacją mul-

timedialną, praca z podręcznikiem, burza 
mózgów, dyskusja, praca z mapą 

FORMY PRACY: 

indywidualna, praca w grupach 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE I NARZĘDZIA: 

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej 
szkoły podstawowej Planeta Nowa, R. Ma-

larz, M. Szubert, T. Rachwał, wyd. Nowa 

Era, (s. 62–65), interaktywne mapy Polski, 

Multiteka, prezentacja multimedialna – opra-

cowanie własne, platforma edukacyjna 

MEiN epodreczniki.pl, tablica Jamboard, 

Whiteboard.fi, Mentimeter, Tesportal, mo-
nitor interaktywny, arkusze papieru A3, 

markery. 

 
Częstochowa, dzielnica Zawodzie, 19 maja 2010 r. 

Źródło: https://commons.wikimedia.org/w/ 
index.php?curid=10378163, [dostęp 7.04.2022]. 

PRZEBIEG LEKCJI: 

Faza wprowadzająca: 

1. Powitanie uczniów przez nauczyciela. 

2. Czynności organizacyjne (sprawdzenie 

obecności, zapisanie tematu lekcji). 

3. Projekcja krótkich fragmentów wybra-
nych filmów zamieszczonych na YouTube 

(patrz netografia). 

4. Sprawdzenie, czy znane jest uczniom po-

jęcie „powódź”. Nauczyciel, wykorzystując 

aplikację Mentimeter, prosi uczniów o wyja-

śnienie terminu „powódź”. Następnie wspól-
nie z uczniami dokonuje analizy uzyska-

nych odpowiedzi. 

5. Nauczyciel wprowadza uczniów w tema-

tykę lekcji i określa jej cele. 

Faza realizacyjna: 

1. Nauczyciel dokonuje podziału klasy na 
grupy, a następnie omawia zasady wyko-

nania zadania, które polega na stworzeniu 

mapy myśli dotyczącej powodzi. Uczniowie 

powinni uwzględnić przyczyny, skutki i prze-

ciwdziałanie temu zjawisku. Cel ćwiczenia 
to uporządkowanie wiedzy na temat powo-

dzi. W czasie lekcji online ćwiczenie można 

wykonać, wykorzystując tablicę Jamboard 

lub Whiteboard.fi. 

 
Wrocław, 1997 r. 

Źródło: https://commons.wikimedia.org/w/ 
index.php?curid=191225, [dostęp 7.04.2022]. 

 
Wrocław, 1997 r. 

Źródło: https://commons.wikimedia.org/w/ 

index.php?curid=33167421, [dostęp 7.04.2022]. 

2. Praca w grupach (burza mózgów, dys-

kusja). 

3. Prezentacja opracowanych przez poszcze-

gólne grupy map myśli. Krótka dyskusja, 

której moderatorem jest nauczyciel. 
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4. W oparciu o dostępne mapy wskazanie 

obszarów na terenie Polski zagrożonych 

powodzią, ze szczególnym uwzględnieniem 

województw dolnośląskiego i małopolskiego. 

5. Prezentacja multimedialna – wskazanie 

największych powodzi w Polsce. 

6. Analiza rozmieszczenia największych sztucz-

nych zbiorników wodnych w Polsce – inter-

aktywne mapy Polski i podręcznik elektro-

niczny Planeta Nowa. 

Faza podsumowująca: 

1. Nauczyciel podsumowuje etapy lekcji (od-

wołując się do celów lekcji). Zadaje pytania 

kontrolne, aby sprawdzić stopień opano-

wania materiału przez uczniów. Następnie 
uczniowie wspólnie uzupełniają wybrane 

przez nauczyciela ćwiczenia na platformie:  

https://zpe.gov.pl/a/zagrozenia-naturalne-

--powodzie/DmBpBjN0o oraz rozwiązują krótki 

test z wykorzystaniem aplikacji Testportal: 

https://www.testportal.pl/test.html?t=VEG
zYNyHzpAy. 

2. Nauczyciel przeprowadza sondę zrozu-

mienia tematu lekcji, wykorzystując do tego 

zielone, żółte i czerwone karteczki. Pyta 

o ewentualne trudności i wyjaśnia je. Nas-
tępnie dziękuje za udział w zajęciach i na-

gradza aktywnych uczniów. 

Justyna Klimczak 
 

Netografia: 

https://www.youtube.com/watch?v=vkPwjkIP-zA, 
[dostęp 10.12.2021].  

https://www.youtube.com/watch?v=1jIPma9UUZc, 
[dostęp 10.12.2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=GODEhe3A
2TM, [dostęp 10.12.2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=QG7ML6c0
x44&t=270s, [dostęp 10.12.2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZU2PyNTN
XEc&t=138s, [dostęp 10.12.2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=fveuwhC-
jpg&t=91s, [dostęp 10.12.2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=ocqohy6Ut
N4&t=45s, [dostęp 10.12.2021]. 

 

 

 

 

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

DZIAŁALNOŚĆ  INNOWACYJNA  W  PRZEDSZKOLU  

–  WYBÓR  CZY  KONIECZNOŚĆ? 
Kreatywność to proces generowania oryginalnych pomysłów, które mają wartość. (…) 

Innowacja natomiast to wprowadzenie nowych pomysłów w życie.  

Ken Robinson, „Kreatywne szkoły” 

 

WSTĘP 

Gospodarka cyfrowa i nowe technologie 

zmieniają życie człowieka w błyskawiczny 

sposób. Z jednej strony wpływa to na jakość 
codziennego funkcjonowania, z drugiej stro-

ny obniża poczucie bezpieczeństwa i pry-

watności. Niestety, jak wiemy, za tym po-

stępem nie zawsze nadąża mózg człowieka. 

Rodzi to wiele problemów natury nie tylko 
poznawczej, ale przede wszystkim psycho-

społecznej, takich jak spłycenie relacji mię-

dzyludzkich, izolacja społeczna. Aby czło-

wiek nadążał za zmieniającą się dynamicz-

nie rzeczywistością, musi również zmieniać 

się wychowanie i edukacja od najmłodszych 

lat życia dziecka. Zdaniem S. Palki potrzeba 

wprowadzania nowatorstwa i innowacji pe-

dagogicznej wypływa z trzech źródeł: z twór-

czego charakteru pracy nauczyciela, z ko-
nieczności przygotowania młodego pokole-

nia do adaptacji do życia w społeczności i ze 

zmienności rzeczywistości społecznej, kultu-

rowej, ekonomicznej1. 

Aby wyzwolić kreatywność uczniów i nau-
czycieli, znacznie uproszczono regulacje 

prawne dotyczące działalności innowacyjnej 

przedszkola (szkoły) przeniesiono je na po-

ziom ustawy. Ustawa Prawo oświatowe 

wskazuje, że działalność innowacyjna jest 

integralnym elementem działalności szkoły2 



Forum nauczycieli-doradców metodycznych   

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (124) 2022   30 

oraz wskazano na konieczność zapewnienia 

przez system oświaty innowacyjnych roz-

wiązań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych3. Jednocześnie w tym samym 
dokumencie czytamy, że szkoły i placówki 

podejmują niezbędne działania w celu za-

pewnienia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej oraz innej działalności statu-

towej, dotyczącej m.in. rozwoju i aktyw-
ności, w tym kreatywności uczniów4. Zatem 

dyrektor przedszkola/szkoły jest zobowią-

zany do wspierania i zachęcania nauczycieli 

do działalności innowacyjnej. 

POJĘCIE I RODZAJE INNOWACJI 

PEDAGOGICZNYCH 

Innowacja, innowacyjność to aktualnie 

bardzo atrakcyjny termin, jednocześnie nie-

wiele wyjaśniający szczególnie w edukacji. 

W słowniku synonimów słowo innowacyj-

ność posiada 120 synonimów, między in-
nymi nowatorstwo, odkrywczość, twórczość, 

kreacyjność, coś rewolucyjnego, niebywałe-

go, odkrywczego5. Celem innowacyjnych 

działań jest zawsze poprawa istniejącego 

stanu rzeczy. Cytując za E. Smak: „inno-
wacją pedagogiczną jest twórcze rozwią-

zywanie praktyczno-pedagogiczne polegają-

ce na świadomym wprowadzaniu do zasta-

nego wycinka rzeczywistości pedagogicznej 

novum, które warunkuje uzyskanie lep-

szych wyników w relacji do dotychczaso-
wych sposobów, środków, form i nakładu 

sił”6. 

Innowacja pedagogiczna, czyli skrótowo uj-

mując, wprowadzenie czegoś nowego w edu-

kacji, jak w większości dziedzin życia staje 
się koniecznością, aby nadążać za szybko 

zmieniającym się światem. Przedszkole 

musi zaspokajać potrzeby dzieci i tworzyć 

przestrzeń edukacyjną, w której zarówno 

dzieci, jak i nauczyciel będą mogli odnieść 

sukces. Jest prosta zależność: sukces dziec-
ka warunkuje sukces pedagoga i odwrot-

nie7.  

Szeroką charakterystykę innowacji peda-

gogicznej przedstawia R. Schultz. Innowacja 

jest wg autora przede wszystkim zmianą 
świadomą, oryginalną, jednostkową, mającą 

zwiększyć skuteczność osiągania celów. Dą-

ży do stworzenia nowej ulepszonej praktyki 

edukacyjnej8. Dla Z. Pietrasińskego inno-

wacja to „zmiany celowo wprowadzone przez 

człowieka lub zaprojektowane przez układy 
cybernetyczne, które polegają na zastępo-

waniu dotychczasowych stanów rzeczy in-

nymi, ocenianymi dodatnio w świetle okreś-

lonych kryteriów składających się w sumie 

na postęp”9. 

Analizując literaturę przedmiotu, można 

dokonać głównego podziału innowacji na 

dydaktyczne i wychowawcze. Pierwsze mają 

na celu usprawnienie procesu nauczania 

i uczenia się. Obejmować mogą organizację 

procesu kształcenia czyli treści, cele, me-
tody i formy organizacyjne, środki dydak-

tyczne. Innowacje wychowawcze odnoszą się 

do rozwijania osobowości wychowanka, 

rozwiązywania problemów wychowawczych. 

Dotyczą sposobu oddziaływań pedagogicz-
nych10.  

Innym kryterium podziału innowacji jest 

źródło ich pochodzenia, czyli potrzeby całe-

go systemu oświaty bądź konkretnej szkoły, 

placówki. Wyodrębnia się tutaj innowacje 

zewnętrzne nazywane też makrosystemo-
wymi, będące najczęściej odpowiedzią na 

kryzys w oświacie i poszukiwanie skutecz-

niejszych rozwiązań. Pozwalają one również 

na standaryzację działań edukacyjnych. In-

nowacje wewnętrzne (mikrosystemowe) wy-
nikają z inicjatywy nauczycieli pracujących 

w danej szkole i są na ogół skierowane na 

rozwiązanie konkretnych problemów bene-

ficjentów11. Ze względu na kryterium po-

działu można wyróżnić w literaturze kilka 

innych podziałów innowacji. W. Okoń12 ze 
względu na kryterium treści wyróżnia in-

nowacje: 

● programowe – dotyczą zmian lub mody-

fikacji programów kształcenia i wiążą się 

często ze zmianami systemu szkolnego 
wprowadzanymi przez władze oświato-

we13. Działalność innowacyjna programo-

wa może dotyczyć: napisania i realiza- 

cji własnego programu, modyfikowanie  

i poszerzania programów o nowe treści 

z uwzględnieniem wszystkich treści pod-
stawy programowej, 

● metodyczne – dotyczą doskonalenia me-

tod nauczania, uczenia się i wychowania 

i wiążą się bezpośrednio z warsztatem 

pracy nauczyciela, w tym również z za-
stosowaniem środków dydaktycznych 

w procesie nauczania (nowoczesna tech-

nologia kształcenia). Zakres zastosowa-

nia jest szeroki, np. może dotyczyć wpro-

wadzenia pracy grupowej, nauczania prob-

lemowego, kształtowania wyobraźni, po-
szczególnych rodzajów zajęć dydaktycz-

nych14. Innowacje metodyczne są naj-
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częściej spotykane, obejmują przede wszyst-

kim: stosowanie alternatywnych, nowych 

metod wychowania, nauczania i uczenia 

się, nowe formy pracy, stosowania no-
watorskich środków dydaktycznych, 

● organizacyjne – dotyczą strony organiza-

cyjnej procesu dydaktyczno-wychowaw-

czego, organizacji życia szkoły i współ-

pracy ze środowiskiem oraz organizacji 

zarządzania w oświacie15. Przykładem ta-
kich innowacji może być: wprowadzenie 

zmiany czasu trwania zajęć, powołanie 

nowych stanowisk: terapeuty, nauczycie-

la wczesnego wspomagania, zorganizo-

wanie nowych gabinetów, wprowadzenie 
nowych strategii zarzadzania, współpra-

ca przedszkola z innymi instytucjami dy-

daktyczno-wychowawczymi w zakresie 

wspierania rozwoju dzieci, 

● ustrojowe – dotyczą modelu ustrojowego 

systemu oświatowo-wychowawczego i po-
legają na przebudowie ogniw tego sys-

temu lub wprowadzeniu nowych zależ-

ności między nimi, 

● systemowe – dotyczą całości systemu edu-

kacyjnego, czyli zarówno form ustrojo-
wych, jak programu, metod i organizacji 

kształcenia i wychowania16. 

Wszelkie analizy omawianego pojęcia pro-

wadzą do jednego wniosku. Celem wdra-

żanych innowacji pedagogicznych w przed-

szkolu/szkole jest wprowadzenie zmiany  
– czegoś nowego, choć nie każdą zmianę 

możemy uznać za innowacyjną17. Cechuje ją 

nowość wprowadzanych rozwiązań – inno-

wacją zatem będzie: robienie czegoś, czego 

jeszcze w naszym przedszkolu nie prakty-
kowano oraz robienie czegoś inaczej niż 

dotychczas to było praktykowane w naszym 

przedszkolu18.  

DOKUMENTACJA INNOWACJI 

PEDAGOGICZNYCH 

Aktualnie nauczyciel uzyskał duży zakres 
swobody w zakresie prowadzenia działalności 

innowacyjnej zarówno w przedszkolu jak 

i  szkole. Przedszkola/szkoły nie mają obo-

wiązku zgłaszania innowacji pedagogicz-

nych do Kuratora Oświaty. Przedszkole sa-
modzielnie podejmie decyzję, jakie inno-

wacje będzie realizowało oraz jak będzie je 

dokumentowało19. Zatem warto, aby w pla-

cówce funkcjonowały wewnętrzne procedury 

wdrażania innowacji, które będą zawierać 

takie elementy jak: 

● przygotowanie opisu innowacji, 

● zgłoszenie innowacji dyrektorowi szkoły,  

● podjęcie uchwały rady pedagogicznej 

w sprawie realizacji innowacji,  

● wpisanie innowacji do szkolnego rejestru 

innowacji,  

● wdrażanie innowacji,  

● monitoring i ewaluacja działań,  

● przedstawienie wyników ewaluacji radzie 

pedagogicznej. 

Aby innowacja spełniła swoje zadanie, 

powinna być działaniem:  

● celowym (służyć wdrożeniu konkretnej, ko-
rzystnej zmiany i mieć zdefiniowane efek-

ty),  

● dobrze zaplanowanym (plan określający 

ramy czasowe, konkretne działania i za-
dania, osoby zaangażowane w realizację, 

diagnozę niezbędnych umiejętności i za-

sobów), 

● monitorowanym i poddanym ewaluacji20. 

Warunki i zasady realizacji innowacji 

w danym przedszkolu powinien określić dy-

rektor.  

Natomiast nadzór pedagogiczny nad dzia-

łalnością innowacyjną polega m.in. „na in-
spirowaniu nauczycieli do poprawy istnie-

jących lub wdrożenia nowych rozwiązań 

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu in-

nowacyjnych działań programowych”21. 

PODSUMOWANIE 

Aby sprostać dynamicznie zmieniającej 
się rzeczywistości niezbędne staje się po-

szukiwanie alternatywnych i innowacyjnych 

sposobów nauczania. Jeśli edukacja ma roz-

wijać kompetencje kluczowe, między innymi 

takie jak: kompetencje osobiste, społeczne 
i w zakresie umiejętności uczenia się; kom-

petencje w zakresie przedsiębiorczości; kom-

petencje w zakresie świadomości i ekspresji 

kulturalnej22 konieczna jest zmiana podejś-

cia do wychowania, dydaktyki i całego sys-

temu nauczania i uczenia się. Warto wspo-
mnieć, że również Podstawa programowa 

obliguje nas m.in. do rozwijania kompeten-

cji, takich jak kreatywność, innowacyjność 

i przedsiębiorczość. 

Innowacja pedagogiczna może być klu-
czem do skutecznego nauczania i uczenia 

się dziecka, w szczególności w przedszkolu, 

gdzie pedagog nie jest tak bardzo ograni-

czony założeniami programowymi oraz egza-

minacyjnymi i gdzie za efekty wychowania 
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i kształcenia odpowiedzialny jest jeden nau-

czyciel, który z jednej strony bierze pod 

uwagę możliwości i preferencje dzieci, z dru-

giej strony własny potencjał oraz kompe-
tencje.  

Realizacja działań innowacyjnych pozwa-

la na szybkie reagowanie na dynamiczny 

świat przedszkolaka z poziomu nauczyciela, 

czyli osoby, która najlepiej rozpoznaje po-

trzeby swoich podopiecznych. Na bazie wni-
kliwej diagnozy dzieci oraz własnych zaso-

bów i środowiska przedszkolnego pedagog 

może najlepiej zaprojektować i wdrożyć ro-

dzaj działań innowacyjnych i sposób ich 

realizacji. Stwarza to możliwość zaprojek-
towania przestrzeni edukacyjnej zgodnie 

z  indywidualnymi potrzebami przedszko-

laków. 

Warto pamiętać, że działalność innowa-

cyjna przynosi nie tylko korzyści dla dzieci, 

między innymi takie jak odkrywanie talen-
tów najmłodszych i rozwijanie ich zain-

teresowań, ale także efekty dla nauczyciela, 

może to być realizacja swoich pasji, samo-

rozwój, zwiększenie autorytetu. Innowacje 

podwyższają jakość pracy przedszkola i zwięk-
szają ofertę edukacyjną placówki. 

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

ISTOTA  I  CEL   

PODEJMOWANYCH  DZIAŁAŃ 

INNOWACYJNYCH 

miany dokonywane we współczesnej 
edukacji uwzględniają oczekiwania spo-

łeczeństwa informacyjnego oraz zna-

czenie technologii informacyjno-komunika-

cyjnych, które kształtują procesy zdobywa-

nia i upowszechniania wiedzy. 

Szkoła w dzisiejszych czasach zobowią-

zana jest uwzględniać złożone i zróżnico-

wane aspekty życia uwarunkowane globa-

lizacją. W obecnym systemie oświaty wiedza 

encyklopedyczna ustępuje miejsca elastycz-

ności poznawczej i intelektualnej oraz myś-
leniu innowacyjnemu. Zatem wzrasta zapo-

trzebowanie na nowe, niestandardowe ofer-

ty edukacyjne. 

Dynamizując zachowania uczniów i nau-

czycieli, motywując ich do osiągania suk-
cesów, szkoła dostosowuje się do zmien-

nych wymagań otoczenia, środowiska lokal-

nego, regionu, kraju oraz warunków wyty-

czonych przez system oświatowy. 

Innowacyjność w oświacie związana jest 

z tworzeniem wiedzy i jej wykorzystywaniem 
na rzecz szeroko rozumianej jakości nau-

czania i wychowywania w placówkach oś-

wiatowych. 

Jak zatem zdefiniować innowację? 

Słowo innowacja pochodzi od łacińskiego 
słowa innoware, które oznacza tworzenie 

czegoś nowego. E. Okoń-Horodyńska defi-
niuje innowację jako proces polegający na 
przekształceniu istniejących możliwości w 
nowe idee i wprowadzenie ich do praktycz-

nego zastosowania1. 

Innowacja zatem będzie złożonym zjawis-
kiem i zbiorem umiejętności, odmiennym 

sposobem organizowania i wyrażania wie-

dzy, postrzegania świata i tworzenia nowych 

idei. Cechuje ją nowość wdrażanych roz-

wiązań, dlatego innowacją może być:  

● robienie czegoś, czego jeszcze w naszej 
szkole nie praktykowaliśmy,  

● robienie czegoś inaczej niż dotychczas to 

było w naszej szkole praktykowane.  

W dzisiejszych czasach każda organiza-
cja oświatowa chce dobrze funkcjonować 

i jednocześnie rozwijać się. Musimy zatem 

być podatni na zmiany i przejawiać twórczą 

aktywność. Aktywność będzie miała wów-

czas sens, gdy będzie służyć zmianie rzeczy-
wistości w kierunku pożądanym – na lep-

sze. Można zatem stwierdzić, że nie ilość 

stworzonych innowacji świadczy o postępie, 

lecz jakość dokonanych zmian, a co za tym 

idzie ich wpływ na wyższy poziom zorga-

nizowanej pracy. Dlatego w oświacie coraz 
istotniejszą rolę odgrywają innowacje2.  

Innowacje programowe polegają na mo-

dyfikacji programu nauczania (przy zacho-

waniu wymogów podstawy programowej), rea-

lizowaniu programu autorskiego, łączeniu 
procesu dydaktycznego w bloki edukacyjne 

czy opracowania i wdrożenia wewnątrz-

szkolnych zasad oceniania uczniów. 

Innowacje organizacyjne dotyczą orga-

nizacji życia szkoły. Mogą dotyczyć zmiany 

liczebności uczniów danego zespołu klaso-
wego, czasu trwania zajęć edukacyjnych, 

prowadzenia zajęć edukacyjnych z udziałem 

specjalistów w danej dziedzinie, wprowadze-

nia nowych form współpracy z instytucjami 

wspierającymi pracę z uczniami ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi, kreatyw-

nych rozwiązań w zakresie urządzania i wy-

posażenia pracowni dydaktycznych.  

Innowacje metodyczne obejmują zmiany 

procesu dydaktycznego w zakresie nowych 

rozwiązań metodycznych w pracy z ucz-
niem. Zmiany te mogą dotyczyć zakresu 

stosowanych środków i materiałów dydak-

tycznych, sposobu oceny umiejętności ucz-

niów, form sprawdzania i kontroli osiągnięć 

uczniów. Mogą obejmować także określenie 
stylów i strategii uczenia się.  

Powyższy podział działań innowacyjnych 

wskazuje na zakres ich realizacji. 

Innowacje mogą dotyczyć zatem: prog-

ramów nauczania – ich modyfikacji i wpro-

wadzania programów autorskich, metod nau-

Z 
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czania, sposobów oceniania uczniów, relacji 

między uczniami, uczniami a nauczycielem, 

nauczycielem a rodzicami, rozwiązywania 

problemów wychowawczych, doskonalenia 
nauczycieli. 

Obecnie obowiązujące przepisy prawa oś-

wiatowego znacznie uprościły działania for-

malne dotyczące wprowadzenia innowacji. 

Pierwszą ważną zmianą jest brak koniecz-

ności zgłaszania innowacji pedagogicznej 
kuratorowi oświaty i organowi prowadzące-

mu.  

Nowe regulacje prawne dotyczące działal-

ności innowacyjnej szkoły przeniesiono na 

poziom ustawy, tj. Ustawy Prawo oświatowe 
z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1082 ze zm.). Podkreśla się w niej, że 

działalność innowacyjna szkoły jest inte-

gralnym elementem działalności szkoły/ 

placówki, a poprzez zniesienie wymogów 

formalnych, warunkujących według dotych-
czas obowiązujących przepisów realizację 

innowacji, ma wyzwolić kreatywność ucz-

niów i nauczycieli. Nie określono w niej 

czasu zgłoszenia ani rodzaju formularza. Tę 

dokumentację można opracować wg włas-
nego pomysłu lub zmodyfikować poprzednie 

formularze. Rodzaj i sposób składania do-

kumentacji określa dyrektor szkoły. 

Najważniejszym celem innowacji powin-

na być poprawa jakości pracy oraz osiąga-

nie wysokich wyników w nauczaniu. Dla-

tego przed podjęciem działań innowacyjnych 

powinniśmy dokładnie ustalić przyczyny 
i cel wprowadzanych zmian oraz określić 

przewidywane efekty działań.  

Jednym z warunków wprowadzenia in-

nowacji musi być gwarancja realizacji zadań 

szkoły, a w szczególności podstawy prog-
ramowej przedmiotów. Powinniśmy również 

zapewnić warunki kadrowe i organizacyjne, 

jeżeli wprowadzona innowacja zakłada taką 

konieczność.  

Nauczyciel w procesie wprowadzania in-

nowacji do rzeczywistości odgrywa ważną 
rolę, która wymaga wielostronnych kwali-

fikacji. Jego wiedza, talent, umiejętności 

przydatne do realizacji podstawowych zadań 

dydaktyczno-wychowawczych są podstawą 

jego pozycji i autorytetu. 

To my, nauczyciele, jako autorzy innowa-

cji, odpowiadamy za merytoryczność na-

szego pomysłu oraz za jego jakość i sposób 

wcielenia w życie. 

 

Każde działanie innowacyjne powinno być: 

● celowe – mieć jasno określone efekty, 

które można dzięki niemu uzyskać, 

● planowe – zawierać przemyślany harmo-

nogram działań i czynności, 

● zorganizowane – przewidywać potrzebne 

zasoby, ludzi i środki, 

● kontrolowane – mieć określony sposób 
ewaluacji.  

Innowacja powinna spełniać warunki do-

tyczące:  

a) określenia jej rodzaju, 

b) ustalenia zakresu, 

c) przedstawienia motywacji wprowadzenia 

i oczekiwań z nią związanych, 

d) przedstawienia założeń (treści innowacji), 

e) ewaluacji. 

S. Misiarek – specjalista ds. ewaluacji 
w  artykule Innowacja w praktyce szkolnej3 
podkreśla, że wprowadzanym innowacjom 

powinna towarzyszyć ewaluacja. Należy więc 

zacząć od: ustalenia, jakie informacje będą 

zbierane, określenia źródeł informacji na 

temat wdrażania innowacji i jej skutków, 

podjęcia decyzji, jakie narzędzia i procedury 
zostaną wykorzystane do zbierania danych. 

Należy również określić formę opracowania 

wyników ewaluacji oraz zakres i sposób ich 

wykorzystania.  

Funkcjonowanie jednostek oświatowych 

w obecnych czasach wymaga ciągłego mo-

nitorowania otoczenia zarówno w wymiarze 

globalnym, jak i lokalnym, sprawnego wy-

korzystywania szans pojawiających się w oto-
czeniu oraz poszukiwania innowacji peda-

gogicznych. Ważną rolę ma do spełnienia 

nauczyciel – jego działalność, inicjatywa 

i twórcza pomysłowość oraz zaangażowanie 

we wdrażanie zmian proponowanych przez 

władze oświatowe. Współczesna szkoła musi 
być otwarta na wszelkie nowości, wrażliwa 

na sygnały i wyzwania rynku edukacyjnego, 

gotowa do wprowadzania nawet najmniej-

szych zmian.  

Od nauczycieli wymaga się, by stwarzali 

swoim wychowankom atmosferę bezpieczeń-

stwa, zapewniali poczucie godności oraz 

możliwość wszechstronnego i optymalnego 

rozwoju we wszystkich sferach, w tym głów-
nie zdolności twórczego myślenia i działa-

nia. Sprostanie temu zadaniu wymaga 

weryfikacji dotychczasowych sposobów nau-

czania i poszukiwania nowych niekonwen-

cjonalnych metod pracy. 
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Działalność innowacyjna podnosi sku-

teczność procesu kształcenia, wprowadza mo-

dernizacje, rozumiane jako lepsze rozwiąza-

nia, wdrożone w celu sprostania wyma-
ganiom współczesnych czasów, które uno-

wocześniają pracę nauczyciela.  

Justyna Milejska-Cień 
 

Przypisy: 
1 E. Okoń-Horodyńska, Edukacja dla innowa-

cji, [w:] „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”,  
nr 1/31/2008. 

2 W. Okoń, Szkoła współczesna. Przemiany i ten-
dencje rozwojowe, Książka i Wiedza, Warsza-
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3 https://pdfslide.tips/documents/innowacja-

w-praktyce-szkolnej-jest-ustalenie-co-moze-
stanowic-innowacje.html, [dostęp 10.12.2021]. 
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Renata Pruska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

Marta Opalska 
Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu 

ABSOLWENT  –  EUROPEJCZYK 

elem współczesnej szkoły jest przy-

gotowanie ucznia do wejścia na 

europejski rynek pracy, wyposażone-

go nie tylko w kompetencje zawodowe, ale 

też w kompetencje społeczne i osobiste. 

Należą do nich m.in.: umiejętność pracy w 
grupie, w tym również w środowisku wie-

lokulturowym, radzenie sobie w sytuacjach 

stresowych, świadomość własnego rozwoju 

osobistego i posługiwanie się językiem ob-

cym. W dobie globalizacji dzisiejszy absol-
went branżowej szkoły powinien być to-

lerancyjny, otwarty, mobilny zawodowo, wy-

posażony w potwierdzające jego umiejęt-

ności certyfikaty, gotowy do funkcjonowania 

w społeczeństwie demokratycznym. Tacy 

absolwenci rokrocznie opuszczają mury 

Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu, są 

cenionymi fachowcami zarówno w kraju, jak 
i poza jego granicami.  

Aby przygotować ucznia do wejścia na 

europejski rynek pracy Zespół Szkół Zawo-

dowych w Lublińcu od lat współpracuje 

z zagranicznymi partnerami. Jednym z nich 
jest Zentrum für Gewerbeförderung Götz 

przy HWK Potsdam. Placówka została zna-

C 
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leziona dzięki nauczycielom przedmiotów 

zawodowych, którzy uczestniczyli w pro-

jekcie „Handel i reklama w praktyce” 

(19.08.2013–23.08.2013).  

 

Instytucja przedstawiła wówczas swoje 

doświadczenie i kompetencje w kwestii 
prowadzenia stażów i szkoleń dla uczniów 

i nauczycieli w ramach projektów unijnych. 

HWK Potsdam od lat kształci rzemieślników 

różnych branży, jest wyposażona w nowo-

czesny sprzęt, a w nauce zawodu stawia na 
umiejętności praktyczne, zatrudniając fa-

chowców z różnych dziedzin: właścicieli 

salonów fryzjerskich, warsztatów samocho-

dowych czy ślusarskich.  

 

Ważnymi czynnikami są również: zaple-

cze socjalne: internat, stołówka, możliwości 
rekreacyjne po zajęciach szkoleniowych, 

środki komunikacji miejskiej i podmiejskiej. 

W 2016 roku uczniowie mieli okazję 

uczestniczyć w zajęciach w Götz i współ-

praca układała się doskonale. Staż w 100% 
spełnił oczekiwania uczniów, zarówno w ob-

szarze samego szkolenia, jak i organizacji 

zakwaterowania, wyżywienia i programu kul-

turalnego.  

 

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu 

składając wniosek o realizację projektu 

Erasmus+ w sektorze „Kształcenie i szko-

lenie zawodowe”, zdecydował się ponownie 

na współpracę z instytucją szkoleniową 
w Niemczech, realizując projekt „Dobry za-

wód – lepsza przyszłość”. Pomimo trudnej 

sytuacji pandemicznej w Europie, w dniach 

6–24 września 2021 roku uczniowie wraz 

z opiekunami wzięli udział w stażu zawodo-
wym. Odbyli go uczniowie branży mecha-

nicznej, elektrycznej i fryzjerskiej. Przed wy-

jazdem wszyscy wzięli udział w kursie ję-

zyka niemieckiego. Trzytygodniowy pobyt 

poza domem to dla wielu ogromne wyz-

wanie. Dlatego też w szkole zorganizowane 
zostały zajęcia z pedagogiem szkolnym doty-

czące wielokulturowości i radzenia sobie ze 

stresem.  

 

Diagnoza stanu pojazdu, usuwanie uste-

rek, wymiana opon, oleju, klocków hamul-
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cowych, rozrządu, reflektorów, stosowanie 

odpowiednich narzędzi i innych – takie 

umiejętności zawodowe rozwinęli mechanicy 

pojazdów samochodowych. Uczniowie tech-
nikum elektrycznego po stażu potrafią 

obsługiwać narzędzia pomiarowe służące do 

diagnozy instalacji i urządzeń elektrycz-

nych, budować na podstawie schematu 

proste systemy elektryczne, wykonywać po-

miary parametrów. Fryzjerki natomiast wy-
konywały takie zabiegi jak: pielęgnacja, 

strzyżenie damskie i męskie, farbowanie 

i  układanie włosów, dobieranie odpowied-

niej fryzury i makijażu, wykonywanie trwa-

łej ondulacji. Na zakończenie stażu ucznio-
wie otrzymali certyfikat potwierdzający 

uczestnictwo, a potwierdzeniem nabytych 

umiejętności jest dokument Europass mo-

bilność. Dokumenty wzbogacą portfolio za-

wodowe absolwenta i przyczynią się do 

zwiększenia jego atrakcyjności na europej-
skim rynku pracy.  

Ale staż to nie tylko nauka. W weekendy 

udało się, mimo pandemicznej sytuacji 

w Europie, poznać uroki Berlina i Poczda-

mu. Uczniowie zwiedzili Muzeum Techniki, 
Sealife, Berlińskie Zoo, Reichstag oraz zo-

baczyli miejsca związane z historią Berlina: 

Pomnik Holocaustu, Bramę Brandenbur-

ską, East Side Gellery z fragmentami Muru 

Berlińskiego. W Poczdamie udało się zwie-

dzić rokokowy pałac Hohenzollernów San-
ssouci – we wschodniej części parku San-

ssouci.  

 

Kolejny staż zawodowy poza granicami 

kraju przyniósł oczekiwane rezultaty. Ucz-

niowie w ankietach ewaluacyjnych potwier-

dzili, że staż poza granicami kraju mocno 
wpływa na ich rozwój osobisty i zawodowy. 

Nauczyli się pokonywać własne słabości 

i bariery. Po wielu tygodniach nauki zdalnej 

przez trzy tygodnie przebywali w grupie ró-

wieśniczej, co z pewnością wpłynęło pozy-

tywnie na ich zdrowie psychiczne. Ucznio-
wie po powrocie zupełnie inaczej funkcjo-

nują społecznie, są otwarci, tolerancyjni 

i odporni na stres. Szczególnie pozytywnie 

ocenili naukę zawodu ukierunkowaną na 

umiejętności praktyczne przy pomocy nowo-
czesnego sprzętu i w pracowniach wyposa-

żonych w maszyny i urządzenia, które są 

wykorzystywane obecnie w firmach.  

 

Z pewnością w przyszłości będą dobrymi 

pracownikami, którzy spełnią oczekiwania 

swoich potencjalnych pracodawców. – Cie-
szę się, że pierwsza zagraniczna mobilność, 

mimo tak trudnej sytuacji pandemicznej 

w Europie, przebiegła bez zakłóceń. Założe-

nia stażu zostały zrealizowane, a spodzie-

wane efekty osiągnięte. Dzięki współpracy 
szkoły z zagranicznymi placówkami nasz 

absolwent nabywa umiejętności społeczne, 

staje się mobilny zawodowo, nie boi się 

wyzwań – podsumowała Jolanta Kardas, 

dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lub-

lińcu.  

Renata Pruska 

Marta Opalska 
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Izabela Śledziona 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  ROZWIJAJĄCYCH  Z  BIOLOGII 

ZREALIZOWANY  W  RAMACH  PROJEKTU 

 „MAŁA  RETENCJA  

–  WIĘCEJ  WODY  DLA  PRZYRODY”  

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  3  W  KŁOBUCKU 

WSTĘP: 

Ogólnopolski projekt „Mała retencja – wię-

cej wody dla przyrody” był wdrażany jesie-

nią 2021 roku. Projekt został opracowany 

przez Zarząd Główny LOP w Warszawie, 

a dofinansowany przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. W każdym Zarządzie Okręgu 

Ligi Ochrony Przyrody realizowano projekt 

w dziesięciu szkołach. Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Kłobucku była jedną z placówek, 

które zrealizowały zadania projektowe w ra-
mach częstochowskiego Zarządu Okręgu 

LOP. Zadaniem projektu było przeprowa-

dzenie zajęć edukacyjnych stacjonarnych 

i terenowych, które miały uświadomić ucz-

niom fakt, że mała retencja jest jedynym 
sposobem przeciwdziałania suszom i okre-

sowym powodziom w Polsce.  

 
Dr Monika Bogdanowicz przedstawia kolekcję 

bezkręgowców wodnych Zalewu Poraj 

Zajęcia stacjonarne prowadziła Izabela Śle-

dziona w ramach zajęć rozwijających z bio-

logii, a zajęcia terenowe przeprowadzili eks-
perci – dr Monika Bogdanowicz i mgr Wal-

demar Duda, zajmujący się w pracy za-

wodowej badaniami wód.  

 
Uczennica klasy 8 SP nr 3 w Kłobucku  

– analiza wody zbiornika Adriatyk w Parku Lisiniec 

W ramach projektu uczniowie kłobuckiej 

„Trójki” uczestniczyli w zajęciach tereno-

wych z ekspertami nad Zalewem w Poraju 

i nad Zbiornikiem Adriatyk w Parku Lisiniec 

w Częstochowie. 

SCENARIUSZ  
ZREALIZOWANY Z UCZNIAMI KLAS V–VIII 

W RAMACH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH 

ZAINTERESOWANIA BIOLOGICZNE 

CEL OGÓLNY: 

Zapoznanie uczniów z zagadnieniami 
dotyczącymi małej retencji, w szczególności 

wskazanie jej znaczenia w utrzymaniu bi-

lansu wodnego naszego regionu i całego 

kraju. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE W UJĘCIU OPERACYJNYM: 

Uczeń: 

● rozumie pojęcie retencji, w tym małej re-

tencji, 

● potrafi wymienić przykłady małej reten-

cji, szczególnie w najbliższej okolicy Kło-

bucka, 

● zna pojęcie torfowiska i mokradła, potrafi wy-

szukać te zbiorowiska na podstawie mapy 

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy 

na naszym terenie, 

● potrafi podać argumenty za i przeciw 

działalności bobrów w środowisku przy-

rodniczym, 

● rozpoznaje gatunki flory i fauny wodnej 

z wykorzystaniem aplikacji Wordwall w ce-

lu utrwalenia wiadomości z zajęć. 

 
Zajęcia nad Zalewem Poraj  

z ekspertem mgr. Waldemarem Dudą 

ODBIORCY: 

Uczniowie klas V–VIII, członkowie SK LOP, 

uczęszczający na zajęcia rozwijające z bio-

logii.  

CZAS TRWANIA:  

45 min lub 2 x 45 min (w zależności od moż-

liwości grupy uczniów). 

TRYB ZAJĘĆ: 

Stacjonarne. Scenariusz może być również 

wykorzystany w czasie lekcji online – w za-
leżności od aktualnego trybu pracy szkoły. 

METODY I FORMY PRACY:  

Film edukacyjny, praca z tekstem źródłowym 

na podstawie broszury, aplikacja Wordwall, 

burza mózgów. 

WYKORZYSTANE POMOCE DYDAKTYCZNE: 

● film edukacyjny „Mała retencja…”  

https://www.youtube.com/watch?v=L2S

vINDEhXY, 

● broszura edukacyjna „Mała retencja...” 

autorzy: D. Szatten, M. Więcław, 

● plansza edukacyjna „Obieg wody w przy-

rodzie”. 

 
Zajęcia laboratoryjne w ramach projektu  

Mała retencja w SP nr 3 w Kłobucku 

SZCZEGÓŁOWY ZAPIS PRZEBIEGU ZAJĘĆ: 

1. Czynności organizacyjno-porządkowe. 

Sprawdzenie obecności na zajęciach.  

Zapoznanie uczniów z celami lekcji. 

2. Wprowadzenie do tematu:  

Burza mózgów: z czym kojarzy Ci się 

termin: „retencja” – uczniowie zapisują 
swoje skojarzenia na tablicy interaktyw-

nej. Nauczyciel weryfikuje poprawność 

uczniowskich skojarzeń. 

3. Sformułowanie definicji terminu retencja 

i zapisanie w zeszycie. 

4. Projekcja filmu edukacyjnego 

dotyczącego retencji 

https://www.youtube.com/watch?v=L2S

vINDEhXY 

5. Quiz dotyczący wiedzy o retencji na 

podstawie treści wyświetlonego filmu: 

● Podaj przykład małej retencji wymie-

nionej w filmie. 

● Jaki udział mają bobry w małej re-

tencji? 
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● Z jakiego powodu las jest zaliczany do 

małej retencji? 

● Co to jest melioracja i jak wpłynęła na 

ilość wody w przyrodzie? 

● Czy regulowanie rzek ma dobry wpływ 

na środowisko przyrodnicze w naszym 

rejonie i w kraju? 

6. Dyskusja na podstawie tekstu źródłowe-

go z broszury: „Mała retencja…”  

Przeczytaj tekst o bobrach ze str. 11–12 
broszury, przejrzyj galerię zdjęć nadesła-

nych na Powiatowy Konkurs Fotograficz-

ny „Bóbr – wróg czy przyjaciel człowieka” 

wykonanych w rejonie Kłobucka (kon-

kurs odbył się w czerwcu 2021 roku 
w naszej szkole). Następnie wypowiedz 

się w kwestii: Czy bobry odgrywają po-

zytywną czy negatywną rolę w przyrodzie 

i gospodarce człowieka? Podaj argumenty 

za i przeciw. 

7. Podsumowanie zajęć w formie rozwiązy-
wania zadań z aplikacji Wordwall (do 

wyboru przez nauczyciela).  

Rośliny wodne 

https://wordwall.net/pl/resource/2434

385/przyroda/ro%c5%9bliny-wodne 

Zbiorniki wodne 

https://wordwall.net/pl/resource/9344

289/geografia/zbiorniki-wodne 

Zwierzęta wodne 

https://wordwall.net/pl/resource/1224

6797/zwierz%C4%99ta-wodne 

lub jako podsumowanie zajęć – rozwiąza-

nie krzyżówki z broszury – str. 25. 

8. Ewaluacja zajęć w formie ankiety Forms 

do wypełnienia przez uczniów: 

https://forms.office.com/r/vG4mf3u6GL 

PODSUMOWANIE: 

Projekt „Mała retencja….” był realizowa-

ny pilotażowo, ale powinien być wdrażany 

w każdej szkole, która realizuje szeroko 

zakrojone działania z edukacji ekologicznej. 

Przeprowadzenie zajęć według opublikowa-
nego scenariusza może być działaniem w ra-

mach ostatniego z kierunków polityki oś-

wiatowej państwa, wyznaczonego w bieżą-

cym roku szkolnym przez MEiN, a doty-

czącego edukacji ekologicznej. Nauczyciel 
może dokonać w opublikowanym scenariu-

szu modyfikacji do potrzeb szkoły i zespołu 

uczniowskiego lub na bazie tego scenariu-

sza stworzyć własny.  

 
Członkowie LOP ze SP nr 3 w Kłobucku  

na zajęciach stacjonarnych 

Na stronie Zarządu Głównego Ligi Ochro-

ny Przyrody znajdują się materiały eduka-

cyjne, z których każdy nauczyciel może 

skorzystać, przygotowując zajęcia dotyczące 

retencji. Poprzez edukację uczniów trafiamy 

do ich rodziców, więc realizacja przedsię-
wzięć w oparciu o projekt zwiększy świa-

domość dzieci, młodzieży, a także osób do-

rosłych odnośnie do sposobów poprawy sta-

nu zasobów wodnych i zmniejszenia defi-

cytu wody w naszym kraju. 

Izabela Śledziona 

 

 

 

 

 
 

Netografia: 

https://www.lop.org.pl/projekt---mala-retencja--
-wiecej-wody-dla-przyrody,  

[dostęp 15.01.2022]. 

https://www.youtube.com/watch?v=9w_G_hp-
SM0&t=5s, [dostęp 15.01.2022]. 

https://drive.google.com/file/d/1H85ensRYR49
07qzgszFDZ9aUJRBIWH2r/view,  
[dostęp 15.01.2022]. 

https://drive.google.com/file/d/1cWClEh-
55FljCK3_NI7X8lMnVdpmFdd1/view,  
[dostęp 15.01.2022]. 

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy, 
[dostęp 15.01.2022]. 
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Izabela Witek 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

METODY  AKTYWIZUJĄCE  NA  LEKCJACH  MUZYKI 

SŁUŻĄCE  ZDOBYWANIU  WIEDZY  I  WYMIANIE  OPINII 
etody aktywizujące wprowadzane 

na zajęciach muzycznych bardzo 

urozmaicają proces dydaktyczny 

i dają naprawdę wiele korzyści. Do ich sto-

sowania nie trzeba chyba przekonywać twór-
czych nauczycieli. Wśród licznych zalet wy-

korzystywania aktywnych form pracy na lek-

cji są m.in.: 

● atrakcyjna forma zajęć,  

● zaangażowanie uczestników, często znacz-

nie większe niż podczas stosowania me-

tod podających, 

● znaczne ożywienie procesu nauczania – na 

lekcjach mamy bowiem możliwość wzmac-

niania ciekawych interakcji oraz szuka-

nia zupełnie niestandardowych dróg osią-

gania celu, 

● samodzielność działania uczniów,  

● konstruktywne informacje zwrotne uzyskane 

od uczniów oraz ciekawe wnioski z pracy. 

Od 2017 roku cele kształcenia w nowej 

podstawie programowej dla przedmiotu mu-

zyka zostały tak sformułowane, że w wielu 

obszarach takich jak: zdobywanie wiedzy 

czy wymiana opinii stosowanie metod ak-
tywizujących będzie jak najbardziej celowe. 

Cele kształcenia zostały zebrane w trzech 

głównych punktach, tj. wymaganiach ogól-

nych: 

1. Indywidualna i zespołowa ekspresja mu-

zyczna. 

2. Język i funkcje muzyki, myślenie mu-

zyczne, kreacja i twórcze działania. 

3. Wiedza o kulturze muzycznej, narodowym 

i światowym dziedzictwie kulturowym.  

Indywidualna i zespołowa ekspresja mu-
zyczna, czyli muzykowanie, tworzenie i im-

prowizowanie, rozwijanie predyspozycji i uz-

dolnień oraz kształtowanie preferencji mu-

zycznych jest najważniejszym elementem lek-

cji muzyki w szkole. Jak widać, pierwsze 

z wymagań samo w sobie jest formą akty-
wizującą naszych podopiecznych. Grając, tań-

cząc, śpiewając czy improwizując ruchem, 

dzieci i młodzież wykazują się aktywnością 

i  ekspresją. Sięgając jednak do dwóch ko-

lejnych wymagań skupionych wokół języka 
i funkcji muzyki oraz wiedzy o kulturze mu-

zycznej, zauważmy, że sprawa wygląda tro-

chę inaczej. Możemy przybliżać je uczniom 

na dziesiątki różnych sposobów. Warto sięg-

nąć do atrakcyjnych metod, które pomogą 

uczniom dobrze je zrozumieć, zapamięty-
wać, zaangażować się w zajęcia, utrzymać 

uwagę i wzmocnią aktywny udział w lekcji.  

Proponuję kilka metod aktywizujących, 

które przydadzą się w zdobywaniu wiedzy 

przez uczniów. Ich zastosowanie na lekcjach 
muzyki pozwoli na samodzielne poszukiwa-

nie wiadomości, stawianie pytań i formuło-

wanie wniosków. Niektóre z poniższych me-

tod pracy pomogą uczniom w nietuzinkowy 

sposób zapamiętywać nowe wiadomości. 

Stosując metody aktywizujące, warto jednak 
pamiętać o tym, by urozmaicać ich dobór 

na zajęciach. Nawet najlepsza metoda pra-

cy, gdy jest zbyt często stosowana, może 

powodować znużenie uczestników i o akty-

wizacji nie będzie już mowy. 

Rozpocznę od jednej z moich ulubionych 

propozycji... 

 
ZDOBYWANIE WIEDZY 

DYKTANDO W BIEGU 

Pomoce: zapisane na samoprzylepnych 

kartkach różne definicje, informacje do za-

pamiętania lub nowe słownictwo (po jednej 

kartce na parę uczniów).  

Przebieg: Uczniowie pracują w dwójkach. 

Nauczyciel przykleja w różnych miejscach 

na korytarzu lub – jeśli mamy taką możli-

wość – w sali gimnastycznej przygotowane 

wcześniej karteczki. Jeden uczeń z każdej 
pary podbiega do karteczki przeznaczonej 

dla jego pary, zapamiętuje sekwencję tekstu 

i przekazuje tekst partnerowi. Uczeń biega 

dopóty, dopóki partner nie zapisze całego 

tekstu. Warto dla każdej z par przygotować 

zadanie na innym kolorze kartki lub ozna-
czyć ją charakterystycznym symbolem – wów-

czas zadania nie będą się mylić. Do tej za-

bawy potrzebujemy sporo miejsca, by wszyst-

ko odbyło się bezpiecznie.  

M 
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Podsumowanie: Informacje podane w ta-

kiej formie zapamiętywane są przez uczniów 

dzięki pamięci krótkotrwałej, uczniowie po-

chłonięci są emocjami i rywalizacją. Warto 
zatem zadbać, by na zakończenie omówić, 

podsumować i sprawdzić hasła czy też in-

formacje, które uczniowie „zdobywali w bie-

gu”. Dzięki temu zwiększamy szansę, że 

zostaną na dłużej i lepiej zapamiętane. 

SPOTKANIE Z EKSPERTEM 

Pomoce: kartki i długopisy do zapisania 

pytań do eksperta. 

Przebieg: Zajęcia prowadzimy po omó-

wieniu konkretnego działu lub zagadnienia. 

Możemy też zaproponować je uczniom na 

początku realizacji tematu, by rozbudzić ich 

ciekawość.  

Uczniowie samodzielnie lub w grupach 

przygotowują pytania do eksperta dotyczące 

omawianych zagadnień. Następnie do sali 

zapraszany jest inny nauczyciel lub rodzic, 
który występuje w roli eksperta. Może być 

on ucharakteryzowany w zabawny sposób, 

wówczas rozmowa z nim bardziej zapadnie 

uczniom w pamięć. Rolę eksperta może 

równie dobrze pełnić nauczyciel prowadzący 
przedmiot lub – w starszych klasach – przy-

gotowany do wypowiedzi uczeń. 

Uczniowie, słuchając odpowiedzi eksper-

ta na postawione przez nich pytania, samo-
dzielnie robią notatki, trochę tak jakby byli 

uczestnikami konferencji prasowej. 

Podsumowanie: Jednym z ważniejszych 

etapów tej formy pracy jest formułowanie 
pytań przez uczniów. To etap rozbudzania 

ciekawości podejmowanym tematem. Może-

my wówczas przekonać się, co budzi zain-

teresowanie uczniów. Warto również na ko-

niec spotkania podsumować i uporządko-
wać z uczniami zebrane przez nich infor-

macje. 

PUZZLE 

Pomoce: stoliki problemowe dla kilku grup 
(tu: czterech). Na każdym z nich – przygo-

towane materiały, które stanowią część 

większej całości (tu: ¼). 

Przebieg: Faza pierwsza – dzielimy ucz-

niów na czteroosobowe zespoły. Każdy zes-

pół deleguje po jednym członku zespołu do 

każdego stolika. Na stolikach znajdują się 

informacje, które stanowią fragment więk-

szej całości. Uczestnicy czytają informacje 
i omawiają je w grupie, starając się zapa-

miętać jak najwięcej. Wspólnie określają 

najważniejsze informacje i wyciągają wnios-

ki z opracowywanych materiałów. 

Faza druga – każdy z uczniów wraca do 

swojego początkowego zespołu i w chrono-

logicznej kolejności przedstawia swój fragment 

zagadnienia swojej grupie. Każdy z uczest-

ników odpowiedzialny jest za przekazanie 

zdobytych wiadomości, gdyż tylko on poznał 
tę konkretną część całości wiedzy. 

Na koniec trzeba podsumować wspólnie 

informacje, by utrwalić i uporządkować je 
dla wszystkich uczniów. 

PRZECZYTAJ TEKST 

Pomoce: przygotowana na kartce defi-

nicja (ew. dwie lub trzy, jeśli grupa uczniów 
jest duża); ew. karteczki do losowania. 

Przebieg: Do zabawy warto wybierać takie 

teksty, definicje, które chcemy, by poprzez 

wielokrotne powtórzenie, utrwaliły się w pa-
mięci.  

Każdy z chętnych uczniów ma za zadanie 

przeczytać podaną definicję w odmiennym 

stylu. Może to być np. czule jak matka do 
niemowlęcia, jak ksiądz na kazaniu, jak ko-

mentator sportowy w radiu etc. Style czy-

tania mogą być wcześniej przygotowane na 

karteczkach do losowania przez uczniów, mo-

gą też być wymyślane na bieżąco przez nau-
czyciela lub proponowane przez czytającego 

definicję ucznia. Zadaniem słuchających ucz-

niów jest odgadnąć, w jakim stylu czytany 

jest dany tekst. 

WIECZÓR TRZECH KŁAMCÓW 

Pomoce: przygotowane wcześniej hasła 

z trzema definicjami, z czego jedna definicja 

każdego hasła jest prawdziwa, a dwie wy-

myślone.  

Przebieg: Uczestnicy dzielą się np. na 

trzy grupy, które mają za zadanie odgadnąć 

prawidłową definicję hasła. Prowadzący (nau-
czyciel bądź uczeń) podaje hasło np. kamer-
ton. Trzy chętne osoby, wcześniej przygo-

towane do tej roli, przyjmują rolę ekspertów. 

Ich zadaniem jest podać trzy różne definicje 

danego hasła, z czego tylko jedna jest 

prawdziwa. Najlepiej jest, gdy odpowiedzi są 

wcześniej przygotowane i zapisane – wów-
czas unikniemy pomyłki. Oczywiście wypo-

wiedzi „ekspertów” mogą być urozmaicane 

w dowcipny sposób i jeśli mamy wyjątkowo 

twórczych uczniów okraszone odrobiną ak-

torskiej improwizacji. 

Na koniec musimy podsumować wszyst-

kie odpowiedzi, tak by w pamięci uczniów 

utrwaliły się te właściwe. 
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DYSKUSJE 

Dyskutować można na wiele różnych 

sposobów. Warto pokazać uczniom różne 

formy dyskusji, by ćwiczyli i doświadczali 

merytorycznej rozmowy na zajmujące ich te-
maty. Dyskusje, które najchętniej wpro-

wadzam na zajęciach muzycznych z dziećmi 

i młodzieżą to: 

DYSKUSJA AKWARIUM 

Pomoce: w zależności od tematyki dys-
kusji – materiały przygotowujące uczniów 

do wymiany poglądów. 

Przebieg: Przygotowani do dyskusji ucz-

niowie (np. 1/3 klasy) siadają w środkowym 
kole, pozostali – w większym, zewnętrznym. 

Uczniowie ze środkowego koła wymieniają 

poglądy na zadany temat według ustalo-

nych wcześniej reguł. Uczniowie z koła zew-

nętrznego nie biorą udziału w początkowym 

etapie dyskusji, lecz przysłuchują się, robią 
notatki, wyrabiając sobie własną opinię na 

dyskutowany temat.  

Po upłynięciu wyznaczonego czasu na 
wymianę zdań osób w kole środkowym, głos 

zabierają osoby, które dotychczas się przy-

słuchiwały, czyli uczniowie z koła zewnę-

trznego. Ich zadaniem jest odnieść się do 

usłyszanych argumentów i przebiegu dys-

kusji oraz wyrazić własne zdanie na oma-
wiany temat. 

2 x 4 x 8 

Ten rodzaj dyskusji nazywany jest cza-
sem kulą śnieżną. Może służyć wymianie 

opinii lub formułowaniu wniosków. 

Przebieg: Grupa zostaje podzielona na pa-

ry. Każda para w wyznaczonym czasie dzieli 

się opiniami na zadany przez nauczyciela 

temat. Poszczególne osoby prezentują włas-

ny punkt widzenia lub wypracowują wspólny. 

Potem pary łączą się w czwórki i w czwór-

kach podejmują dany temat. Dalej czwórki 
łączą się w grupy 8-osobowe i w nich roz-

mawiają.  

Na koniec podsumowujemy wnioski z dys-

kusji lub podajemy wypracowany w gru-

pach punkt widzenia. 

DYSKUSJA SŁONECZKO 

Pomoce: Okrągła kartka do zapisania 
hasła, małe karteczki – po kilka dla każdego 

z uczestników. 

Przebieg: Na okrągłej kartce zapisujemy 

temat dyskusji. Kładziemy ją w widocznym 

miejscu. Uczniowie otrzymują po kilka kar-

teczek i na każdej z nich wpisują jedną pro-

pozycję odpowiedzi do danej dyskusji. Potem 

każdy z uczestników przykłada swoje odpo-
wiedzi do środka słoneczka w ten sposób, 

by wszystkie te same lub zbliżone odpo-

wiedzi stanowiły jeden promień. Na zakoń-

czenie omawiamy powstałą pracę, wspólnie 

zastanawiamy się nad popularnością niektó-

rych odpowiedzi i podawanych rozwiązań. 

Więcej propozycji metod aktywizujących 
oraz ich rozwinięcie i dokładne omówienie 

będą mogli Państwo uzyskać, uczestnicząc 

w warsztatach „Metody aktywizujące na lek-

cjach muzyki” realizowanych w ramach do-

radztwa metodycznego RODN „WOM” w Czę-

stochowie. 

Izabela Witek 
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Urszula Zaleska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

MIEJSCE  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO  

W  NOWOCZESNEJ  SZKOLE 
spółczesny świat rozwija się w co-

raz szybszym tempie, co stawia 

przed nauczycielami nowe zada-

nia. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, 

jakich kompetencji będzie wymagał rynek 

pracy od naszych uczniów, dlatego obecnie W 
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w dydaktyce kładzie się nacisk na akty-

wizację procesu nauczania, kształcenie kom-

petencji miękkich i umiejętność krytycznego 

myślenia. Szkoła, wprowadzając niezbędne 
zmiany w sposobie kształcenia, ma przygo-

tować młodych ludzi do życia w przyszłym 

społeczeństwie, dać im jak największe szan-

se osiągnięcia życiowego sukcesu na miarę 

ich możliwości i talentu. Każdy ambitny pe-

dagog, mający na uwadze przyszłość swoich 
uczniów, stawia sobie zatem pytania – co zro-

bić, by zmotywować ich do uczenia się, za-

chęcić do kreatywności, uświadomić, że są 

współorganizatorami własnego nauczania? 

Poza postępem technicznym, rozwojem 
technologii informacyjnej, zmianami w gos-

podarce jesteśmy zaskakiwani sytuacjami 

życiowymi, takimi jak konieczność naucza-

nia zdalnego ze względu na kolejne fale pan-

demii. Borykamy się na co dzień z psycho-

logicznymi skutkami takiej formy nauki, 
obserwując u swoich podopiecznych postę-

pujący spadek motywacji do aktywności, sa-

morozwoju, a także zmniejszoną odporność 

na stres wywołany stawianiem wymagań 

czy wizją egzaminów zewnętrznych. 

Jak poradzić sobie z tymi trudnościami? 

Jak sprostać tak wysokim wymaganiom i ocze-

kiwaniom? Oczywiście istnieją sprawdzone 

metody nauczania, ale punktem wyjścia 

musi być zaangażowanie nauczyciela w pra-

cę, jego profesjonalizm połączony z emocjo-
nalną więzią z uczniami. Powinna go cecho-

wać pomysłowość, kreatywność, determina-

cja w realizacji wytyczonych celów, a także 

poszukiwanie nowych rozwiązań metodycz-

nych i wychowawczych. Dobry pedagog nig-
dy nie zapomina o odpowiedzialności nie 

tylko za poziom wiedzy, ale także za rozwój 

osobowości uczniów. Dlatego, aby właściwie 

stymulować rozwijanie wrodzonych zdolnoś-

ci, należy poznać mocne i słabsze strony 

wychowanków, zbadać ich potrzeby psy-
chiczne oraz określić dominujące typy in-

teligencji. Każdy człowiek posiada specyficz-

ne dla siebie uzdolnienia i zainteresowania, 

dzięki którym tworzy najskuteczniejszy spo-

sób poznawania świata i uczenia się. Szkoła 
powinna odkrywać, oprócz uwarunkowań 

psychologicznych, również takie predyspo-

zycje intelektualne jak: zdolność do ab-

strakcyjnego myślenia, spostrzegawczość, 

umiejętność syntetycznego lub analitycz-

nego myślenia, ciekawość poznawczą, wyob-
raźnię twórczą, refleksyjność oraz zdolność 

do rekonstrukcji1. Zadaniem nauczyciela 

jest kierowanie procesem kształcenia tak, by 

rozwijać u ucznia osiem inteligencji, dając 

przy tym możliwość poszukiwania naj-

efektywniejszych sposobów rozwiązań wyko-

nywanych zadań. Poznanie uczniów od tej 
strony umożliwiają testy inteligencji wielo-

rakiej oraz wprowadzanie zasad oceniania 

wspierającego. Warto na jednej z pierwszych 

lekcji przeprowadzić w klasie test inteli-

gencji wielorakiej i założyć zeszyt obser-

wacji, w którym każdemu uczniowi dedy-
kujemy cztery strony. Po wpisaniu wyników 

testu zaczynamy gromadzić informacje, 

zapisując swoje spostrzeżenia odnośnie, np. 

ulubionych form pracy, zainteresowań, spo-

sobów reagowania na polecenia, mocnych 
stron i trudności w nauce. Już po kilku 

miesiącach taka systematyczna praca przy-

nosi bezcenną wiedzę na temat tego, jak 

indywidualizować nauczanie i skutecznie 

motywować naszych uczniów do współ-

uczestniczenia w procesie nauczania. 

Z własnej praktyki wiem, że tylko takie 

„rozpoznanie” klasy pozwala osiągać zado-

walające efekty kształcenia z zastosowaniem 

metody projektu edukacyjnego. 

DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY? 

Uważam, że jest to metoda, która spraw-

dza się w obecnej sytuacji, gdy pandemia 

zaburzyła nie tylko normalny proces nau-

czania, lecz także relacje międzyludzkie, 

zwłaszcza wśród młodzieży skazanej w ostat-

nich dwóch latach na długotrwałą izolację. 

Projekt ma szczególne walory wychowaw-

cze, ponieważ sprzyja integrowaniu zespołu 

klasowego. Uczniowie są, w pewnym sensie, 

zmuszeni do współdziałania w obrębie gru-

py. Wymaga to od nich przyjmowania róż-
nych ról. Kolejnym atutem tej metody jest 

możliwość zaktywizowania całej klasy, także 

tych uczniów, którzy zazwyczaj „stoją z bo-

ku”, ponieważ członkowie grupy wspólnie 

pracują nad zgromadzonym materiałem, 

omawiają oraz przygotowują różnorodne za-
dania. Dlatego warto, by nauczyciel, wpro-

wadzając takie przedsięwzięcie po raz pierw-

szy, wyznaczył uczniów wchodzących w skład 

zespołu oraz przydzielił rolę lidera grupy 

jednemu z nich. Wynika to ze względów or-
ganizacyjnych i wiedzy pedagoga znającego 

mocne strony swoich wychowanków. Po 

prostu nie każdy nadaje się do roli or-

ganizatora i przywódcy, a często powodzenie 

projektu zależy od lidera. Jego głównym 

zadaniem jest motywowanie do działania 
kolegów i koleżanek. Nauczyciel pomaga 
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w momencie, gdy jest to konieczne, jednak 

przeważnie jedynie monitoruje działania po-

dejmowane przez uczniów. Pozwala to na po-

łączenie we wspólnym działaniu osób o róż-
nych zdolnościach i umiejętnościach. Gdy 

uczniowie poznają już dobrze tę metodę, 

należy dać im swobodę doboru członków gru-

py, by uczyć ich samodzielności i nieza-

leżności w myśleniu i działaniu. Naturalnie 

nauczyciel musi cały czas czuwać nad rea-
lizacją projektu, dając uczniom możliwość 

samodzielnego wyboru metod i form pracy, 

które są dla nich najbardziej atrakcyjne. 

Ponadto projekt uczy przemyślanego dzia-

łania: planowania, umiejętnego rozporządza-
nia czasem, korzystania z różnych źródeł in-

formacji oraz prezentacji efektów wspólnej 

pracy. 

Jednak dla mnie najważniejszą zaletą me-

tody projektu jest wyzwalanie twórczych 

postaw młodzieży. 

W. Okoń stwierdził, że twórczość to „pro-

ces działania ludzkiego, dający nowe i ory-

ginalne wytwory, ocenione w danym czasie 

jako społecznie wartościowe. Może przeja-

wiać się w każdej dziedzinie ludzkiej, za-
równo artystycznej i naukowej, jak i orga-

nizacyjnej, technicznej, produkcyjnej i wy-

chowawczej”2. I rzeczywiście, uczniowie, któ-

rych zaciekawimy i zainspirujemy do działa-

nia, potrafią wykazać się niezwykłą inwen-

cją twórczą i pomysłowością. Miałam okazję 
przekonać się o tym podczas realizacji pro-

jektu w klasie drugiej liceum po szkole pod-

stawowej. Projekt dotyczył twórczej interpre-

tacji wybranego sonetu Adama Mickiewicza 

z cyklu „Sonetów krymskich”. Dwie grupy 
stworzyły filmy będące oryginalną, osadzoną 

we współczesnych realiach, historią nawią-

zującą do sonetów „Stepy akermańskie” 

i „Droga nad przepaścią w Czufut-Kale”. 

Zaskoczyła mnie pomysłowość i odkryw-

czość interpretacji. Uczniowie znaleźli ade-
kwatne krajobrazy w okolicach Częstochowy 

(skały w Zrębicach filmowane z żabiej 

perspektywy wydawały się niebotyczne), jeż-

dżące konno dziewczyny wypożyczyły wierz-

chowce (Pielgrzyma i Mirzę) z pobliskiej 
stadniny, a świetnie dobrane warunki atmo-

sferyczne (silny wiatr i kłębiące się chmu-

rami niebo) oraz podkład muzyczny dopeł-

niały całości tej niezwykłej wizji. Z kolei 

w  obrazie drugiej grupy dominowała psy-

chologiczna interpretacja sytuacji współ-
czesnej nastolatki, mającej poczucie niezro-

zumienia i osamotnienia. Pejzażem, który 

z jednej strony uzmysławiał bohaterce sy-

tuację opuszczenia przez bliskich, lecz z dru-

giej wywoływał zachwyt pięknem natury, była 

rozległa kwitnąca łąka i wyjęte wprost z Gał-
czyńskiego „chmurki humorki”. Smaczku 

całości dodawały wyświetlane na tym tle 

komunikaty ze smartfona, takie jak: „Brak 

nowych wiadomości”, „Jedźmy – nikt nie 

woła...” Uczniowie zdecydowali się jednak 

na zmianę zakończenia historii tułacza – ich 
bohaterkę w ostatniej chwili odnalazła mama. 

CO JESZCZE ZROBIĆ, 

BY WŁAŚCIWIE PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW 

DO PRACY NAD PROJEKTEM? 

Punktem wyjścia powinno być zacieka-
wienie uczniów i zachęcenie ich do współ-

pracy, a także uświadomienie, że ta metoda 

integruje treści języka polskiego z elemen-

tami historii, filozofii, historii sztuki, filmu 

i  teatru, muzyki, plastyki, kultury ludowej 

i  masowej. Nauczyciel powinien, poprzez umie-
jętne stawianie pytań, zmotywować pod-

opiecznych do własnych poszukiwań, pobu-

dzić ciekawość oraz zainicjować dyskusję 

dotyczącą tematu projektu. Podczas takiej 

lekcji należy dążyć do tego, by każdy uczeń 
czuł się w pełni akceptowany, nie bał się 

zadawania pytań i potrafił zaakceptować 

ewentualną krytykę własnego pomysłu. 

W  wywołanej przez prowadzącego „burzy 

mózgów” jej uczestnicy zyskują możliwość 

bycia kreatywnymi, co powoduje wzrost ich 
zaangażowania w realizację projektu. 

Kolejnym krokiem jest podzielenie klasy 

na grupy i przydzielenie każdej z nich dzia-

łania, a następnie przekazanie uczniom 

wcześniej przygotowanych materiałów, które 
pozwolą im zaplanować i monitorować pra-

cę, to znaczy: instrukcję, ramowy plan pra-

cy z określonymi terminami konsultacji, 

formy i termin prezentacji, zasady oceniania 

oraz przykładowe źródła wiedzy, pozycje bi-

bliograficzne, przydatne programy i aplika-
cje internetowe. 

Od tego momentu grupy pracują samo-

dzielnie nad szczegółowymi zagadnieniami, 

którymi mają się zająć, nadają tytuł swo-

jemu przedsięwzięciu, określają, w jaki spo-
sób przedstawią wyniki swej pracy, co przy-

gotują na prezentację i jak ona będzie prze-

biegała. 

PROJEKT – ALE JAKI? 

Ciekawą propozycją dla uczniów jest 

połączenie pracy nad tekstem literackim, 
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osadzonym w realiach lub konwencjach da-

nej epoki, z osobą twórcy związanego w ja-

kiś sposób z naszą szkołą, miastem czy re-

gionem bądź lokalną tradycją i kulturą. Te-
go typu projekty dają możliwość pogłębienia 

kontekstowego odczytywania tekstów lite-

rackich, szczególnie wymaganego w nowej 

formule wypracowania maturalnego. 

Pracując w częstochowskim I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackie-
go, którego absolwentkami były dwie wy-

bitne poetki – Halina Poświatowska i Lud-

miła Marjańska, nie miałam problemu ze 

znalezieniem takowych powiązań. Dlatego 

postanowiłam przygotować projekt eduka-
cyjny na bazie twórczości i biografii pierw-

szej z nich oraz utworów Adama Mickie-

wicza omawianych w klasie drugiej liceum 

po szkole podstawowej. 

Punktem wyjścia uczyniłam dwa wiersze 

Mickiewicza: „Oda do młodości” i „Do M***” 

oraz utwory Poświatowskiej: „Wiersz dla 

mnie”, „Oda do rąk”, „Koniugacja”. Wstęp-

nie zatytułowałam projekt – „Co mówią nam 

o twórcach ich dzieła?”. Postanowiłam zwró-

cić uwagę uczniów na następujące kwestie: 

● co decyduje o popularności niektórych 

utworów? 

● jaki portret psychologiczny poetów wy-

łania się z wierszy nasyconych wątkami 

autobiograficznymi? 

● jaka jest recepcja utworów wymienionych 
twórców w świadomości społeczności lo-

kalnej (ze względu na wspólne upodoba-

nia, oceny, motywacje czytelnicze)? 

Zaproponowałam uczniom kilka metod 

pracy, takich jak: stworzenie własnych wier-
szy wyrażających rozterki współczesnej mło-

dzieży, opracowanie na zasadzie analogii do 

danych wierszy (z wykorzystaniem wiedzy 

z retoryki) własnej mowy – manifestu, inter-

pretację wierszy prowadzącą finalnie do 

stworzenia portretów psychologicznych 
poetów, dyskusji panelowej poświęconej 

twórczości wybranego twórcy, przygotowa-

nie scenariusza sesji oraz prezentacji mul-

timedialnej poświęconych życiu i twórczości 

H. Poświatowskiej. Wyzwaniem dla odważ-
nych mogłoby być opracowanie oraz prze-

prowadzenie ankiet i wywiadów ulicznych 

badających wiedzę mieszkańców na temat 

życia i twórczości poetów, a następnie przed-

stawienie ich wyników. 

Oczywiście pomysłów na przybliżenie syl-

wetek twórców ważnych dla społeczności 

lokalnej jest wiele, ale warto zwrócić uwagę 

na tę kwestię, przygotowując uczniów do 
egzaminu maturalnego. 

 

Metoda projektu umożliwia nauczycie-

lowi kształcenie wielu umiejętności i kom-

petencji wskazanych w podstawie progra-

mowej w czterech obszarach: kształcenia 
literackiego i kulturowego, językowego, two-

rzenia wypowiedzi oraz samokształcenia. 

Nie ulega wątpliwości, że projekt służy roz-

wijaniu u młodzieży samodzielności i nie-

zależności w myśleniu i działaniu, pomaga 
w poznawaniu i interpretowaniu utworów 

literackich oraz tekstów kultury. Służy wyz-

walaniu ciekawości poznawczej i inwencji 

twórczej, sprzyja budowaniu wysokiego 

poczucia własnej wartości. Uczy tolerancji, 

odpowiedzialności, samokrytycyzmu, a tak-
że samodzielnego dochodzenia do reguł 

i wyciągania wniosków w trakcie pracy po-

przez działanie czy rozwiązywanie pojawia-

jących się problemów. Ponadto kształtuje 

odpowiednie sposoby komunikacji oraz właś-
ciwą organizację pracy zarówno indywi-

dualnej, jak i zespołowej. Dlatego uważam, 

że metoda projektu powinna być obecna na 

lekcjach języka polskiego w szkole ponad-

podstawowej. 

Urszula Zaleska 
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UMCS, Lublin 1982, s. 8. 

2 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, War-
szawa 1981, s. 325. 
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Katarzyna Kucharzewska 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

BIBLIOTERAPIA  

FORMĄ   PROMOCJI  CZYTELNICTWA  

W  PUBLICZNEJ  BIBLIOTECE  PEDAGOGICZNEJ 

RODN  „WOM”   W  CZĘSTOCHOWIE
1

 

WPROWADZENIE 

Artykuł jest nawiązaniem do wystąpie-
nia na XVI Forum Bibliotekarzy Woje-
wództwa Śląskiego pt. Biblioteka partne-
rem użytkownika, które z powodu pandemii 

COVID-19 odbyło się w formie wideokon-

ferencji na platformie ClickMeeting 20 paź-

dziernika 2020 r. Tekst powstał w oparciu 

o własne kilkuletnie doświadczenia z pracy 
zawodowej w Publicznej Bibliotece Peda-

gogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. 

Forum od kilkunastu lat służy nauczy-

cielom, przedstawicielom środowiska nau-

kowego i oświatowego, tworząc okazję do 
dyskusji i wymiany poglądów na tematy 

dotyczące teraźniejszości i przyszłości fun-

kcjonowania bibliotek pedagogicznych oraz 

szkolnych. Spotkania nauczycieli bibliote-

karzy są miejscem wymiany doświadczeń 

i upowszechniania dobrych praktyk, a także 
przedstawiania nowych trendów w edukacji 

i bibliotekarstwie. 

Celem artykułu jest ukazanie bibliote-

rapii jako jednego ze sposobów promowania 

czytelnictwa w bibliotekach pedagogicznych 
i szkolnych. Problematyka ta omówiona 

zostanie na podstawie działań zrealizowa-

nych w ciągu kilku ostatnich lat w Pub-

licznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” 

w Częstochowie. 

W pierwszej części artykułu zawarto in-
formacje teoretyczne na temat rozumienia 

biblioterapii jako formy pracy z dziećmi 

i młodzieżą. Omówione zostaną jej cele jak 

i sposoby realizacji w pracy z uczniem. 

W drugiej części przedstawione zostaną przy-

kłady działań biblioterapeutycznych pro-
mujących czytelnictwo wśród uczniów róż-

nego typu szkół. 

Zadaniem współczesnej szkoły jest nie 

tylko dbanie o odpowiedni poziom wiedzy 

dzieci i młodzieży, ale także udzielanie im 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zda-
rza się, że uczniowie stają przed prob-

lemami, z którymi nie potrafią sobie po-

radzić. Dlatego nauczyciele bibliotekarze co-

raz częściej starają się pomóc im, stosując 

różne środki czytelnicze i techniki tera-
peutyczne. Biblioterapia jest też jedną 

z form promocji czytelnictwa, a w ostat-

nich latach stała się bardzo popularną 

metodą pracy z dziećmi i młodzieżą. Współ-

cześnie istnieją duże możliwości, aby pro-

wadzić działania biblioterapeutyczne w bib-
liotekach, dzięki pojawieniu się na rynku 

literatury terapeutycznej, a także kursom 

i  konferencjom biblioterapeutycznym oraz 

szkoleniom online. Biblioterapia jest, jak się 

okazuje, bardzo pomocna w pracy nauczy-
ciela bibliotekarza, również pedagoga szkol-

nego czy opiekuna świetlicy szkolnej. 

Lecznicza moc lektury  

– słowo o biblioterapii 

Co to jest biblioterapia? 

Biblioterapia (gr. biblion – książka, thera-
peo – leczę) – jest jedną z form terapii 

i psychologicznego wsparcia przy wykorzys-

taniu książki, a także innych materiałów 

(obrazów, filmów, spektakli teatralnych) pod 

kątem terapeutycznym. Odpowiednio dob-

Forum bibliotek i bibliotekarzy 
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rana lektura stymuluje rozwój emocjonalny, 

wzbogaca wyobraźnię i rozszerza zakres 

spostrzeżeń. Biblioterapia, jako forma psy-

chicznego wsparcia, od wielu lat znajduje 
zastosowanie w psychoterapii, coraz częściej 

stosuje się ją również w lecznictwie dzieci 

przewlekle chorych. 

Termin biblioterapia po raz pierwszy został 

użyty w 1916 r. przez S. McChorda Crot-

hersa. Natomiast podstawy biblioterapii 
stworzył N.A. Rubakin, który od 1919 r. 

w Instytucie Bibliopsychologii w Lozannie 

zapoczątkował badania nad reakcjami in-

dywidualnymi czytelników. W Polsce biblio-

terapia upowszechniła się w drugiej połowie 

lat sześćdziesiątych XX w. 

W 1966 r. Amerykańskie Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy przyjęło oficjalną definicję, 

zgodnie z którą biblioterapia, to: „użycie wy-

selekcjonowanych materiałów czytelniczych 

jako pomocy terapeutycznej w medycynie 
i psychiatrii, a także poradnictwo w roz-

wiązywaniu problemów osobistych poprzez 

ukierunkowane czytanie” (Kotwica, 2014, 

s. 221). 

Z kolei w Podręcznym słowniku biblio-
tekarza można przeczytać, że biblioterapia 

to: „wykorzystanie lektury książek i in. do-
kumentów jako środka terapeutycznego 

w leczeniu chorych. Z punktu widzenia 

bibliologii: badanie możliwości profilaktycz-

nego wykorzystania książek i lektury w da-

nej społeczności” (Czapnik, Gruszka, oprac., 
2011, s. 3). 

W 2020 r. Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej opublikowało następującą definicję: 

Biblioterapia – to zamierzone oddziaływanie 
poprzez czytanie, słuchanie lub oglądanie 
odpowiednio dobranych książek, fragmentów 
utworów, oglądanie i słuchanie adaptacji ut-
worów literackich. Terapia ma na celu kształ-
towanie właściwych postaw, uczenie pracy nad 
sobą, samoakceptacji. Przyczynia się do uś-
wiadomienia dziecku trudnych sytuacji i uczy 
reakcji na nie, daje szansę nabrania wiary 

w siebie, wpływa pozytywnie na emocjonalne 
stany. Rozwija osobowość poprzez prezento-
wanie literackich wzorców osobowych god-
nych naśladowania. Wzbogaca wiedzę, język, 
wyobraźnię, zdolność rozumienia pojęć moral-
nych i rozwój uczuć (Ippoldt, Matras-Masta-
lerz, 2020). 

Inna definicja biblioterapii, którą przy-

tacza dr Wanda Matras-Mastalerz z Uniwer-

sytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 

brzmi: 

Biblioterapia to proces dynamicznego oddzia-
ływania zachodzącego pomiędzy osobowością 
czytelnika a literaturą. Za podstawowy cel 
biblioterapii uznaje się wsparcie, „umacnia-
nie” odbiorcy poprzez ukierunkowane czyta-
nie. W procesie tym istotną rolę odgrywa po-
średnik, bibliotekarz, psycholog, bibliotera-
peuta, korzystający z metod wypracowanych 
przez psychoterapię, ale skupiający się głów-
nie na doborze i wykorzystaniu odpowiedniej 

literatury w pracy z czytelnikiem. Bibliotera-
pia to nie tylko czytanie tekstu, ale także 
różnorodne metody i formy pracy z nim w ce-
lu wspierania rozwoju i osiągania lepszej ja-
kości życia (Matras-Mastelarz, 2016). 

Jakie są cele i zadania biblioterapii?  

Za Ireną Borecką stwierdza się, że 

biblioterapia opiera się głównie na wykorzys-
taniu terapeutycznych wartości literatury. Li-
teratura daje szansę oderwania się od smut-
nej rzeczywistości. Pomaga zrozumieć siebie 
i innych ludzi. Może stać się punktem wyjścia 

do rozważań nad własną sytuacją życiową, 
nad sposobem pomocy samemu sobie (Bo-
recka, 1998, s. 12). 

Biblioterapia według I. Boreckiej w za-
łożeniach i sposobie realizacji jest zbliżona 

do psychoterapii i psychologii. Jej celem jest 

niesienie pomocy w odnalezieniu się w no-

wej, trudnej sytuacji (choroba, pobyt w szpi-

talu, trudności adaptacyjne w nowym miejs-

cu, trudności w szkole – w przypadku dzieci). 
Uczestnicy sesji biblioterapeutycznych w trak-

cie spotkań identyfikują trudności, z jakimi 

borykają się w codziennym życiu. Należy 

nadmienić, że problemy, oprócz choroby, 

mogą wynikać z zaburzonego wizerunku sa-
mego siebie oraz nieprawidłowych relacji 

z innymi osobami. 

Zadaniem biblioterapeuty jest prowadzenie 
zajęć w taki sposób, by uczestnik mógł zaak-
ceptować własną lub czyjąś niepełnospraw-
ność, słabość i nauczył się z nią funkcjonować. 
Ważne jest stworzenie odpowiedniej atmosfery 
terapeutycznej oraz pozytywne wpływanie na 
stany emocjonalne uczestników poprzez do-
starczanie lektur i rozmowy o nich (Borecka, 

1998, s. 13). 

Z kolei Maria Molicka, dr psychologii, pro-

pagatorka bajkoterapii w Polsce, pisze, że: 

biblioterapia jest metodą stymulującą poprzez 
specjalnie dobraną literaturę i inne materiały 
tekstowe do budowania zasobów osobistych: 
wiedzy, a głównie samowiedzy w celu rozumie-
nia siebie i świata społecznego, która to me-
toda ma za zadanie: 
● wspomaganie rozwoju, 
● wspieranie w sytuacjach emocjonalnie trudnych, 
● oddziaływanie terapeutyczne (Molicka, 2011, 

s. 153). 
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Według literatury przedmiotu wyróżnia-

my biblioterapię instytucjonalną, kliniczną 

i wychowawczą. W edukacji zastosowanie 

znajduje ta ostatnia – wychowawcza, zwa-
na również rozwojową czy wychowawczo- 

-humanistyczną. Jest ona skierowana do 

osób zdrowych, które mają do rozwiązania 

różnego rodzaju problemy i dzięki odpo-

wiedniej podpowiedzi lekturowej są w stanie 

przepracować temat i rozwiązać problem lub 
złagodzić jego skutki (Borecka, 2001, s. 15). 

Na zajęciach tego typu wykorzystywane są 

książki (materiały) odpowiednio dobrane do 

potrzeb osób borykających się z istotnymi 

problemami wychowawczymi (rozwojowymi). 

Spośród wymienianych w literaturze przed-

miotu celów biblioterapii najbardziej istotne 

wydają się te zaproponowane przez Ewelinę 

J. Konieczną. Są to: 

● poprawa komunikacji interpersonalnej 

w grupie: rozwiązywanie konfliktów, stwa-
rzanie możliwości bycia w różnych ro-

lach społecznych i relacjach interperso-

nalnych, nauka asertywnej obrony swo-

ich praw i opinii, akceptacja i szacunek 

w relacjach międzyosobowych oraz do-
strzeganie potrzeb własnych i cudzych, 

empatia; 

● praca z uczestnikiem nad przyjęciem przez 

niego integralnej wizji własnej osoby poprzez 

zachęcenie do samooceny postępowania 

i wglądu w sferę emotywną, zachęcenie 

do retrospekcji i wyciągania wniosków 

z postępowania bohaterów prezentowa-
nych historii, uświadomienie istnienia 

różnorodnych zagrożeń (alkohol, narko-

tyki, sekty, negatywny wpływ środowiska 

itp.) oraz możliwości ich unikania, a także 

kształtowanie postaw prospołecznych, 

prorodzinnych i prozdrowotnych; 

● pomoc w rozwiązywaniu problemów wią-
żących się z okresem dorastania poprzez: 

poszukiwanie odpowiedzi na postawione 

pytania egzystencjalne, kształtowanie 

hierarchii wartości i wspierania rozwoju 

moralnego, uświadomienie roli rodziny 
w życiu człowieka, omawianie problema-

tyki tożsamości i poczucia sensu życia 

oraz problemów związanych z niemoż-

nością odnalezienia swojej drogi życiowej 

(Wosik-Kawala, Zubrzycka-Maciąg, red., 

2011, s. 211). 

I. Borecka podaje następujące efekty sto-
sowania biblioterapii: 

● odnalezienie się pacjentów (wychowanków) 

w nowej sytuacji życiowej; 

● uzyskanie informacji w przypadku cho-

rych i niepełnosprawnych o stanie włas-

nego zdrowia i sposobach przezwycię-

żania choroby lub niepełnosprawności, 
a w przypadku innych osób to informacje 

o ich sytuacji psychicznej, społecznej, 

kulturalnej i sposobach ich zmiany; 

● znalezienie wzorców osobowych do naśla-

dowania; 

● odkrycie w sobie nowych zainteresowań 
i zdolności; 

● odkrycie w literaturze wartości dotych-

czas niedostrzeganych (Borecka, 2001, 

s. 20). 

W trakcie prowadzenia zajęć ważne jest 
przyjęcie jednego modelu postępowania bib-

lioterapeutycznego. 

Proces biblioterapeutyczny powinien skła-

dać się z następujących etapów: 

1. Samodzielne zapoznawanie się z materia-

łami odpowiednio dobranymi przez tera-
peutę. 

2. Identyfikacja z bohaterem literackim. 

3. Katharsis, czyli wywołanie takiego stanu 

psychicznego, który przyniesie ulgę i od-

reagowanie. 

4. Wgląd w siebie – czyli analiza własnych 

problemów. 

5. Zmiana postaw i zachowań uczestników 

terapii (Borecka, Wontorowska-Roter, 2003, 

s. 49). 

Wszystkie zajęcia powinny składać się 
z wymienionych etapów. W tekstach literac-

kich należy poszukiwać tych założeń oraz 

stosować odpowiednio dobrane narzędzia 

biblioterapeutyczne. 

Warto wspomnieć, że główną odmianą 
biblioterapii dla dzieci jest bajkoterapia. 

Opiera się ona na pracy z tekstami bajek 

terapeutycznych. M. Molicka, która w po-

łowie lat 80. XX w. wprowadziła bajko-

terapię na grunt polski dokonała podziału 

bajek: „[…] relaksacyjna […], psychoedu-
kacyjna oraz psychoterapeutyczna” (Mo-

licka, 2002, s. 153). 

Bajka terapeutyczna adresowana jest 

głównie do dzieci w wieku od 4 do 9 lat, 

ma na celu uspokojenie, zredukowanie 
problemów emocjonalnych i wspieranie 

rozwoju osobowego. Jej specyfika to adresat 

– osoba mająca konkretny problem. Bajka 

terapeutyczna pozwala dziecku bez lęku 

spojrzeć na własne problemy i uczy, jak 
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sobie z nimi radzić, co sprawia, że dziecko 

zaczyna pozytywnie myśleć o sytuacjach 

trudnych, np. lękotwórczych. Dzięki bajkom 

tajemnicze lęki tracą swoją moc, stają się 
zwykłymi sytuacjami, w których dziecko 

potrafi dobrze funkcjonować. 

Istotę biblioterapii doskonale obrazuje 

cytat z Ursuli K. Le Guin (amerykańskiej 

pisarki, autorki książek fantasy i science 

fiction): 

Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. 
To, co inni ludzie […] robią i myślą, czują 
jest bezcennym przewodnikiem w zrozu-
mieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać 
(Walska, 2015). 

Literatura ma ogromny potencjał, który 
nauczyciel i bibliotekarz może wykorzystać 

w swojej pracy. Czytanie na pewno pomaga, 

a książka jest doskonałym narzędziem 

wychowawczym, czytelniczym i terapeutycz-

nym. 

Biblioterapia niewątpliwie ma charakter 

interdyscyplinarny. Możemy wyróżnić kilka 

aspektów biblioterapii. Pedagogiczny aspekt 

biblioterapii koncentruje się wokół roli 

książki jako metody leczenia opartego o pro-

ces edukacyjny, który ma pomóc w radzeniu 
sobie z trudną sytuacją. Biblioterapia jest 

zalecana osobom chorym przebywającym 

w szpitalu, a szczególnie dziecku odczuwa-

jącemu lęki i frustrację. Lektura pełni waż-

ną funkcję w pomocy osobom niepełno-
sprawnym, ponieważ może dawać nadzieję 

na pokonanie trudności, zmienić tok myś-

lenia o chorobie oraz aktywizować. Bib-

lioterapię stosuje się w przypadku współ-

uzależnienia, niedostosowania społecznego, 

takich zaburzeń rozwojowych, jak dysleksja 
czy dysgrafia oraz zaburzeń nerwicowych. 

To metoda psychoterapeutyczna, która ma 

za zadanie wzmocnić i wzbogacić zasoby 

pacjenta, by lepiej radził on sobie z trud-

nościami. Biblioterapia jest także działem 
terapii zajęciowej. Ponadto lekarze używają 

wyselekcjonowanych materiałów czytelni-

czych jako pomocy terapeutycznej w me-

dycynie i psychiatrii. Biblioterapia jest 

klasyfikowana również jako forma terapii 

pedagogicznej oraz metoda pracy wycho-
wawczej w bibliotece szkolnej oraz forma 

upowszechniania czytelnictwa. Biblioterapia 

wchodzi w skład szeroko rozumianej ar-

teterapii. 

Według innej definicji, biblioterapia to: 
„[…] metoda rozwoju osobistego, w której za 

pomocą odpowiednio dobranych materiałów 

wspiera się funkcjonowanie człowieka” 

(Matras-Mastalerz, 2016) oraz sprzyja umac-

nianiu dobrostanu psychofizycznego dzieci 

i młodzieży, zwłaszcza w czasie pandemii 
COVID-19. 

Celem nadrzędnym biblioterapii jest 

niesienie pomocy w odnalezieniu się w no-

wej, trudnej sytuacji. Prowadząc zajęcia czy 

realizując programy biblioterapeutyczne, 

należy pamiętać, że najważniejszym ele-
mentem działań biblioterapeutycznych jest 

rozpoznanie potrzeb (problemów) uczest-

ników zajęć. Dzięki dobrze postawionej 

diagnozie można zaplanować odpowiednie 

działanie terapeutyczne. Ważny jest także 
dobór literatury, który ściśle wiąże się z da-

ną sytuacją terapeutyczną. 

Podczas spotkań biblioterapeutycznych 

łączy się czytanie (pracę z tekstem), 

rysowanie, ruch, muzykę, stąd często 

oceniane są one przez uczestników jako 
bardzo atrakcyjne. Ważną rolę odgrywają 

zajęcia diagnostyczne, które przeprowadza 

się w celu poznania danej osoby czy grupy. 

Istotny jest odpowiedni dobór materiałów do 

zajęć – nie tylko książek, lecz także np. kart 
narracyjnych, filmów czy nagrań. Zwykle 

cechują się one walorami terapeutycznymi, 

aktywizującymi lub relaksacyjnymi. 

Dlaczego w bibliotekach proponowana 

jest biblioterapia? Należy uświadomić sobie, 

że zmieniła się rola książki i ma ona 
zupełnie inne znaczenie dla współczesnego 

społeczeństwa niż kiedyś. Książka jest 

z jednej strony „oazą” ciszy i spokoju, 

skarbnicą nieocenianych wartości, a z dru-

giej strony narzędziem czytelnictwa, które 
czyni je bardziej atrakcyjnym, ponieważ 

jest ukierunkowane na zaspokajanie różno-

rakich, indywidualnych potrzeb (Szulc, 

2011, s. 12). Osoby zajmujące się biblio-

terapią starają się uczynić z książki lekar-

stwo zarówno na ból psychiczny, jak również 
fizyczny. Wykorzystują książkę jako narzę-

dzie, dzięki któremu pozbywamy się uprze-

dzeń, czy też pozwalamy jednostkom na 

powrót do społeczeństwa. 

BIBLIOTERAPIA W BIBLIOTEKACH 

PEDAGOGICZNYCH 

Wykorzystywanie tekstów literackich 

w celach terapeutycznych jest coraz bardziej 

docenianą formą oddziaływania na dzieci 

i młodzież, jak również dorosłych. Prowa-

dzenie zajęć czytelniczych z elementami 
biblioterapii może mieć ogromne znaczenie 
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dla uczniów. Daje bowiem większe możli-

wości niż tradycyjna lekcja biblioteczna. 

Obecnie dużo uwagi poświęca się roli 

czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych. 
Współcześnie, mimo silnego odziaływania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

biblioteka może zaproponować ciekawą 

ofertę dotyczącą propagowania czytelnictwa, 

dzięki czemu uczniowie chętnie sięgną po 

książkę. W ostatnich latach wiele bibliotek 
pedagogicznych w Polsce dostrzegło po-

tencjał tkwiący w tego typu działaniach, 

czego odzwierciedleniem były sygnały zain-

teresowania biblioterapią. 

Najważniejszą funkcją warsztatów biblio-
terapeutycznych są m.in.: rozbudzanie za-

interesowań czytelniczych; profilaktyka; te-

rapia dla uczniów z różnego rodzaju zabu-

rzeniami oraz ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

DZIAŁANIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE  
W CELU PROMOWANIA CZYTELNICTWA 

Biblioterapia jest jedną z form promocji 

czytelnictwa. Czytanie jako jeden z podsta-

wowych elementów procesu biblioterapeu-

tycznego, prowadzi do istotnych zmian w po-
stępowaniu leczniczym i wychowawczym. 

Czytanie jest ważnym elementem psychicz-

nego dojrzewania ucznia. Dostarcza bowiem 

bodźców do rozwoju emocjonalnego. Przy-

czynia się do wzbogacenia wyobraźni i roz-

szerza zakres spostrzeżeń i pojęć oraz dos-
tarcza doznań zastępczych, istotnych za-

równo dla osób zdrowych, jak i chorych. 

Czytanie lub szerzej – czytelnictwo – przy-

czynia się do kształtowania postaw, wzbo-

gacania słownictwa, przyrostu wiedzy. Może 
stać się inspiracją do różnych form ak-

tywności intelektualnej (dyskusji, recytacji, 

działalności plastycznej itp.). 

Biblioterapia to nie to samo, co zajęcia 

czytelnicze. Biblioterapia może jednak być 

formą promocji czytelnictwa. Przybiera 
wówczas formę zachęcania użytkowników 

biblioteki do sięgania w trudnych chwilach 

po ulubioną lekturę. Ponadto na zajęciach 

odbywa się rozmowa o książkach, a nau-

czyciel bibliotekarz prezentuje różnego 
rodzaju zbiory. Prezentowane są także inne 

materiały, np. czasopisma dla dzieci i mło-

dzieży, płyty CD z lekturami szkolnymi, 

materiały audiowizualne, e-booki, audio-

booki oraz zasoby czytelni internetowej, np. 

IBUK Libra. W bibliotece podejmowane są 
działania mające na celu wspieranie nau-

czycieli w planowaniu i realizacji zadań 

związanych z kształtowaniem zainteresowań 

czytelniczych uczniów. Inicjatywy te to: kon-

kursy, spotkania autorskie, udział w ogól-
nopolskich akcjach wspierających czytel-

nictwo, jak Narodowe Czytanie, Cała Polska 

Czyta Dzieciom, Tydzień Czytania Dzieciom, 

Dzień Głośnego Czytania, imprezy cykliczne 

(Tydzień Bibliotek, Dzień Pluszowego Misia, 

Dzień Książkowego Misia). 

W bibliotekach nauczyciele bibliotekarze 

powinni podejmować liczne działania pro-

czytelnicze, m.in. zajęcia biblioteczne z edu-

kacji czytelniczej i medialnej, w tym zajęcia 

biblioterapeutyczne, warsztaty aktywizujące 
czytelnictwo, wystawy i ekspozycje czytel-

nicze, zajęcia wychowawcze, czytelnicze z ele-

mentami biblioterapii, pedagogizację rodzi-

ców. 

Bibliotekarz szkolny często jest powier-

nikiem problemów doświadczanych przez 
czytelnika/ucznia, problemów, których źró-

deł należy postrzegać zarówno w rozwoju 

psychofizycznym, jak i w środowiskach szkol-

nym, rodzinnym. Wówczas nicią porozumie-

nia między bibliotekarzem a uczniem jest 
utwór literacki. Nauczyciel może tylko pod-

sunąć tekst, ale też zainicjować proces 

biblioterapeutyczny. Samo ukierunkowane 

czytanie jest w pełni procesem terapeutycz-

nym. Ponadto spotkanie z bibliotekarzem 

polecającym książkę to forma promocji czy-
telnictwa. 

Bibliotekarz szkolny ma szansę na stwo-

rzenie trwale funkcjonującej grupy biblio-

terapeutycznej, jaką stanowi klasa, w której 

realizowane są zagadnienia z zakresu edu-
kacji czytelniczej i medialnej. Dzięki wzbo-

gaceniu programu i lekcji z edukacji czy-

telniczej i medialnej o treści biblioterapeu-

tyczne i typowe dla biblioterapii formy pracy 

oraz wykorzystywane techniki, można doko-

nać pożądanych zmian w sferze emocjonal-
nej, eliminować niepożądane stany psy-

chiczne czy powstałe napięcia, stabilizować 

i wspierać. 

Biblioterapia z założenia opiera się na 

fakcie czytelnictwa. Zajęcia z edukacji czy-
telniczej i medialnej sprzyjają konstruo-

waniu wzorca kultury czytelniczej ucznia, 

zaopatrują go w kompetencje czytelnicze. 

Uczeń, dzięki zajęciom z biblioterapii, uczest-

niczy w kulturze czytelniczej, potrafi sa-

modzielnie i starannie dobierać książki zgod-
ne z kierunkiem kształcenia czy własnymi 

zainteresowaniami. Nauczyciel bibliotekarz, 
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aby wspomóc uczniów w rozwiązywaniu 

problemów, z którymi oni sami nie potrafią 

się uporać, bardzo często wykorzystuje 

książkę. Książka jest tu środkiem terapeu-
tycznym, a także doskonałym narzędziem 

w  pracy z uczniami mającymi problemy 

z nauką, własnymi emocjami i tymi, którzy 

nie radzą sobie w nowych sytuacjach ży-

ciowych. 

BIBLIOTERAPIA JAKO RODZAJ PROMOCJI 

CZYTELNICTWA NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ  

W PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ 

RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN 

„WOM” w Częstochowie ma w swojej ofercie 
działania promujące czytelnictwo. Są to ak-
cje: Cała Polska Czyta Dzieciom, Narodowe 
Czytanie oraz zajęcia z edukacji czytelniczej 

i medialnej dla uczniów wszystkich typów 

szkół. 

W 2007 r. zajęcia z elementami bibliote-

rapii zostały włączone do oferty zajęć bib-
liotecznych. W każdym roku szkolnym za-

jęcia te są wzbogacane o nowe tematy, po-

mysły, literaturę. Prowadzone jest także 

poradnictwo z zakresu literatury bibliote-

rapeutycznej, również udostępnianie jej, 
udzielanie wskazówek oraz instruktaży me-

todycznych dotyczących prowadzenia zajęć 

przez nauczycieli. Biblioteka na bieżąco 

gromadzi nowości wydawnicze z obszaru 

biblioterapii, a także szeroko rozumianej 

arteterapii. Od 2006 r. prenumerowane 
jest czasopismo „Biblioterapeuta” – kwar-

talnik (aktualnie półrocznik) Polskiego To-

warzystwa Biblioterapeutycznego. 

Pracownicy Publicznej Biblioteki Pedago-

gicznej RODN „WOM” w Częstochowie za-
angażowali się również we wsparcie szkół, 

placówek oświatowych, dostrzegając zainte-

resowanie biblioterapią wśród nauczycieli 

Częstochowy i powiatu częstochowskiego. 

W ten sposób powstała sieć współpracy i sa-

mokształcenia nauczycieli interesujących się 
zagadnieniami biblioterapii. 

Biblioterapia ma na celu poprzez wyko-

rzystanie książki: kształtowanie właściwych 

postaw wobec siebie i innych; przeciwdzia-

łanie zaburzeniom nerwicowym, lękom, de-
presji, które mogą pojawić się w wyniku nie-

umiejętności przystosowania się do aktual-

nej sytuacji i zniechęcenia do życia; wypeł-

nianie nadmiaru wolnego czasu pozytyw-

nymi treściami. Celem zajęć z elementami 

biblioterapii jest także stymulowanie i roz-

wijanie zainteresowań i umiejętności, w tym 

także twórczości własnej oraz pomoc w od-

nalezieniu się w nowej sytuacji życiowej. 

Zadania przeprowadzonych warsztatów 
w bibliotece, lekcji i spotkań polegały na 

rozwijaniu u uczniów takich umiejętności, 

jak: rozpoznawanie, wyrażanie uczuć włas-

nych i cudzych; tolerancja i otwartość na 

innych; akceptowanie odmienności; nasta-

wienie i szukanie mocnych stron w sobie 
i kolegach; rozwiązywanie konfliktów zgod-

nie z zasadami współżycia w grupie. Odpo-

wiednio dobrana literatura uwzględniająca 

stan psychiczny oraz kulturę czytelniczą 

ucznia przynosi pozytywne skutki. Uczeń 
poprzez kontakt z książką wzbogaca swój 

zasób wiedzy, rozwija zainteresowania, a tym 

samym zyskuje pewność siebie. W książce 

może przede wszystkim znaleźć siły do po-

konywania trudności, zapomnienie o niepo-

wodzeniach, a także rozwiązanie swoich 
problemów. 

Najważniejsze funkcje prowadzonych za-

jęć w bibliotece pedagogicznej to: wycho-

wawcza, profilaktyczna, terapeutyczna w sto-

sunku do uczniów z zaburzeniami. Pamię-
tać należy, że funkcja biblioterapii polega 

nie tyko na porządkowaniu emocji, które 

stanowią źródło negatywnych stanów, np. 

lęku, depresji, złości. Oddziaływanie książki 

przejawia się także w wywoływaniu uczuć 

pozytywnych, takich jak: radość, nadzieja 
i optymistyczne podejścia do życia. 

TEMATYKA I PROBLEMATYKA ZAJĘĆ BIBLIO-

TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Promowanie czytelnictwa przedstawione 

zostanie na konkretnych działaniach rea-
lizowanych w placówce w latach 2008–2021 

dla uczniów różnych typów szkół z Często-

chowy i powiatu częstochowskiego. Zapre-

zentowane zostaną przykładowe tematy za-

jęć najczęściej prowadzonych w ramach za-

jęć biblioterapii. Podczas każdej lekcji bib-
lioterapeutycznej wykorzystywano tekst te-

rapeutyczny (bajka, baśń, opowiadanie, po-

wieść, wiersz), dostosowany do wieku i za-

potrzebowania uczestników zajęć. W czasie 

zajęć były stosowane elementy dramy, ar-
teterapii, plastykoterapii, filmoterapii, tea-

troterapii, choreoterapii, muzykoterapii oraz 

pedagogiki zabawy. Prowadzący starał się 

aktywizować uczestników. 

Jednym z tematów zajęć z zakresu biblio-

terapii są emocje i uczucia. Prowadzący 
mają uświadomić uczestnikom, że wszystkie 
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one są nam potrzebne i mamy prawo je 

przeżywać na swój sposób. Uczestnicy zajęć 

uczą się nazywać poszczególne emocje. 

Lekcje wspomagają opanowanie negatyw-
nych uczuć oraz rozwijają wyobraźnię dziec-

ka. 

W bibliotece realizowane były następu-
jące zajęcia z tego zakresu: Od złości do ra-
dości – porozmawiajmy o emocjach; W krai-
nie smoków, czyli jak radzić sobie ze złością; 

Gdy przychodzi Pani Złość, co robić? 

Kolejnym ważnym tematem poruszanym 

na spotkaniach było poczucie własnej war-

tości u dziecka, dostrzeganie własnych moc-

nych stron, talentów, umiejętności. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się tematy: Ada, 
to wypada… sięgać po złoty medal!; Myśl 
o sobie dobrze! – zajęcia wzmacniające po-
czucie własnej wartości; Kompleksy – co to 
takiego?; Inność jest fajna. Dla wzmocnienia 

poczucia własnej wartości odbyły się także 
zajęcia: Pokonaj niepowodzenia szkolne; 

Każdy z nas jest inny. Uczniowie na spot-

kaniach uświadamiali sobie, jak ważna jest 

wzajemna akceptacja i pozytywne nasta-
wienie do każdego, niezależnie od jego wad 

czy ułomności. Celem zajęć było uwrażli-

wienie na przemoc, nietolerancję, a w rezul-

tacie poprawienie stosunków w grupie ró-

wieśniczej. 

Wśród przedszkolaków dużym zaintereso-

waniem cieszyły się zajęcia na podstawie 
bajek terapeutycznych, np. Ważna zasada  
– nieśmiałość to nie wada! 

Ważnym tematem jest empatia. Celem 
spotkania pt. Wiem, czuję, pomagam było 

kształtowanie wrażliwości na drugiego czło-
wieka, pomoc innym. 

Nauczyciele wybierali także tematy doty-

czące codziennego życia w społeczności, re-

lacji, np. funkcjonowanie w szkole, w domu 

rodzinnym, w klasie, na podwórku, wśród 
rówieśników. Lekcje te promowały postawę 

pomocy, empatii i życzliwości oraz dbanie 
o dobre relacje z innymi. Są to: Bon ton, czy-
li dobre maniery na co dzień; Warto poma-
gać; Samoluba nikt nie lubi! Ważnym 

tematem był także szacunek do drugiej oso-

by i praw człowieka. Przykładem może być 
realizacja zajęć pt. Moje prawa, ważna spra-
wa. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się te-
mat pt. Nowy kolega. Była to pierwsza pro-

pozycja z zakresu biblioterapii umiesz-

czona w ofercie zajęć w 2008 r. Lekcja 
Nowy kolega przeznaczona została dla dzieci 

w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia te miały 

za zadanie zwrócenie uwagi na niewłaściwe, 

często agresywne przejawy zachowań w gru-

pie, np. w przypadku pojawienia się nowego 
dziecka w klasie szkolnej lub w grupie 

rówieśniczej. Dzieci uświadamiały sobie, jak 

ważna jest wzajemna akceptacja i pozytywne 

nastawienie do każdego, niezależnie od jego 

wad czy ułomności. Ciekawym tematem 

poruszanym na zajęciach były marzenia 
dzieci i spełnianie ich najskrytszych prag-
nień i celów – Czarodzieje mogą wszystko!  
– o spełnianiu marzeń. 

Biblioterapia podejmuje ważne tematy 

dotyczące przyjaźni, miłości, relacji rodzin-

nych. Wzajemna siła prawdziwych i szcze-
rych relacji międzyludzkich była omawiana 
na lekcji pt. Magiczna siła przyjaźni. 

Ważny jest także temat przyjaźni między 

człowiekiem a zwierzęciem. Temu zagad-

nieniu poświęcone były dwa spotkania. 
Mój przyjaciel… pies – zajęcia na podsta-
wie książki Barbary Gawryluk Dżok. Le-
genda o psiej wierności uczyły o roli przy-

jaciela w życiu każdego człowieka. Nato-
miast lekcja Koń na receptę – o sile przyjaźni 

koncentrowała się na konieczności szano-

wania innych, szczególnie dla osób nie-

pełnosprawnych. 

Istotne były także tematy dotyczące 

radzenia sobie z codziennymi troskami 
i przeciwnościami (Recepta na uśmiech – jak 
radzić sobie ze stresem?), a także z lękami 

dziecięcymi u przedszkolaków (Strach ma 
wielkie oczy). 

Biblioterapię można łączyć również z ele-
mentami filmoterapii. Na lekcji pt. Wszyscy 
jesteśmy wyjątkowi poruszane były prob-

lemy inności, szacunku i życzliwości. 

Zajęcia biblioterapeutyczne łączono także 
z elementami doradztwa zawodowego (Z książ-
ką… w dorosły świat – moja przyszłość, 
moje wybory życiowe). Celem tego spot-

kania było rozbudzenie myślenia o swojej 
przyszłości zawodowej, a szczególnie zwró-

cenie uwagi uczniów na konieczność po-

dejmowania przemyślanych decyzji eduka-

cyjno-zawodowych oraz aktywne poszuki-

wanie odpowiedzi na pytanie: kim jestem 
i kim chcę być? 

W zajęciach z elementami biblioterapii 

uczestniczyła również młodzież, z którą 

omawiano zagadnienia wyboru drogi życiowej 

oraz planów na przyszłość. Były to lekcje: 
Moje miejsce na Ziemi: o ważnych decyzjach 
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życiowych z wykorzystaniem serii książek 

Małgorzaty Strzałkowskiej pt. Zielony i Nikt. 

Biblioterapia doskonale wpisuje się w dzia-

łania profilaktyczne przeciwdziałające ag-

resji w szkole, cyberprzemocy, stosowaniu 
substancji psychoaktywnych. Problematyce 
tej poświęcono następujące lekcje: Dopa-
lacze mogą Cię wypalić! – zajęcia na temat 

przeciwdziałania narkotykom i substancjom 
psychoaktywnym; Bądź asertywny – prze-
ciwdziałaj agresji i przemocy w szkole! 

Podczas zajęć wykorzystywano edukacyjne 
filmy profilaktyczne. 

Biblioterapię można połączyć z zajęciami 

ekologicznymi. W czasie Ogólnopolskiej 

Nocy Bibliotek 2020 r. odbyły się zajęcia pt. 
Dbając o przyrodę, dbamy też o siebie! pro-

wadzone na podstawie bajki ekologicznej 
Dariusza Staniszewskiego pt. Grudka i przy-
jaciele. 

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zaję-

ciach biblioterapeutycznych podczas ferii 

zimowych. Spotkania te łączyły zajęcia czy-

telnicze z elementami relaksacji i wizua-
lizacji. Z tego zakresu zostały zrealizowane 
następujące tematy: Jak miło spędzić czas 
w bibliotece? – gry i zabawy relaksująco- 

-wyciszające dla klas I–III; Kto czyta książki, 
żyje podwójnie. 

Inny rodzaj zajęć polegał na promowaniu 

tematów o wartościach. Opracowano lekcje: 
Życiowe drogowskazy – wychowanie do war-
tości; Podróż w świat wartości, które kształ-

towały i wpajały wartości mające uświa-

domić uczniom, jak ważna jest bezintere-

sowna przyjaźń oraz życzliwe relacje między 

kolegami i koleżankami. 

W ramach zajęć biblioterapeutycznych 
traktowanych jako odmiana terapii pedago-
gicznej przeprowadzono zajęcia: Bajka dobra 
na wszystko, podczas których wykorzystano 

pakiet bajek terapeutycznych i ćwiczeń pt. 
Ortograffiti z Bratkiem. Scenariusze zajęć 

zawarte w tej publikacji są przeznaczone dla 
wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkol-

nej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

z problemami w nauce czytania i pisania. 

Głównym celem zajęć były: pomoc w prze-

zwyciężaniu niechęci do nauki, znalezienie 

motywacji do działania i kształtowanie 
pozytywnego nastawienia. 

Biblioterapia jest doskonałą metodą we 

wspomaganiu pracy z uczniem ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucz-

niami, którzy sprawiają problemy wycho-

wawcze, może bowiem stworzyć im warunki 

do rozwoju emocjonalnego, poznawczego i spo-

łecznego. W latach 2015–2020 przeprowa-

dzone zostały programy dla uczniów o spe-

cjalnych potrzebach edukacyjnych ze szko-
ły specjalnej. Były to: Podróż do Krainy 
Radości; W świecie uczuć i  emocji; Podróż 
ku wartościom; Polubić siebie; W świecie 
baśni i bajek; Wychowanie przez czytanie  
– z książką w świat wartości; Książka – ba-
wi, uczy, leczy. W  2017 r. zostały przepro-

wadzone także warsztaty biblioterapeu-

tyczne dla rodzeństwa osób z niepełno-
sprawnością w Specjalnym Ośrodku Szkol-

no-Wychowawczym nr 5 w Częstochowie na 
temat Dlaczego mój brat jest inny? Dlaczego 

moja siostra jest inna? 

W roku szkolnym 2018/2019 opraco-

wane zostały dwa programy z bajkoterapii 
pt. Bajkoterapia w bibliotece oraz Mój mały 
świat, moje wielkie emocje. 

Czytelnictwo oraz biblioterapię promo-

wano także w czasie przeprowadzonych 

szkoleń czy prelekcji na różnego rodzaju 

konferencjach. Były to następujące działa-

nia: 

● Prelekcja Biblioterapia w Publicznej Bib-
liotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Czę-
stochowie – Akademia Szczęśliwego Dzie-

ciństwa – W kręgu emocji (2012 r.); 

● Szkolenia Biblioterapia w bibliotece – filie 

w Lublińcu i w Myszkowie Publicznej 

Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” 
w Częstochowie (2012 r.); 

● Referat i prezentacja w programie Prezi 

na temat zastosowania biblioterapii 

w profilaktyce uzależnień wśród dzieci 

i młodzieży – Ogólnopolska Noc Profilak-
tyki (2013 r.); 

● Warsztaty: Czytelnictwo a projekty edu-
kacyjne – Konferencja regionalna Biblio-
teka centrum promocji czytelnictwa (2014 r.); 

● Wykład konwersatoryjny: Zagrożenia in-
ternetowe tematem projektów edukacyj-

nych i zajęć biblioterapeutycznych – kon-

ferencja w Złotym Potoku dla nauczycieli 
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych 
województwa śląskiego Wykorzystanie ot-
wartych zasobów edukacyjnych w profi-
laktyce zagrożeń internetowych (2015 r.); 

● Warsztaty: Bajkoterapia – metoda pracy 
z dzieckiem (2015 r.); 

● Warsztaty: Biblioterapia w profilaktyce za-
grożeń internetowych (2015 r.); 

● Grant: Rozwijanie kompetencji czytelni-
czych dzieci i młodzieży (2018 r.); 
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● Seminarium dla studentów pedagogiki 
UJD w Częstochowie pt. Biblioterapia  
– metoda pracy w profilaktyce dzieci i mło-
dzieży (2019 r.). 

Od kilku lat w RODN „WOM” w Czę-
stochowie organizowane są także wideokon-

ferencje na platformach edukacyjnych. 

W  latach 2014–2021 przeprowadzone zos-
tały następujące szkolenia online: Bajko-
terapia w pracy z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Biblio-
terapia w pracy nauczyciela bibliotekarza; 
Biblioterapia w pracy z uczniem ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Książ-

ka ma moc – o biblioterapii w bibliotece; 

Rola literatury w kształtowaniu postaw i za-
chowań uczniów w szkole oraz w świecie 
wirtualnym; Jak pracować z uczniem w cza-
sie pandemii? Techniki i metody relaksa-
cyjne; Biblioterapia formą terapii peda-
gogicznej; Metody i techniki relaksacyjne 
stosowane w biblioterapii; Rola literatury 
biblioterapeutycznej w edukacji emocjonal-
nej dzieci i młodzieży; Rola biblioterapii 
w profilaktyce zagrożeń internetowych i w wy-
chowaniu do wartości. 

Zajęcia z biblioterapii odbywają się we 

współpracy z nauczycielami-konsultantami 

w ramach kompleksowego wspomagania 

szkół. W ramach tej współpracy prowadzone 

były zajęcia biblioterapeutyczne. W latach 
2016–2019 przeprowadzono następujące za-

jęcia i szkolenia: 

● Bajka terapeutyczna w przedszkolu – Miej-

skie Przedszkole nr 5 w Częstochowie 

(2016 r.); 

● Podróż ku wartościom – Zespół Szkół 

w Kruszynie (2016 r.); 

● Bądź asertywny! – przeciwdziałaj agresji 
i przemocy – Szkoła Podstawowa w Ka-

mienicy Śląskiej (2016 r.); 

● Recepta na uśmiech – jak radzić sobie ze 
stresem? – Gimnazjum w Krzepicach 

(2016 r.); 

● W krainie smoków, czyli jak radzić sobie 
ze złością – Szkoła Podstawowa w Ka-

mienicy Śląskiej (2016 r.); 

● Bon ton, czyli dobre maniery na co dzień  

– Szkoła Podstawowa w Krzepicach (2017 r.). 

Przeprowadzono również warsztaty dla 

nauczycieli: 

● Bajkoterapia metodą pracy z dzieckiem 
w wieku przedszkolnym – Gminne Przed-

szkole w Kruszynie (2019 r.); 

● Techniki relaksacyjne w pracy z dziec-
kiem w wieku przedszkolnym – Miejskie 

Przedszkole nr 17 w Częstochowie (2019 r.). 

Od kilku lat biblioteki mają za zadanie 

organizowanie sieci współpracy i samo-
kształcenia nauczycieli z danego miasta 

i  powiatu na różne tematy. Zadaniem sieci 

jest wymiana doświadczeń, wzajemne wspar-

cie i uczenie się. Publiczna Biblioteka Peda-

gogiczna RODN „WOM” w Częstochowie ma 

w swojej ofercie współpracę w ramach sieci. 
W latach 2014–2019 nauczyciele biblio-

tekarze uczestniczyli w następujących szko-

leniach z zakresu biblioterapii: 

● TIK i biblioterapia w edukacji czytelniczej 
i medialnej – moduł Poznanie metod 
i form pracy biblioterapeutycznej; 

● Biblioterapia a kształtowanie prawidło-
wych postaw oraz zachowań dzieci i mło-
dzieży w cyfrowym świecie; 

● Wychowawcza i terapeutyczna rola bajki 
w życiu dziecka; 

● Biblioterapia w profilaktyce uzależnień 
dzieci i młodzieży; 

● Biblioterapia w profilaktyce agresji i prze-
mocy w szkole; 

● Biblioterapia w kształtowaniu postaw oraz 
wartości dzieci i młodzieży.  

Biblioterapia doskonale łączy się także 

z arteterapią. W 2018 r. przeprowadzono 

w tym zakresie warsztaty dla małych grup 

uczniów ze szkoły średniej. Był to warsztat 
poezjoterapii pt. Słowa mają moc! Uczniowie 

mieli za zadanie „wyrażenie siebie słowami”, 

tworząc dowolny wiersz ze słów wyciętych 

z kolorowych gazet i czasopism. W ten spo-

sób oswajali się z własnymi emocjami oraz 

wewnętrznymi przeżyciami. Natomiast na 
warsztatach arteterapeutycznych pt. Pudeł-
ko szczęścia wspólnie z młodzieżą rozma-

wiano o tym, czym jest dla nich szczęście 

oraz o wartościach ważnych w ich życiu. 

Podczas zajęć wykorzystano tekst Bruno-
na Ferrero pt. Krąg radości. 

Od 2016 r. biblioteka włączyła się w ob-
chody Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii, 

które odbywały się pod różnymi hasłami 

promującymi tę formę wychowania i nau-

czania. Były to: I Ogólnopolski Dzień Bib-
lioterapii Czytanie pomaga (2016 r.); Książ-
ka kluczem do zrozumienia siebie i innych 
(2017 r.); Otwórz książkę, otwórz umysł 
(2018 r.); Kto czyta – rozumie (2019 r.); Bib-
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lioterapia w aktywizacji i integracji społecz-
nej (2020 r.). 

W ramach popularyzacji biblioterapii opra-
cowana została zakładka Biblioterapia na 

stronie internetowej biblioteki, która jest na 
bieżąco aktualizowana i poszerzana o nowe 

treści. 

W celu wspomagania samodoskonalenia 

się w zakresie biblioterapii w czytelni cza-

sopism w Publicznej Bibliotece Pedago-

gicznej RODN „WOM” Częstochowie udo-
stępniono wspomniany już półrocznik „Bib-

lioterapeuta” – biuletyn informacyjny Pol-

skiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. 

Pismo jest adresowane do pedagogów, psy-

chologów, nauczycieli. Zawiera artykuły 
z  biblioterapii, muzykoterapii, arteterapii, 

czyli wykorzystania różnorodnych technik 

w  pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi 

problemami (m.in. z dziećmi upośledzony-

mi, niepełnosprawnymi, ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi). 

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH  

ZAJĘĆ CZYTELNICZYCH  

Z ELEMENTAMI BIBLIOTERAPII 

Po wielokrotnym przeprowadzeniu omó-

wionych zajęć z dziećmi i młodzieżą w róż-
nym wieku zauważono, że wykorzystywana 

literatura i rozmaitość metod aktywizu-

jących pomaga kształtować rozwój emocjo-

nalny dziecka, przyczynia się do wzboga-

cania wyobraźni młodych ludzi, kształtuje 

odpowiednie postawy, poszerza słownictwo 
oraz wiedzę o nowe zagadnienia. Na za-

jęciach uczniowie czują się swobodnie, chęt-

nie biorą udział w dyskusjach, pracach 

plastycznych, scenkach dramowych, często 

też opowiadają o swoich doświadczeniach 
osobistych. Zajęcia te są również dla dzieci 

formą zabawy i rekreacji. Dobra atmosfera 

i specyficzny klimat o charakterze terapeu-

tycznym pozwalają na pogłębienie wzajem-

nego zaufania w grupie, akceptację i za-

chęcają do większej otwartości. Bardzo waż-
na jest odpowiednia atmosfera na zajęciach, 

którą powinien stworzyć prowadzący. W du-

żej mierze od niego zależy poziom zaufania 

i otwartości uczestników zajęć. 

Niewątpliwie zajęcia biblioterapeutyczne 
wpływają na kształtowanie właściwych po-

staw wśród uczniów, pomagają im w pracy 

nad sobą i w akceptacji siebie, eliminują 

zachowania agresywne, wzbogacają wiedzę 

i język poprzez kontakt z tekstem terapeu-

tycznym. Ułatwiają rozumienie pojęć mo-

ralnych oraz wpływają na rozwój uczuć. 

Przeprowadzone zajęcia przyczyniają się do 

rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, 

wzbogacają ich wyobraźnię. Spotkania są 
inspiracją do różnorodnych form aktywnoś-

ci intelektualnej, a także formą rekreacji 

poprzez zabawę integracyjną, techniki dra-

mowe, rozmowę, ćwiczenie postaw asertyw-

nych w grupie. Dzieci chętnie uczestniczą 

we wszelkich zadaniach, w których rozbu-
dzana jest ich kreatywność. Metody akty-

wizujące pozwalają na większą integrację 

w  grupie, uczą pracy zespołowej. Zajęcia są 

także spotkaniem z książką i słowem pi-

sanym. 

PODSUMOWANIE 

Biblioterapia to niezwykle interesująca 

i  potrzebna metoda pracy w bibliotece 

szkolnej i pedagogicznej. Świadczy o tym 

fakt, że prowadzone w Publicznej Bibliotece 

Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstocho-
wie zajęcia biblioterapeutyczne cieszą się 

dużą popularnością. Bibliotekarze zachę-

cani są do podejmowania działań związa-

nych z biblioterapią i promocją czytelnictwa. 

Ważne jest także dokształcanie nauczycieli 
bibliotekarzy na kursach z biblioterapii. 

Spotkania z dziećmi i młodzieżą dostarczają 

bardzo wiele satysfakcji. Uśmiech uczniów 

biorących udział w warsztatach utwierdza 

nauczycieli i prowadzących zajęcia w prze-

konaniu, że tego typu spotkania są po-
trzebne, co zachęca do systematycznego po-

szerzania wiedzy i wzbogacania oferty o no-

we tematy. 

Katarzyna Kucharzewska 
 

Przypisy: 
1 Pierwodruk artykułu ukazał się w Bibliotheca 

Nostra. Śląskim Kwartalniku Naukowym 2021 
nr 1(61), s. 75–93,  
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/ 
559444/edition/525480/content 
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WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE  I  EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA 

 
Aneta Stefanek 
Joanna Idzikowska 
Miejskie Przedszkole nr 29 w Częstochowie 

ELEMENTY  INTEGRACJI  SENSORYCZNEJ  

W  PRZEDSZKOLU  

Miejskim Przedszkolu nr 29 w Czę-

stochowie realizujemy zajęcia z ele-

mentami integracji sensorycznej. 

Aby spełnić oczekiwania rodziców oraz 
dzieci z naszego przedszkola, został opra-

cowany projekt edukacyjny zajęć sensorycz-

nych pod hasłem „Poznajemy świat przez 

zmysły”. Celem ogólnym projektu jest sty-

mulowanie rozwoju mowy u dzieci poprzez 

wykorzystanie elementów metody integracji 
sensorycznej. 

Od urodzenia każdy z nas bez przerwy 

przetwarza bodźce zmysłowe. Integracja bodź-

ców kształtuje nasze postrzeganie świata, 

definiuje rzeczywistość i wpływa na zacho-
wanie. Zwykle nie jesteśmy świadomi tych 

procesów. 

Wszyscy znamy zmysł słuchu, wzroku, 

smaku i węchu, ale niewiele osób zdaje so-

bie sprawę, że nasz układ nerwowy odbiera, 

segreguje i rejestruje informacje płynące 
z dotyku, ruchu, siły grawitacji (układ przed-

sionkowy) i pozycji ciała (propriocepcja). 

Te trzy najbardziej podstawowe zmysły: 

dotykowy, proprioceptywny i przedsionkowy 

odgrywają zasadniczą rolę we wzroście i roz-
woju dziecka. Ich działanie jest ściśle ze 

sobą powiązane. To wzajemne oddziaływa-

nie zmysłów jest niezbędne do prawidłowej 

interpretacji danych i wykonanie odpowied-

niej reakcji. 

Poprzez bodźce zmysłowe docierają do nas 
informacje z otoczenia. Bodźce te są nas-

tępnie przetwarzane, aby dać nam pojęcie 

o tym, co się wokół nas dzieje. 

Podczas realizacji projektu zajęć senso-

rycznych niezbędne do ich prowadzenia są 

pomoce dydaktyczne wspomagające inte-

grację sensoryczną u dzieci. Dzięki wspar-
ciu i zaangażowaniu rodziców udało nam 

się pozyskać wiele pomocy do zajęć, takich 

jak: maty sensoryczne, jeżyki sensoryczne, 

poduszka sensoryczna, masy plastyczne, 

piasek kinetyczny, markery stempelkowe 

dla maluchów, farby do malowania palcami, 
kreda, ciastolina, gumy sensoryczne, kostki 

edukacyjne, równoważnia z drabinką, bu-

jak, kolorowanki dotykowe 3D, koraliki do 

prasowania i inne. 

Aby wprowadzić elementy integracji sen-
sorycznej, opracowałyśmy scenariusze zajęć 

dla dzieci z wykorzystaniem gumy senso-

rycznej oraz kostki edukacyjnej, które pre-

zentujemy poniżej. 

 

 

* * * 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

Z WYKORZYSTANIEM  

GUMY SENSORYCZNEJ 

TEMAT ZAJĘĆ: „WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO” 

 – ZABAWY RUCHOWE Z GUMĄ SENSORYCZNĄ. 

GRUPA: dzieci 4-letnie 

CEL OGÓLNY: 

Dostarczenie dziecku różnorodnych bodź-

ców z wykorzystaniem gumy sensorycznej. 

W 
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CELE OPERACYJNE: 

Dziecko: 

● buduje zaufanie do drugiej osoby, 

● wzmacnia napięcie mięśniowe, 

● dba o prawidłową postawę ciała, 

● koncentruje się na prawidłowym wyko-

naniu ćwiczeń. 

METODY PRACY: 

● z wykorzystaniem integracji sensorycz-

nej, 

● praktycznego działania. 

FORMY PRACY: 

● indywidualna, 

● grupowa. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

Guma sensoryczna, treść rymowanki, płyta 

CD z muzyką relaksacyjną, np. fletnia Pana. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Przywitanie z dziećmi: nauczyciel prosi, 

aby dzieci ustawiły się w kręgu. Następ-

nie proponuje, żeby wykonywały ćwiczenie 

zgodnie z zaprezentowaną rymowanką: 

Gimnastyka to podstawa, 
sport dla dzieci ważna sprawa. 
Ręce w górę, w przód i w bok, 
skłon do przodu, przysiad, skok. 

2. Zabawa „Pada deszcz – świeci słońce”. 

Dzieci ustawione w kole, trzymają obu-
rącz gumę sensoryczną. Na hasło „Pada 

deszcz” kładą gumę na głowę i kucają, 

na hasło „świeci słońce” wstają i poru-

szają się w prawą stronę, trzymając gu-

mę w jednej ręce. 

3. Zabawa „Skaczące żabki”. 
Dzieci zamieniają się w żabki – guma roz-

łożona na środku dywanu to staw. Żabki 

skaczą, raz do stawu, raz poza staw. We-

soło przy tym rechoczą. 

4. Zabawa „Chodzimy po wężu”. 
Dzieci zdejmują buty, skarpetki, chodzą 

bosymi stopami po rozłożonej gumie na 

podłodze, zachowując równowagę ciała. 

Zabawę powtarzamy kilka razy, dzieci 

przechodzą pojedynczo po gumie rozłożo-

nej w kształcie elipsy. 

5. Zabawa „Do góry, na dół”. 

Do tej zabawy dzieci mogą ściągnąć 

skarpetki. Siedzimy w kole, guma przed 

nami, stopami-paluszkami dzieci podno-

szą gumę do góry, potem opuszczają na 

dół, tak powtarzamy kilka razy. 

6. Relaks przy muzyce relaksacyjnej, np. 

fletni Pana. 
Dzieci w kole przesuwają gumę w rękach, 

wolno podnoszą do góry, opuszczają. Pil-

nujemy przy tym prawidłowego oddy-

chania: wdech i wydech. Powtarzamy kil-

ka razy, następnie dzieci kładą się na dy-

wanie, odpoczywają, słuchając muzyki. 

7. Ewaluacja zajęć: dzieci mówią, która zaba-

wa podobała im się najbardziej i dlaczego. 

 

 

 
 

 

* * * 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

Z WYKORZYSTANIEM KOSTKI DO GRY 

TEMAT ZAJĘĆ: „GRY I ZABAWY Z UŻYCIEM 

KOSTKI”. 

GRUPA: dzieci 3-letnie 
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CEL OGÓLNY: 

Kształtowanie kompetencji matematycznych 

u dzieci.  

CELE OPERACYJNE: 

Dziecko: 

● wie, co to jest kostka i do czego służy, 

● przelicza w zakresie 1–6, 

● podejmuje próby dodawania i odejmowa-

nia na konkretach, 

● wykonuje ćwiczenia ruchowe, 

● rozumie zasady gry planszowej. 

METODY PRACY: 

● z wykorzystaniem integracji sensorycz-

nej, 

● praktycznego działania. 

FORMY PRACY: 

● indywidualna, 

● grupowa. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

● duża kostka do gry, 

● małe kostki do gry, 

● piłeczki, 

● kolorowe klocki, 

● pachołki, 

● piłka, 

● obręcze, 

● szarfy, 

● muzyka relaksacyjna. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Zabawa integracyjna „Wszyscy są…”, 

„Piosenka na powitanie”. 

2. Wprowadzenie do tematu – Jak wygląda 
kostka do gry, do czego służy, co można 

robić z kostką? 

3. „Kto ma więcej?”. Gracze rzucają kolejno 

dwiema kostkami. Osoba, która ma wię-

cej wyrzuconych oczek, otrzymuje punkt 
– piłeczkę wrzucamy do pojemnika. 

4. „Zrób tyle, ile wskazuje kostka”:  

– podskocz tyle razy, ile wskazuje kostka, 

– klaśnij w ręce tyle razy, ile wskazuje 

kostka, 

– zrób tyle przysiadów, ile wskazuje kost-

ka, 

– zrób tyle obrotów, ile wskazuje kostka, 

– „przybij piątkę” tyle razy, ile wskazuje 
kostka. 

 

 

 

5. „Kolorowe klocki”. 
Dziecko rzuca kostką, podaje tyle czer-

wonych klocków, ile wskazuje kostka (zmie-

niamy kolory), zwracamy uwagę, aby 

dziecko podało odpowiednią liczbę i kolor 

klocków – musi więc zapamiętać dwie 

cechy jednocześnie. Potem możemy ra-
zem z dzieckiem przeliczać klocki. 

6. „Stopa za stopą”. 

Zadanie polega na tym, że dziecko musi 

przejść jakiś wyznaczony odcinek, np. 

długość pokoju, według liczby jaka wy-
padnie na kostce. Nauczyciel lub inne 

dziecko rzuca kostką i mówi, np. „trzy” 

i dziecko robi trzy kroki. Rzucamy tak 

długo kostką, aż dziecko dojdzie do mety 

– robiąc kroki, głośno liczy. Później może 

być zamiana ról i dziecko rzuca kostką 
i mówi kolejnemu dziecku, ile kroków ma 

się przesuwać. 

7. „Zabawa ruchowa z kostką”. Ćwiczenia 

gimnastyczne: 

Bieg w miejscu przez …… sekund. 

Krążenie ramion w przód i w tył przez 

…… sekund. 
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Krążenie bioder przez …… sekund. 

Skłony w lekkim rozkroku – …… razy. 

Pajace – …… razy. 

Przysiady – …… razy. 

Brzuszki – …… razy. 

Stanie na jednej nodze przez …… sekund 

8. „Gra planszowa”. 

Na podłodze rozkładamy kolorowe krąż-
ki. Po drodze ustawiamy przeszkody (pa-

chołki, piłkę, obręcze, szarfy). Ruszamy 

od miejsca START. Rzucamy kostką i po-

ruszamy się w przód tyle oczek, ile wska-

zuje kostka. Po drodze napotykamy prze-
szkody: pachołki – okrążamy pachołek 

2 razy; piłka – podrzucamy piłkę oburącz 

4 razy; obręcze – czekamy w obręczy jed-

ną kolejkę; szarfy – przechodzimy przez 

szarfę i przesuwamy się do przodu o 2 po-

la. Wygrywa ten, kto pierwszy dojdzie do 

pola oznaczonego słowem META. 

9. Relaks – dzieci kładą się na podłodze i przy 

spokojnej muzyce relaksacyjnej wykonu-

ją głębokie wdechy nosem oraz wydechy 

ustami. 

10. Ewaluacja: dzieci, którym zajęcia się po-

dobały siadają na chuście animacyjnej 

na podłodze, a jeżeli się nie podobały, to 

pozostają na dywanie. 

11. Podziękowanie za udział w zajęciach. 

Podziękowanie za zabawę. Zabawy do-
wolne w kąciku tematycznym. 

Aneta Stefanek 
Joanna Idzikowska 

 
 

 
 
 

 
Agnieszka Klimczyk 
Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie 

PROGRAM  ZAJĘĆ   PLASTYCZNYCH  

W  KLASACH  I–III 

OPRACOWANY  PRZEZ  NAUCZYCIELA  

WPROWADZENIE 

Twórczość plastyczna jest jedną z waż-

niejszych form działalności dziecka w wieku 

wczesnoszkolnym. Poprzez rysunek i inne 

prace plastyczne poznajemy wychowanka: 

jego emocje, rozwój intelektualny, zaintere-
sowania. Ważne jest, aby zapewnić dziecku 

możliwość swobodnej i twórczej wypowiedzi. 

Podczas tworzenia dziecko doznaje silnych 

przeżyć. Wynikają one nie tylko z samego 

działania, lecz także z możliwości wyrażenia 

środkami plastycznymi własnych myśli 
i uczuć, których dziecko nie byłoby w stanie 

opowiedzieć słowami. Wychowanie plastycz-

ne pełni funkcję terapeutyczną. Przez orga-

nizowanie różnorodnych form aktywności 

plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie 
umiejętności – niweluje zahamowania i po-

czucie niepewności, uczy wiary we własne 

siły. Możliwości i osiągnięcia twórcze ma-

łych dzieci są wielkie i zdumiewające. Ich 
prace są ciekawe i bogate, zwłaszcza wtedy, 

gdy stworzy im się warunki sprzyjające roz-

wojowi działalności artystycznej. 

Zajęcia plastyczne odbywają się raz w ty-

godniu przez 45 minut i są nieodpłatne. 
Udział w nich jest dobrowolny i ogólnie 

dostępny. Program jest realizowany z całą 

klasą, dzięki czemu nauczyciel może 

zaobserwować, z jaką techniką plastyczną 

dzieci mają trudności, które rodzaje 

działalności są dla nich atrakcyjne, a które 
umiejętności trzeba doskonalić. Zajęcia 

mogą być niezwykle cenne dla uczniów 

o słabej motoryce małej, mających trudnoś-

ci z grafomotoryką. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Sztuka ma dla każdego dorosłego czło-

wieka duże znaczenie, zarówno podziwianie, 
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jak i tworzenie sztuki ma ogromny wpływ 

terapeutyczny czy relaksacyjny. Dlatego 

bardzo ważne jest, aby od najmłodszych lat 

dziecko umiało podziwiać wytwory artys-
tycznej pracy innych, a do swojej twórczości 

podchodziło z dystansem, bez dużej krytyki 

i ważne, by umiało cieszyć się tworzeniem 

własnego dzieła, by twórczość dawała mu 

wiele radości i przyjemności.  

Należy zatroszczyć się o utrzymanie po-
stawy otwartej i twórczej już u małych dzie-

ci. Twórczość jest zaprzeczeniem niszczenia, 

a dzieło sztuki instynktem, który kieruje do 

rozszerzania zakresu zmysłowego spostrze-

gania. Wszystkim ludziom, a szczególnie 
dzieciom dana jest z natury skłonność do 

twórczego wypowiadania się za pomocą 

form i barw. 

 

Poprzez sztukę dziecko opowiada, jak poj-

muje i odbiera otoczenie. Jego dzieło jest 

dokumentem burzliwego rozwoju, obrazem 

życia uczuciowego. Począwszy od edukacji 

wczesnoszkolnej, należy zdawać sobie spra-
wę z tego, co może dać dziecku kontakt ze 

sztuką, jakie wartości zostaną przekazane 

podczas spostrzegania, przeżywania, przy-

swajania i tworzenia. 

Sztuka jest środkiem wychowania, ponie-
waż kształtuje postawy człowieka, ale jest 

również środkiem nauczania, gdyż wzbo-

gaca zasób wiedzy i mechanizmy poznaw-

cze. Koncepcja „Wychowania przez sztukę” 

nie ogranicza się do biernego kontaktu 

człowieka z arcydziełami, ale wymaga ak-
tywnego uczestnictwa w kulturze. Pierwsze 

kilka lat życia dziecka ma ogromne zna-

czenie dla jego dalszego rozwoju. 

Głównym celem wychowania dziecka 

w wieku wczesnoszkolnym jest kształtowa-
nie jego osobowości. Powinno się ono do-

konywać i przejawiać we wszelkich możli-

wych formach aktywności, ponieważ właś-

nie wtedy uzewnętrzniają się emocje, prze-

życia, nie do końca sformułowane i naz-

wane myśli, niewypowiedziane słowa, proś-

by, życzenia, żale i bunt, niepodzielone z ni-
kim radość i smutek. 

Jedną z najprzyjemniejszych i najchęt-

niej podejmowanych form aktywności jest 

działalność plastyczna, gdyż na długo po-

zostawia efekt działania w postaci obrazu, 

rzeźby, czegoś, co widać, co można wziąć do 
ręki, pokazać, podarować bliskiej osobie. 

Tworząc, dziecko doznaje różnych wrażeń 

wywołanych samym tematem, barwami, 

różnorodnością materiału, kształtów i form. 

Pozytywne przeżycia dopingują do działania, 
uaktywniają wszystkie funkcje twórcze, 

wzbogacają doświadczenia plastyczne, za-

chęcają do twórczych poszukiwań, niekon-

wencjonalnych rozwiązań. Dzieci mają moż-

liwość poznania wielkich dzieł sztuki w róż-

nych dziedzinach, a tworząc dzieła samo-
dzielnie, odczuwają namiastkę sztuki w so-

bie, czują się kimś bardzo ważnym. Uczą się 

wiary we własne siły, wyrozumiałości dla 

innych, współpracy. Zajęcia plastyczne są 

niezwykle wartościowym działaniem w za-
kresie poznania psychiki dziecka, jego emo-

cji, ukrytych problemów, czyli pełnią rolę 

terapeutyczną. 

U wszystkich dzieci zajęcia plastyczne 

rozwijają wyobraźnię, pobudzają fantazję, 

zachęcają do poszukiwań własnych, orygi-
nalnych rozwiązań. 

Twórczość plastyczna dziecka jest formą 

wypowiadania się, czymś ważnym, istotnym 

zarówno dla procesów umysłowych, emocjo-

nalnych, percepcyjnych i społecznych. 

Ze względu na tak ważną rolę aktywności 

plastycznej w poznaniu i kształtowaniu oso-

bowości dziecka postanowiłam pogłębić 

edukację w tym zakresie. Proponowany prog-

ram jest poszerzeniem treści z zakresu 

wychowania estetycznego. 

CELE EDUKACJI PLASTYCZNEJ 

Zgodnie z założeniami zawartymi w Pod-

stawie programowej celem edukacji wczes-

noszkolnej jest wspomaganie i ukierun-

kowanie rozwoju dziecka. Dziedziną, która 
odgrywa w tym zakresie ogromną rolę jest 

plastyka. Plastyka jest wspaniałą sztuką. 

Obcowanie z nią, odkrywanie jej i tworzenie 

to wartość, której nie można nie doceniać. 

Działalność plastyczno-konstrukcyjna 

stwarza szerokie pole do wyrażania eks-
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presji. Rozwija inicjatywę, samodzielność 

i wytrwałość. Własna twórczość daje dziec-

ku odprężenie, rozładowanie napięć mięś-

niowych i emocjonalnych. 

 

Proces rysowania, malowania czy kon-

struowania jest skomplikowanym aktem, 

a przez powstały obraz czy rzeźbę dziecko 
ujawnia, jak myśli, co czuje i widzi. Każde 

dziecko ma potrzebę wyrażania siebie, swo-

ich przeżyć, dlatego jego wewnętrzny świat 

powinien mieć możliwość uzewnętrznienia, 

między innymi poprzez ekspresję plas-

tyczną. Powinno się do niej zachęcać dzieci 
już od najmłodszych lat. 

 

Głównym celem programu jest wpro-

wadzenie dziecka w świat sztuki. Poprzez 
zastosowanie różnorodnych metod i form 

dziecko ma poznać otaczający je świat 

wszystkimi zmysłami, pobudzić swoją wy-

obraźnię, rozwinąć umiejętność plastycz-

nego przedstawiania przedmiotów i zjawisk 
oraz własnych pomysłów. Działalność plas-

tyczna powinna wszechstronnie rozwinąć 

osobowość dziecka. Ponadto działania pod-

jęte przez nauczyciela mają przygotować 

dziecko do uczestnictwa w życiu kultu-

ralnym. Literatura, muzyka, otaczająca 
przyroda, a także spotkania z artystami 

mają zainspirować dziecko do spontanicznej 

twórczości. 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: 

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań ar-

tystycznych dzieci oraz ich wrodzonych 

możliwości twórczych w toku różnorodnych 
działań plastycznych. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

● wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, 

● rozwijanie sprawności manualnych dziecka, 

● uwrażliwienie na piękno różnorodnych zja-

wisk, zarówno przyrodniczych jak i spo-

łecznych, 

● dostrzeganie form oraz bogactwa barw 

w naturze, 

● rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy 

oraz ekspresji plastycznej dziecka, 

● rozwijanie umiejętności posługiwania się 

różnorodnymi technikami plastycznymi, 

● budzenie poczucia odpowiedzialności i sa-

tysfakcji z wykonanej pracy, 

● rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kon-

takt z wytworami sztuki (reprodukcje 

dzieł uznanych artystów polskich i za-

granicznych, oglądanie wystaw miejsco-

wych artystów), 

● rozwijanie zdolności percepcji malarskich 

dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, 

przeżywania, wartościowania, 

● tworzenie warunków do samodzielnie po-

dejmowanej działalności twórczej, 

● odkrywanie własnych możliwości twór-
czych i kształtowanie twórczej postawy, 

● wspieranie aktywności plastycznej po-

przez wyposażenie dzieci w różne środki 

wyrazu, 

● wyrabianie swobody w świadomym ope-

rowaniu środkami wyrazu plastycznego, 

● zapewnienie możliwości swobody w dzia-

łaniu i doboru materiału, 

● wdrażanie do doprowadzenia pracy do 
końca, 

● zapoznanie z technikami plastycznymi, 

● opanowanie umiejętności operowania na-

rzędziami, 

● wyrabianie wrażliwości i dbałości o este-

tykę i kulturę życia codziennego, 

● przygotowanie dziecka do roli przyszłego 

odbiorcy sztuki i świadomego uczestnika 

życia kulturalnego. 

METODY PRACY: 

● działania praktycznego, 

● zadań stawianych dziecku, 
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● doświadczeń i eksperymentowania (np. 

mieszanie barw), 

● pokazu i obserwacji, 

● objaśnienie i instrukcja, 

● ekspresyjna. 

FORMY PRACY: 

● indywidualna, 

● w grupach, 

● w zespołach 

TREŚCI EDUKACYJNE: 

● dbanie o własny schludny i estetyczny 
wygląd, samodzielne wybieranie materia-

łów, przygotowywanie przyborów i narzę-

dzi, 

● zachowanie ładu na miejscu pracy: właś-

ciwe rozmieszczenie przez dziecko wszyst-

kich przyborów i materiałów, usunięcie 
elementów, które są zbędne, 

● utrzymanie porządku w czasie pracy i po 

pracy: przestrzeganie stałego posługiwa-

nia się podkładką zabezpieczającą stolik; 

zabezpieczanie stolika ceratą, 

● czyszczenie odzieży i mycie rąk: mycie 
rąk przed pracą, aby nie pobrudzić ma-

teriału do zajęć, mycie rąk i czyszczenie 

odzieży po pracy, 

● sprzątanie sali po pracy: usuwanie ścin-

ków, papierków itp. do wyrzucenia, po-
rządkowanie i układanie na wyznaczo-

nych stałych miejscach przyborów i na-

rzędzi, 

● segregowanie przyniesionych przez dzieci 

materiałów, takich jak ścinki tkanin, 

sznurki i inne użyteczne odpadki do po-
jemników, 

● oszczędzanie materiału przy pracy, 

● wspólne układanie planu działania, ko-

lejnych etapów czynności, które mają wy-

konać indywidualnie uczniowie lub zes-
poły, 

● wspólne omawianie wyników pracy: in-

terpretowanie własnej twórczości wobec 

dzieci i nauczyciela, ocena wytworów 

własnej działalności oraz próby oceniania 

prac innych, 

● organizowanie wystawek prac dziecię-

cych, 

● tworzenie minigalerii prac, 

● organizacja dnia „Warsztaty z rodzicami”, 

● zespołowe przygotowywanie dekoracji, stro-

jów na różne okazje, 

● wykonywanie elementów do dekoracji sa-
li, np. z okazji świąt, uroczystości szkol-

nych, wykonywanie scenografii do przed-

stawień teatralnych, przygotowywanie 

strojów, np. do przedstawień, na pokazy 

mody, (współpraca z nauczycielami pro-

wadzącymi zajęcia teatralne i taneczne, 

● prowadzenie sytuacji edukacyjnych w sa-

li z uwzględnieniem różnych stanowisk 

pracy (na stolikach, na podłodze, przy 

sztalugach) oraz na zewnątrz. 

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE 

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY: 

Dziecko: 

● zwraca uwagę na schludność ubioru, na 

zestawienia kolorystyczne części garde-

roby, 

● bierze na siebie odpowiedzialność za swój 
wygląd: to ja mam wpływ na to, jak wy-

glądam, 

● podejmuje samodzielnie decyzje, czym i na 

czym chce tworzyć swoje dzieła, 

● przestrzega zasad ładu i porządku w toku 
i po działalności plastyczno-konstrukcyj-

nej, 

● organizuje stanowisko do twórczości plas-

tycznej, 

● samodzielnie projektuje i wykonuje prace 

zespołowe, 

● potrafi zinterpretować własną twórczość, 

● ocenia wytwory działalności własnej i in-

nych, 

● odczuwa satysfakcję z prezentowania wy-

tworów, własnej działalności plastyczno- 
-konstrukcyjnej, 

● ekonomicznie wykorzystuje materiał, 

● czuje się odpowiedzialny za wykonanie 

pracy zespołowej, 

● dba o estetyczny wygląd sali, bierze 

udział w planowaniu wystroju sali, 

● zwraca uwagę na staranność wykony-

wanych dekoracji i odpowiednią ich eks-

pozycję. 

Agnieszka Klimczyk 
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Ilona Badora 
Paulina Błaszczyk 
Beata Wyderka 
Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie 

WYCHOWANIE  DO  WARTOŚCI  

ORAZ  KSZTAŁTOWANIE  

POSTAW  PATRIOTYCZNYCH  PRZEDSZKOLAKÓW 
Polska – Ojczyzna… Kraina, która się w sercu zaczyna. 

R. Przymus 

 

ednym z zadań realizowanych na 
szczeblu edukacji przedszkolnej jest 

budzenie w dzieciach miłości do małej 

i wielkiej Ojczyzny. Podstawa programowa 

wychowania przedszkolnego za nadrzędny 

cel stawia dbanie o wszechstronny rozwój 

dziecka oraz o kształtowanie jego osobo-
wości i światopoglądu. Wychowanie do war-

tości oraz kształtowanie postaw patriotycz-

nych jest niezwykle istotne, aby rozwój dziec-

ka przebiegał harmonijnie. 

Realizacja treści z zakresu wychowania 

patriotycznego rozpoczyna się od tematów 

rodzinnych, poprzez przedszkole, miejsce 

zamieszkania i najbliższą okolicę. Stopniowe 

rozszerzanie zagadnień pozwala na kształ-
towanie u przedszkolaków poczucia tożsa-

mości regionalnej, narodowej oraz euro-

pejskiej. Budowanie edukacji regionalnej na 

poziomie przedszkolnym nie musi być za-

daniem trudnym. Najważniejszym jej ele-
mentem jest postawa nauczyciela. Jego za-

angażowanie oraz pomysłowość w działaniu. 

Przedszkolaki w naszym przedszkolu 

kształtują postawy patriotyczne w toku 
codziennych zabaw, zajęć, spacerów, wycie-

czek, spotkań z członkami rodziny, współ-

pracę z lokalnymi instytucjami. Dzieci uczą 

się wierszy i piosenek patriotycznych. Na 

zajęciach z rytmiki wprowadzamy elementy 
tańców narodowych. W każdej sali zorga-

nizowane są kąciki patriotyczne, gdzie eks-

ponowane są symbole narodowe (godło, fla-

ga). W przedszkolu organizujemy konkursy 

o treściach patriotycznych (plastyczne, ta-

neczne, wokalne) oraz bierzemy udział w kon-
kursach organizowanych przez inne przed-

szkola. Nasze przedszkole stale integruje się 

z innymi placówkami, organizując konkur- 

sy wiedzy patriotycznej. W bieżącym roku 

szkolnym 2021/2022 bierzemy udział 

w  przedsięwzięciu edukacyjnym „Jestem 
dumnym Polakiem”. 

 

 

Co roku organizujemy uroczyste obchody 

odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzieci 
z najstarszych grup prezentują uroczysty 

apel dla młodszych kolegów i koleżanek. 

Jest to doskonała okazja do wspólnego 

śpiewania pieśni patriotycznych, hymnu 

Polski.  

J 
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Edukacja patriotyczna to także udział 

w akcjach: 

● Szkoła do Hymnu – przedszkolaki śpiewają 

hymn o symbolicznej godzinie 11.11, 

● BohaterOn – przedszkolaki biorą udział 

w zajęciach poświęconych powstaniu war-
szawskiemu, wykonują kartki dla powstań-

ców oraz ogladają bajkę pt. „Niebajka o pow-

staniu warszawskim”,  

 

● „Kresy” – przedszkolaki i rodzice co roku 

angażują się w akcję wspierającą Pola-
ków mieszkających na wschodzie, 

● „Szkoła pamięta” – inicjatywa nawiązu-

jąca do polskiej tradycji zaduszek. Ta 

akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki 

odbywa się w okresie, w którym w spo-
sób szczególny wspominamy zarówno na-

szych bliskich, jak i tych, którzy zapisali 

się w historii – ogólnonarodowej i lokal-

nej.  

 

 

Zachęcamy także rodziców do czynnego 
udziału w konkursach organizowanych dla 

dzieci i rodziców, aby podkreślić, jak ważna 

jest ich rola w kształtowaniu właściwych 

postaw dzieci. 

Działania nauczycieli naszego przedszko-
la w zakresie wychowania do wartości oraz 

kształtowania postaw patriotycznych przy-

noszą efekty w postaci: 

1. znajomości piosenek patriotycznych, wier-
szy, tańców regionalnych, symboli naro-

dowych, takich jak: flaga Polski, hymn, 

godło, 

2. nabywania odpowiednich postaw opartych 
na współpracy i współdziałaniu, 

3. budowania więzi rówieśniczych, wzorców 

osobowościowych, 

4. potrzeby kultywowania tradycji i obrzę-

dów, 
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5. kształtowania umiejętności społecznych 

i zachowań, 

6. nauczenia się odpowiedzialności,  

7. poznania właściwej hierarchii wartości mo-

ralnych, orientacji etycznej, wartości ży-

cia ludzkiego, swojego miejsca w rodzinie 
i środowisku, 

8. stosownych postaw społeczno-moralnych 

dzieci i przygotowania ich do aktywnego 

uczestniczenia we wszystkich dziedzinach 
życia. 

W czasach nowych technologii, ciągłego 

pośpiechu staramy się zwrócić uwagę dzieci, 

a także ich rodziców na przeszłość. Nasze 

działania to dobra lekcja historii. Zdumie-

wające jest zainteresowanie dzieci rodzin-

nym krajem, tradycjami. 

Uważamy, że kształtowanie patriotyzmu 

jest doniosłym zadaniem nauczyciela. To on 
przygotowuje nowe pokolenie Polaków, któ-

re w przyszłości ujmie w swe ręce losy Oj-

czyzny. 

Do miana patrioty dorastamy przez całe 

lata, ale w kształtowaniu się postaw patrio-

tycznych poważną rolę spełniają przeżycia 
i doświadczenia z okresu dzieciństwa. 

Ilona Badora 

Paulina Błaszczyk 

Beata Wyderka 

 
 
 
 
Magdalena Zajdel 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej 

„BAJKOWY  ŚWIAT  EMOCJI”   

–  INNOWACJA  METODYCZNA  W  SZKOLE 

GRUPA DOCELOWA: uczniowie klas I 

CZAS TRWANIA: 1–2 razy w miesiącu po 

45 minut 

WSTĘP: 

Dziecko przekraczając próg szkoły prze-

żywa różne emocje. Przystosowanie się do 

zasad i norm panujących w szkole, adap-

tacja w nowym środowisku, nowi koledzy  
– to wszystko sprawia, że dziecko w nie-

znanym otoczeniu czasem czuje się samotne 

i boi się tego, co nowe. Jest to całkowicie 

zrozumiałe i nieuniknione. Podobnie dzieje 

się, gdy w rodzinnym otoczeniu dziecka 

zdarzają się lub trwają trudne sytuacje 
(rozwód rodziców, pojawienie się rodzeń-

stwa, odejście kogoś bliskiego, pobyt w szpi-

talu itp.). W tych sytuacjach dziecku często 

towarzyszy lęk, niepewność, strach. Dzieci 

nie znają sposobów radzenia sobie z takimi 
emocjami ani słów określających ich prze-

życia. Nie potrafią zwrócić się do dorosłych 

o pomoc, tkwiąc w pułapce własnych 

negatywnych emocji i dezaprobaty otocze-

nia. Trafne rozpoznanie i skuteczne roz-

wiązanie problemów jest szczególnie cenną 
umiejętnością nauczycieli. Pozwala nie tylko 

pomagać w konkretnych przypadkach, lecz 

buduje zaufanie rodziców i wysoką repu-

tację kadry szkoły. 

 
Rozpoznajemy emocje 

Motywacją do wprowadzenia innowacji pe-

dagogicznej pt. „Bajkowy świat emocji” jest 

pomoc uczniom w zrozumieniu trudności 
i problemów, jakie ich otaczają, w nabyciu 

umiejętności, dzięki którym łatwiej będą 

mogli poradzić sobie w nowych trudnych sy-

tuacjach. Jedną z niewielu metod reduku-

jących lęk, niepewność, strach u dzieci jest 

bajkoterapia, czyli mówiąc najprościej – te-
rapia przez bajki. Wspomagać metodę bę-
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dzie arteterapia, czyli zwalczanie negatyw-

nych emocji poprzez sztukę. 

 
Każdy z nas jest inny 

Realizacja działań innowacyjnych stwa-

rza możliwość wspólnego zdobywania doś-

wiadczeń, przeżywania emocji, poznawania 

siebie i innych. Pozwala zbliżyć się do siebie 

i  nawiązać pozytywne relacje, wyciszyć się, 

poznać samego siebie, odbudować poczucie 
własnej wartości. 

CELE GŁÓWNE: 

● kształtowanie osobowości dziecka, 

● wspieranie rozwoju dziecka, 

● wszechstronny rozwój dziecka, 

● integracja uczestników innowacji. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

● umiejętność rozwiązywania problemów 

emocjonalnych oraz budowanie pozytyw-

nego obrazu siebie i świata, 

 ● umacnianie poczucia własnej wartości, 

● wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa po-

przez bycie w grupie, 

● kształtowanie pożądanych postaw spo-

łecznych, 

● uczenie skutecznej komunikacji werbal-
nej i niewerbalnej, 

● poznanie znaczenia więzi przyjaźni, 

● kształtowanie samodzielności konsekwen-

cji w działaniu, 

● zdobywanie umiejętności rozwiązywania 

problemów, 

● budowanie pozytywnych relacji w rodzi-

nie, 

● motywacja dziecka do działań, twórczego 

myślenia i kreatywnego rozwiązywania 

problemów, 

● kształtowanie nawyku słuchania i opo-
wiadania, 

● rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości es-

tetycznej dziecka oraz jego indywidual-

nych zdolności twórczych, 

 ● pobudzanie kreatywności dziecka, odkry-
wanie przyjemności tworzenia, cieszenie 

się uzyskanym efektem. 

PRZEWIDYWANE EFEKTY.  

Uczeń: 

● z uwagą słucha utworu, 

● potrafi opowiedzieć własnymi słowami 
treść utworu, 

● rozróżnia pozytywne i negatywne postaci 

utworu, 

● potrafi się wyciszyć, 

● uczy się samodzielnie rozwiązać problem, 

● potrafi poradzić sobie w sytuacji lękowej, 

● odreagowuje napięcie, 

● rozwija wyobraźnię, 

● uwrażliwia się na przeżycia emocjonalne, 

● rozwija tzw. „małą motorykę”, czyli moż-

liwości i umiejętności manualne, 

● kształtuje percepcję wzrokową, słucho-

wą, 

● kształtuje śmiałość wypowiedzi plastycz-

nej, 

● rozwija uzdolnienia plastyczne, 

● niweluje w sobie poczucie lęku, 

● czuje się pewnie w grupie, 

● rozwija zainteresowania i uzdolnienia ar-

tystyczne, 

● podnosi poziom samoakceptacji, 

● rozładowuje negatywne napięcia, emocje 
i agresję. 

TREŚCI DYDAKTYCZNE: 

W październiku 2021 r. uczniowie klas 

pierwszych rozpoczęli cykl spotkań będą-

cych realizacją innowacji pedagogicznej pt. 
„Bajkowy świat emocji”. Innowacja została 

przyjęta przez uczniów z wielkim zaintere-

sowaniem. Żyjemy w świecie, gdzie wyma-

gania, oczekiwania nie tylko wobec doros-

łych, ale i dzieci szybko zmieniają się, a ro-

dzina coraz częściej nie daje poczucia bez-
pieczeństwa. W rezultacie dziecko jest osa-

motnione i bezradne. W wyniku podjętych 

działań uczniowie poznali cykl proponowa-

nych przeze mnie bajek terapeutycznych. 

Każda z nich dedykowana była dzieciom 
z innymi problemami.  
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Dzieci po wysłuchaniu czytanej przez 

nauczyciela opowieści (bajki) terapeutycz-

nej, uczestniczyły w dyskusji, która miała 

na celu wywołanie pozytywnego myślenia, 
oraz wykonywały prace plastyczno-tech-

niczne będące odzwierciedleniem uczuć 

i emocji towarzyszących im podczas słu-

chania terapeutycznej lektury. Bajkoterapia 

pozwoliła dzieciom przezwyciężyć lęki zwią-

zane z różnego typu sytuacjami. Dzięki te-
mu, że literatura dostarcza właściwe wzorce 

postępowania, dzieci zaczęły rozumieć swoje 

uczucia, ich przejawy, a także przyczyny, 

zaczęły rozumieć świat, w którym żyją. 

Opowieść, która kończy się dobrze, oraz 
pozytywny bohater, z którym utożsamia się 

dziecko, pomagają mu wzmocnić poczucie 

własnej wartości. Sytuacja, która w oczach 

dziecka była nie do przejścia, staje się 

możliwa do pokonania. Dzięki arteterapii 

uczniowie mieli możliwość symbolicznego 
wyrażania trudnych przeżyć za pomocą 

form plastycznych, muzycznych, literackich 

i teatralnych. 

Prace plastyczno-techniczne dzieci, będą-

ce wynikiem spontanicznego działania pod 
wpływem doznań i uczuć były dowodem na 

to, jak wielki potencjał twórczy tkwi w każ-

dym z nich. Na zakończenie każdego spot-

kania uczniowie podsumowywali swój udział, 

zaangażowanie i stopień atrakcyjności po-

dejmowanych działań w formie różnorod-
nych zabaw. 

PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ: 

1. „Cierpliwości – wszystko minie – (Radze-

nie sobie z tęsknotą). 

2. „Pycha wcale nie jest taka pyszna” – (Lek-
cja pokory). 

3. „Potulny jak misiaczek” – (Sztuka pano-

wania nad sobą). 

4. „Do odważnych świat należy” – (Odkry-

wanie swoich mocnych stron). 

 

 
Odkrywanie swoich  

mocnych stron 

5. „Jak ogień i woda, czyli rodzice Antka się 

rozwodzą”. 

6. „Żegnaj, Figielku, czyli rozstanie  

z kudłatym przyjacielem” (Jak poradzić 

sobie z żalem po stracie ukochanej  
osoby). 

7. „Bohaterowie też płaczą” (Temat wojny). 

 

 
Solidarni z Ukrainą  

– Bohaterowie też płaczą 

8. „Strach ma wielkie oczy – tym razem są 

to oczy kocie” – (Pokonywanie lęku). 

9. „Wilczą naturę też da się zmienić” – (Lek-

cja tolerancji). 

 10. „Czarodziejskie imiona” – (Kulturalne za-

kończenie – magiczne słówka). 
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EWALUACJA: 

Celem ewaluacji będzie zdiagnozowanie 

sukcesów i niepowodzeń programu, poinfor-

mowanie rady pedagogicznej i zainteresowa-
nych rodziców o jego wynikach. 

Badanie efektywności założonych celów 

w innowacji odbędzie się poprzez: 

● obserwację uczestników programu, 

● rozmowy indywidualne i grupowe z ucz-

niami, 

● wywiad z innymi nauczycielami, 

● wystawę prac plastycznych dzieci. 

Autor projektu po zakończeniu innowacji 

pedagogicznej napisze sprawozdanie z jej rea-

lizacji i przedstawi je dyrektorowi szkoły 

oraz nauczycielom. 

Magdalena Zajdel 

 
 
 
 

 
 
 
Małgorzata Jakubowska 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Częstochowie 

„COŚ  CI  POKAŻĘ… 

ŚLADY  RĄCZKĄ  MALOWANE” 

INNOWACJA  METODYCZNA  

Z  ZAKRESU  EDUKACJI   ARTYSTYCZNEJ

ETAP KSZTAŁCENIA: 

Grupa przedszkolna 3-latki. 

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 

Rok szkolny 2021/2022, zajęcia przepro-

wadzane dwa razy w miesiącu. 

OPIS INNOWACJI: 

Program jest zgodny z podstawą progra-

mową wychowania przedszkolnego. 

Głównym założeniem innowacji jest za-

chęcenie dzieci do aktywnego, twórczego po-

znawania świata sztuki, odkrywania nie-

znanych technik, działań plastycznych, jak 

również rozbudzenia własnej wyobraźni. 

Tworząc innowację pedagogiczną, mam świa-
domość, iż powinnością nauczyciela jest 

rozbudzenie ciekawości i wyobraźni u dziec-

ka oraz zachęcenie go do twórczych działań. 

Dziecko w wieku przedszkolnym własne 

możliwości artystyczne przedstawia przede 
wszystkim w twórczości plastycznej. Rolą 

przedszkola w tym procesie jest wspieranie 

i rozwijanie wrażliwości na piękno otacza-

jącego nas świata oraz rozbudzanie zainte-

resowania sztuką zgodne z założeniami pod-

stawy programowej. 

Twórczość artystyczna dziecka należy do 
najbardziej twórczych działań programu 

wychowania przedszkolnego. W kształceniu 

plastycznym człowiek jest twórcą dzieła 

plastycznego. Z tego też względu wyznaczo-

no w edukacji plastycznej dwa nadrzędne 
cele: rozwijanie spontanicznej ekspresji po-

przez poznawanie możliwości zastosowania 

technik plastycznych w edukacji przed-

szkolnej, zapoznanie z warsztatem twór-

czym oraz pokazanie dzieła plastycznego 

przez prezentację i analizę wytworów dzieła 
sztuki. 

Innowacja skierowana jest do dzieci z naj-

młodszej grupy przedszkolnej. Odpowiada 

ona potrzebom rozwojowym dzieci, stano-

wiąc silny nurt działalności dziecka o wielo-
stronnym znaczeniu. 

Innowacja będzie przeprowadzana dwa 

razy w miesiącu w placówce. Polegać będzie 

na tworzeniu obrazków malowanych dłoń-

mi, tzn. pomalowaną rączkę dziecko odciska 

na kartce. Z tego odcisku dziecięcej rączki 
tworzymy zwierzątko albo inne formy, np. 
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kwiaty, owady, owoce itp. By wzbogacić 

prace, doklejamy odpowiednie do tematu 

elementy, wykorzystując materiał przyrod-

niczy, tekturę (np. talerzyki papierowe) lub 
papier kolorowy. 

Realizacja innowacji z pewnością przy-

czyni się do ogólnego rozwoju dziecka, 

umożliwi mu aktywne poznawanie świata 

zgodnie z jego potrzebami, zainteresowa-

niami i dążeniami oraz rozwinie wyobraźnię. 
Taki sposób malowania sprawi dziecku 

ogromną frajdę, a ponadto wzmocni czucie 

głębokie. 

CELE OGÓLNE: 

● rozbudzenie zainteresowania dzieci plas-
tyką, 

● rozwijanie wrodzonych możliwości twór-

czych, uzdolnień i zainteresowań artys-

tycznych dzieci w trakcie różnorodnych 
działań plastycznych. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

● rozwijanie wyobraźni, postawy twórczej 

oraz ekspresji plastycznej, 

● wyzwalanie postawy kreatywnej, 

● nabywanie sprawności manualnej, 

● odkrywanie własnych możliwości twór-

czych i kształcenie postawy twórczej, 

● wyrabianie wrażliwości i dbałości o este-
tykę, 

● czerpanie radości z wykonanej pracy, 

● przyswojenie nazewnictwa wybranych na-

rzędzi plastycznych, technik i materiałów 

plastycznych. 

METODY PRACY: 

● objaśnienie, 

● pokaz, 

● pogadanka, 

● obserwacja, 

● praktycznego działania, 

● doświadczeń i eksperymentowania. 

FORMY PRACY: 

● indywidualna, 

● grupowa. 

SPODZIEWANE EFEKTY. 

Dziecko: 

● wykonuje proste formy użytkowe, 

● rozwija wrażliwość estetyczną, 

● przeżywa sukces, 

● nabywa większej pewności siebie, 

● prawidłowo trzyma i posługuje się przy-

borami plastycznymi, 

● eksperymentuje narzędziami oraz różny-

mi materiałami plastycznymi, 

● potrafi pracować w grupie. 

PLAN ZAJĘĆ INNOWACJI PLASTYCZNEJ  

„COŚ CI POKAŻĘ ...ŚLADY RĄCZKĄ MALOWANE 

Wrzesień: 
1. Jeżyk 

2. Muchomorek 

Październik: 

1. Sowy na gałęzi 

2. Małpka Fiki-Miki 

Listopad: 

1. Dynia 

2. Zwierzęta z sawanny (żyrafa, słoń, zebra, 

lew) 

Grudzień: 

1. Święty Mikołaj z reniferem 
2. Aniołek 

Styczeń: 

1. Ptaszki na gałęzi zimą 

2. Dinozaury 

Luty: 
1. Walentynkowe serduszko 

2. Kot i pies 

Marzec: 

1. Bociany w gnieździe 

2. Żabka w stawie 

Kwiecień: 
1. Bociany na gnieździe 

2. Kwoka z kurczaczkami 

Maj: 

1. Kwiaty dla mamy 

2. Motylek 

Czerwiec: 

1. Truskawki w koszyczku 

2. Rybka w akwarium 

EWALUACJA: 

Prowadzenie innowacji pedagogicznej bę-

dzie na bieżąco podlegało ewaluacji przepro-
wadzanej przez nauczyciela prowadzącego. 

Ewaluacja przeprowadzona będzie w opar-

ciu o: 

● obserwację postępów dzieci w wykony-

waniu prac plastycznych, 
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● zgromadzone prace plastyczne, 

● urządzanie wystaw prac plastycznych 

dzieci, 

● udział w konkursach plastycznych, 

● dyplomy z udziału w konkursach. 

Małgorzata Jakubowska 

 
 
 
 
 

 

 
Marta Modrof 
Miejskie Przedszkole nr 40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie 

„Z   WIZYTĄ   NA  DZIAŁCE”   

–   PROJEKT  EDUKACJI  PRZYRODNICZEJ  

MIEJSCE REALIZACJI 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Częstochowie, ROD „Przy-

szłość” w Częstochowie. 

CZAS REALIZACJI 

Jesień i wiosna. 

IDEA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

Głównym motywem wdrażania projektu jest rozbudzenie 

zainteresowania przyrodą. Edukacja przedszkolna to pierw-

szy etap kształcenia, którego zadaniem jest wszechstronny 

rozwój dziecka. 

Jak zaspokoić u dziecka ciekawość świata? Na przykład 
poprzez bezpośredni kontakt z naturą, obserwację przyrody, 

podziwianie jego piękna, zapoznanie z życiem ptaków i owadów. 

Myślę, że warto jest wzbogacać zajęcia przyrodnicze, za-

chęcać dzieci do kontaktu z naturą, uczyć empatii w stosunku 

do innych stworzeń oraz dbania o roślinność, a tym samym 

wprowadzić dzieci w niezwykle interesujący świat przyrody. 

ZAKRES INNOWACJI 

● Innowację prowadzę od 5 lat. 

● Cyklicznie – dla dzieci z mojej grupy (są to obecnie pięciolatki, zaczęły, gdy miały 3 lata). 

● Okazjonalnie – dla wszystkich grup przedszkolnych. 

● Innowacja dotyczy wybranych treści edukacyjnych i jest realizowana według przygoto-
wanego harmonogramu działań.  

OGÓLNE ZAŁOŻENIA  

Innowacja, jaką jest projekt edukacji przyrodniczej „Z wizytą na działce”, przeznaczona 

jest do realizacji w przedszkolu. Dzieci będą uczestniczyły w spacerach na pobliską działkę 

znajdującą się w ogrodach działkowych ROD „Przyszłość’’ w Częstochowie. Tematy zostały 

dostosowane do programu wychowania przedszkolnego. 
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W założeniu jest 6 spotkań na działce, każde o innej myśli przewodniej dotyczącej wiosny 

– porze roku, w której przyroda budzi się do życia i świat staje się kolorowy. Będzie to cykl 

zajęć w plenerze. 

Niektóre tematy wynikają z planu miesięcznego, obowiązującego w danej grupie, a inne 

będą rozszerzone jako ciekawostka rozwijająca wiedzę. Innowacja ma przyczynić się do wzbo-

gacenia wiedzy o świecie ptaków, owadów i roślin budzących się do życia po zimie, poprzez 

aktywny i bezpośredni kontakt z przyrodą. 

W trakcie trwania innowacji dzieci będą wykonywały indywidualnie i grupowo prace 
plastyczne, dotyczące danego tematu. Działania zostaną udokumentowane w formie zdjęć, 

a prace wyeksponowane w sali lub na tablicy w korytarzu. 

Innowacja zostanie rozszerzona o założenie wiosennego kącika zieleni. Każde dziecko 

samodzielnie posadzi swoją cebulkę lub roślinkę i pozna jej cykl rozwoju. Ponadto nauczy 
się systematycznej pielęgnacji.  

Dzieci poznają urządzenie, jakim jest mikroskop i będą przez niego obserwowały nasion-

ka, listki lub inne eksponaty. 

Innowacja będzie trwała w okresie jesienno-wiosennym. Planuję rozszerzać tematy o ko-
lejne ciekawostki i wprowadzać nowe zagadnienia odpowiednio do wieku dzieci. 

CEL GŁÓWNY: 

● dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, 

● wzbogacenie wiedzy przyrodniczej dziecka, 

● uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

● znajomość aktualnej pory roku, 

● poznawanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, 

● uwrażliwienie na piękno przyrody wiosną, 

● wzbogacanie wiedzy przez eksperymentowanie i działania praktyczne, 

● nabieranie umiejętności wykonywania prostych prac związanych z uprawą roślin, 

● rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, 

● nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. 

TEMATY SPOTKAŃ W PLENERZE 

Temat Założenia Miesiąc 

1.  Pyszności z sadu  

i z ogrodu. 

– Poznajemy lub przypominamy sobie drogę na działkę, 

– Oglądamy kwiaty, drzewa i krzewy. 

– Zbieramy i degustujemy jabka na działce. 

wrzesień 

2.  Jak się wiosna  
do życia budziła… 

Zwiastuny wiosny.  

– Obserwujemy pierwsze malutkie pączki na gałąz-

kach krzewów i drzew, 

– Dostrzegamy oznaki wiosny – bazie, krokusy. 

marzec 

3.  Powrót ptaków – Wypatrujemy ptaki i ich gniazda, 

– Poznajemy wygląd i nazwy poszczególnych ptaków. 

kwiecień 

4.  To co niezbędne do 

wiosennych prac  

w ogródku… 

– Poznajemy narzędzia ogrodnicze, 

– Oglądamy nasiona i cebulki kwiatowe, 

– Wykonujemy drobne prace działkowe. 

kwiecień 

5.  Pożyteczna 

pszczółka 

– Poznajemy ważną rolę pszczół w przyrodzie, 

– Dowiadujemy się, jak powstaje miód. 

maj 

6.  W krainie kwiatów  

i motyli 

– Podziwiamy kwiaty na rabatkach i rozkwitłe pąki 

na drzewach, 

– Obserwujemy owady na majowej łące, 

– Poznajemy etapy rozwoju motyla. 

maj 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACJI PRZYRODNICZEJ „Z WIZYTĄ NA DZIAŁCE” 

Edukacja ekologiczna w przedszkolu to świadoma 

i zamierzona działalność nauczycieli względem dzieci. 

Wiek przedszkolny charakteryzuje szczególnie wielka 
podatność na wpływ dorosłych i duża zdolność 

przyswajania nowych wiadomości i umiejętności. 

W naszym przedszkolu podejmowane są różne akcje 

mające na celu poszerzenie wiedzy dziecka w każdym 

wieku. 

Od 5 lat prowadzę projekt edukacyjny pt. „Z wi-
zytą na działce”. Głównym celem akcji było dostrze-

żenie zmian zachodzących w przyrodzie, czyli obser-

wowanie zmieniającej się przyrody na przełomie zimy 

i wiosny.  

Spotkania odbywały się na działce znajdującej się w ogrodach działkowych. Każde 
spotkanie miało swój temat i założenia, które były realizowane podczas danej lekcji w ple-

nerze. Zajęcia były podparte ciekawymi opowiadaniami, kolorowymi ilustracjami, obrazkami 

i różnymi zabawami. Zazwyczaj po powrocie z działki dzieci wykonywały prace plastyczne 

stosowne do danej tematyki. 

Poniżej przedstawiam sprawozdania z poszczególnych dni. Każde ze spotkań pokrótce 

opisałam i dołączyłam zrobione zdjęcia. 

* * * 

LEKCJA W PLENERZE NR 1 

TEMAT – PYSZNOŚCI Z SADU I Z OGRODU 

Celem spaceru będzie pokazanie dzieciom (które jeszcze nie były na działce) ogrodów 

działkowych. Dzieci, które wcześniej chodziły na działkę, przypomną sobie drogę, w trakcie 
której będą przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach. W trakcie spaceru 

mają obserwować zmieniający się krajobraz – z letniego na jesienny. Wyjście na działkę 

będzie zainspirowane opowiadaniem przeczytanym w przedszkolu „Co z ogrodu, a co z sa-

du”, w którym główni bohaterowie, Zajączek i Krasnal Hałabała, omawiają, co rośnie w sa-

dzie, a co w ogrodzie. 

Zajęcia na świeżym powietrzu rozpocznę słowami: Na działce wesoło niesłychanie, bo 
spotykamy się „Na straganie”. Są tu warzywa małe i duże, i te kanciaste, i te podłużne. 

Przeczytam dzieciom wiersz Jana Brzechwy „Na straganie”. W koszyku będą przygotowane 

sylwety warzyw na patyczkach, które będą pokazywała dzieciom. Później rozdam dzieciom 

warzywa i będą miały za zadanie unosić obrazek wtedy, gdy padnie ich nazwa. Zajęcia 

zakończymy zagadkami tematycznymi i obrazkowymi. 

Resztę czasu na działce poświęcimy na obserwowanie i omawianie drzewek i krzewów 

owocowych oraz na zbieranie jabłek, umycie ich i degustację. 

 

Załącznik 1a 

„Co z sadu a co z ogrodu” – inscenizacja utworu wg I. Salach 

Występują: Hałabała – H, Zając – Z. 

H: Witaj zajączku! Co niesiesz w tym koszu? 

Z: Witaj krasnalu! Niosę same smakołyki: marchew, kapustę, kalafior, a nawet ziemniaki. 

H: A co tam jeszcze można znaleźć? 

Z: Różne warzywa – pietruszkę, buraki, por, seler... 

H: A jabłka? 

Z: Oj krasnalu! Jabłuszka nie są warzywami i rosną w sadzie! 

H: W sadzie? A co to takiego... sad? 

Z: To takie miejsce, gdzie rosną grusze, jabłonie, wiśnie, śliwy, a na nich pyszne owoce, mniam, 
mniam. 

H: A po co ci tyle owoców w tym koszu? 
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Z: Dzieci! Pomóżcie! Zobaczcie, czy to są owoce? Krasnalu, wracam z ogrodu i niosę warzywa. Nawet 
dzieci wiedzą, że w ogrodzie rosną warzywa. 

H: Już wiem, a w sadzie owoce! 

Z: Teraz dobrze. 

H: No więc, po co ci tyle warzyw? 

Z: Jak to, a ty nie zbierasz do spiżarni owoców i warzyw? 

H: Nie! A dlaczego mam zbierać? 

Z: Dzieci, jaką mamy porę roku? (jesień). A kto przyjdzie po pani Jesieni? (zima). No co? Jeszcze nie 
wiesz? 

H: Zima... zima... Hm... Już wiem! Żeby ją poczęstować. 

Z: Dzieci, ratunku! Powiedzcie krasnalowi, dlaczego gromadzimy zapasy na zimę? (dzieci – żeby było co 
jeść w zimie). No właśnie! Zimą każdemu trudniej znaleźć pożywienie, dlatego jesienią gromadzimy 
zapasy! 

H: Ojej, a ja nie mam zapasów na zimę! Lubię jeść i owoce i warzywa – muszę pobiec do ogrodu i do 
sadu! Pa! Pa! Do zobaczenia! 

Z: Pa! Pa! Ale się szybko uwinął! Na mnie pora. Dzieci, a u was zapasy już zgromadzone? Jeszcze nie? 

Pamiętajcie, że trzeba rodzicom pomóc, bo to ciężka praca. Pa, pa, do zobaczenia. 

 

Załącznik 1b 

„Na straganie” – J. Brzechwa 

Na straganie w dzień targowy 
Takie słyszy się rozmowy: 

„Może pan się o mnie oprze, 
Pan tak więdnie, panie koprze.” 

„Cóż się dziwić, mój szczypiorku, 
Leżę tutaj już od wtorku!" 

Rzecze na to kalarepka: 
„Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!” 

Groch po brzuszku rzepę klepie: 
„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?” 

„Dzięki, dzięki, panie grochu, 
Jakoś żyje się po trochu. 

Lecz pietruszka – z tą jest gorzej: 
Blada, chuda, spać nie może.” 

„A to feler” – 
Westchnął seler. 

Burak stroni od cebuli, 
A cebula doń się czuli: 

„Mój Buraku, mój czerwony, 
Czybyś nie chciał takiej żony?” 

Burak tylko nos zatyka: 
„Niech no pani prędzej zmyka, 

Ja chcę żonę mieć buraczą, 
Bo przy pani wszyscy płaczą.” 

„A to feler” – 
Westchnął seler. 

Naraz słychać głos fasoli: 
„Gdzie się pani tu gramoli?!” 

„Nie bądź dla mnie taka wielka” – 
Odpowiada jej brukselka. 

„Widzieliście, jaka krewka!” – 
Zaperzyła się marchewka. 

„Niech rozsądzi nas kapusta!” 
„Co, kapusta?! Głowa pusta?!” 

A kapusta rzecze smutnie: 

„Moi drodzy, po co kłótnie, 

Po co wasze swary głupie, 
Wnet i tak zginiemy w zupie!” 

„A to feler” – 
Westchnął seler. 
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Zagadki – A. Kolarska (www.edukacja.edux.pl/p-31564-zagadki-na-wesolo.php) 

Pod krzaczkiem w ziemi rośnie ich wiele, 
Dzieci je chętnie pieką w popiele?  (ziemniak) 

Skórka fioletowa, a miąższ pod nią złoty,  
smakuje wybornie, wszyscy wiedzą o tym.  (śliwka) 

Każdy z was odgadnie łatwo tę zagadkę,  
ma bielutki korzeń i zieloną natkę.  (pietruszka) 

Latem w ogrodzie wyrósł zielony,  
a zimą w słoiku leży kiszony.  (ogórek) 

Jakie warzywo, chociaż niewielkie,  
wyciśnie z oczu słoną kropelkę?  (cebula) 

Jaka to głowa, duża czy mała,  
z zielonych liści składa się cała?  (kapusta) 

 

 

 

LEKCJA W PLENERZE NR 2 

TEMAT – JAK SIĘ WIOSNA DO ŻYCIA BUDZIŁA… ZWIASTUNY WIOSNY 

Przed wyjściem na działkę dzieci wysłuchają opowiadania pt. „Chomik szuka wiosny”, 

podpartego kolorowymi ilustracjami (załącznik nr 2). Tak jak główny bohater wybierzemy się 

w poszukiwaniu zwiastunów wiosny. Poszukamy pierwszych wiosennych kwiatów – kro-
kusów, które kwitną od marca do kwietnia, a także gałązek z malutkimi pączkami i bazi na 

wierzbie.  

Dzieci zostaną pouczone, że krokusy są objęte ochroną w całym kraju. Porozmawiamy 

o zmieniającej się wiosną przyrodzie i o tym, jak nazywają się poszczególne drzewa i krzewy 

znajdujące się na działce. 

Po powrocie do przedszkola dzieci wykonają pracę plastyczną: 

– bazie – z wykorzystaniem waty, 

– krokus – z wykorzystaniem kulek z bibuły. 

 

Załącznik 2 

„Chomik szuka wiosny” – M. Galica 

Pewnego dnia mały Chomik obudził się w swojej norce na skraju lasu. 

Ziewnął, przeciągnął się, przetarł oczy łapką, wyszedł z norki szukać wiosny.  

– Zimno – mruknął zaspany Chomik.  

Rozejrzał się dookoła, ale wiosny nigdzie nie było. Na gałązkach wierzby siedziały małe puchate wierz-
bowe kotki.  

– Co robicie tak wysoko? – spytał Chomik.  

– Rośniemy, rośniemy – zawołały wierzbowe kotki.  

– A wiosny nie widziałyście? – spytał Chomik.  
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Ale właśnie nadleciał wiatr, wierzba zaszumiała gałązkami i Chomik nie usłyszał, co mówią wierzbowe kotki.  

Poszedł więc dalej. 

Świeciło słonko, a po niebie przepływały małe chmurki.  

– Halo – zawołał do nich Chomik.  

– Czy nie widziałyście wiosny? A wtedy jedna chmurka zasłoniła słońce i na Chomika spadły krople deszczu. 

– Brr... – skulił się Chomik przy ziemi i zobaczył małe, białe kwiatki.  

– Może wy widziałyście wiosnę? – zapytał, ale kwiatki były malutkie i jeszcze nie potrafiły mówić. 

Chomik poszedł dolej szukać wiosny.  

W górze między drzewami fruwały ptaki. Były bardzo zajęte, bo zbierały gałązki i wiórki na budowę gniazd.  

– Może wy wiecie, gdzie jest wiosna? – zawołał Chomik, ale ptaki śpiewały, ćwierkały, gwizdały i nawet 

nie słyszały głosu Chomika.  

– Muszę iść dalej, tutaj jeszcze nikt wiosny nie spotkał – mruknął do siebie.  

Aż wreszcie Chomik doszedł na łąkę, a tam na długich nogach stał pan bocian.  

Chomik zadarł wysoko głowę i przyjrzał się boćkowi.  

Jego nawet nie warto pytać o wiosnę, jest taki zmarznięty, że aż nos i nogi ma czerwone. 

A bocian też przyjrzał się Chomikowi i zaklekotał:  

– Coś podobnego!  

– Ta żaba cała ubrana jest w ciepłe futerko, a ja myślałem, że już wiosna – i odleciał.  

A Chomik powędrował dalej szukać wiosny... 

 

 

 

LEKCJA W PLENERZE NR 3 

TEMAT – POWRÓT PTAKÓW 

Spotkanie na działce zapoczątkuję ciekawym opowiadaniem pt. „Bociany i skowronek” 

wraz z kolorowymi ilustracjami (załącznik nr 3).  

Porozmawiam z dziećmi o ptakach powracających z ciepłych krajów i odlatujących na je-

sień. Zainspirowani bohaterami opowieści poszukamy ptaków i ich gniazd. Ogrody dział-

kowe będą dobrym miejscem, ponieważ jest tam wiele drzew i słychać śpiew ptaków. 

Na działce zabawimy się w szukanie. Dzieci będą miały za zadanie znaleźć obrazki ptaków. 

Schowam je pomiędzy krzewami i kwiatami, ułożę na gałęziach drzew. Będziemy je gru-
pować i przeliczać. Porównamy wielkość zbiorów. 

Po powrocie do przedszkola każde dziecko wyklei sylwetę ptaka kolorowymi piórkami. 

 

Załącznik 3 

„Bociany i skowronek” 

– Nareszcie w domu – stwierdził pan bocian, lądując w swoim gnieździe po powrocie z podróży z ciep-
łych krajów. 

– To była długa i wyczerpująca podróż – zauważyła pani bocianowa, lądując tuż obok męża.  

– Ale zaniedbane to nasze gniazdo, zima go nie oszczędziła – powiedział pan bocian, kręcąc niepokojąco głową. 

– Nie ma co się użalać, tylko od razu zabieramy się za remont – ponaglała pani bocianowa.  
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Bociany zabrały się do pracy. Zaczęły wyrzucać z gniazda starą trawę, potem zbutwiałe patyczki. Gdy 
gniazdo było już oczyszczone przyszedł czas na zebranie nowej wyściółki. Pani bocianowa już chciała 
lecieć po świeże patyczki, gdy usłyszała głos męża. 

– A cóż to za intruz w naszym gnieździe zamieszkał?! 

– Gdzie, kto, jakim prawem?! – oburzała się pani bocianowa. 

Pan bocian pokazał swoim długim czerwonym dziobem gniazdko uwite między patykami ich gniazda.  

– To moje gniazdko – cieniutkim głosem odezwał się właściciel małego gniazdka. 

– Kim ty jesteś? – spytała pani bocianowa. 

– Ja jestem skowronkiem, samotnym skowronkiem – odpowiedział mały ptaszek.  

– Możesz nam wyjaśnić, dlaczego bez pozwolenia uwiłeś sobie gniazdko w naszym domu? – zapytał pan 
bocian.  

– Nie wiedziałem, że to gniazdo jest zamieszkałe, wyglądało na opuszczone – tłumaczył się skowronek.  

– Ale nie jest, my tu mieszkamy, na zimę odlatujemy do ciepłych krajów, ale gdy przychodzi wiosna, 
wracamy do swojego gniazda, zawsze do tego samego – wyjaśnił pan bocian.  

– Tak, teraz widzę, przepraszam, zaraz się wyprowadzę – oznajmił skowronek. 

– Ależ bez pośpiechu, twoje gniazdo chyba aż tak bardzo nam nie przeszkadza, myślę że możesz zostać, 

prawda mężu? – mówiąc to, pani bocianowa zwróciła się do pana bociana.  

Pan bocian początkowo się wahał. To on był odpowiedzialny za konstrukcję swojego gniazda. Musiał 
dbać, by się nie zawaliła. Jednak gdy przyjrzał się uważnie małemu gniazdku, zauważył że jest 
zrobione z suchej trawy, jest bardzo lekkie i nie zagraża jego domowi. Po dłuższym namyśle pan bocian 
zgodził się, by skowronek pozostał w swoim gniazdku.  

– Dobrze, możesz tutaj zostać i mieszkać razem z nami.  

– To świetnie, jestem sam, nie miałbym dokąd pójść, dziękuję że zgodziliście się bym został. Z wdzięcz-
ności chętnie wam zaśpiewam – oświadczył uradowany skowronek.  

Jak powiedział, tak uczynił. Uradowany skowronek wzbił się wysoko i zaczął wesoło śpiewać. Bociany 
zabrały się za remont gniazda. Wsłuchani w śpiew skowronka szybko uporali się z zadaniem. Ptaki we-
soło spędzały czas. Wkrótce w gnieździe bocianów pojawiły się jaja, z których wylęgły się małe bocian-
ki. Przez cały czas bocianiej rodzinie towarzyszyło śpiewanie skowronka, który okazał się bardzo przy-
datny. Gdy małe bocianki nie mogły zasnąć, usypiał je śpiew skowronka. Gdy nie chciały jeść, 
zachęcał je śpiew skowronka. Gdy miały po raz pierwszy opuścić gniazdo na własnych skrzydłach, 
odwagi dodawał im śpiew skowronka.  

Czas płynął, zbliżała się jesień. Bociany zaczęły szykować się do kolejnej podróży do ciepłych krajów. 
Nadszedł czas pożegnania.  

– Dobrze, że byłeś tutaj z nami. Bardzo nam pomogłeś w wychowaniu naszego potomstwa – oznajmiła 
pani bocianowa.  

– Wspaniale jest mieć tak dobrego sąsiada – zauważył pan bocian. 

– Mnie również było miło, dzięki wam nie byłem samotny, mam nadzieję, że gdy przyjdzie kolejna wios-
na, znowu będziemy mogli razem zamieszkać – skromnie oznajmił skowronek.  

– Oczywiście, że tak – odrzekły bociany, unosząc się wysoko w górze.  

Skowronek pomachał skrzydełkiem na pożegnanie swoim przyjaciołom. Sam również wybierał się w po-
dróż do ciepłych krajów, ale gdy tylko znowu przyleci wiosną, to z przyjemnością powróci do bocianiego 
gniazda, w którym znalazł prawdziwy dom i przyjaciół. 
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LEKCJA W PLENERZE NR 4 

TEMAT – TO CO NIEZBĘDNE DO WIOSENNYCH PRAC W OGRÓDKU… 

Celem naszej wizyty na działce będzie obejrzenie narzędzi, które potrzebne są do pracy 

w ogródku. Dzieci zobaczą między innymi: łopatę, szpadel, grabie, motykę, widły, konewkę, 
sekator i kosiarkę, a także cebulki i nasionka różnych roślin. Na działkę wybierzemy się, aby 

trochę tam posprzątać, pograbić i co nieco przekopać… Takie zajęcia poprzedzę opowia-

daniem „O żółtym tulipanie” (załącznik nr 4). Dzieci dowiedzą się, czego rośliny potrzebują 

do prawidłowego wzrostu i odpowiedzą na pytania dotyczące utworu. 

Po powrocie do przedszkola pokolorujemy kartę pracy, na której będzie widniała ogrod-

niczka wraz z narzędziami ogrodniczymi. 

 
Załącznik 4 

„O żółtym tulipanie” – M. Rożycka 

Była sobie cebulka, całkiem podobna do tych, które się je, ale mniejsza. Jesienią, gdy liście na drze-

wach zaczęły żółknąć, cebulka została zakopana w ziemi – tak jak skarb. Cebulka wcale się nie 
martwiła. Jadła, piła (bo cebulki potrafią jeść i pić pod ziemią), a nawet troszkę urosła: wypuściła od 
dołu korzonki, a od góry mały rożek, to znaczy kiełek. 

Potem zrobiło się zimno, na ziemię spadły liście, a jeszcze później śnieg. Cebulka wcale się nie 
martwiła, tylko zasnęła pod swoją żółto-brązowo-białą kołderką. Spała długo, długo.  

Pewnego razu coś ją obudziło, śnieg stopniał, robiło się coraz cieplej.  Świeciło słonko, a później spadł 
deszcz, twarda ziemia stawała się coraz bardziej miękka i wilgotna. Znowu można było jeść i pić, 
a w dodatku coś strasznie ciągnęło cebulkę do góry. Nie mogła od razu cała wyjść spod ziemi, ale wy-
sunęła swój rożek. Rożek wydłużał się jak antena, aż ujrzał świat, zielenił się i wypuścił liście...  
A na końcu miał pączek. Oczywiście nie taki do jedzenia, tylko mniejszy i zielony.  

Któregoś dnia, gdy słońce przygrzało naprawdę mocno, pączek zaczerwienił się i rozchylił.  
I okazało się, że na świecie pojawił się piękny żółty tulipan!  

Nastała naprawdę wiosna. 

 

 

 

LEKCJA W PLENERZE NR 5 
TEMAT – POŻYTECZNA PSZCZÓŁKA 

To spotkanie z przyrodą będzie miało na celu uświadomienie dzieciom bardzo ważnej roli 

pszczół. Po wejściu na działkę przedszkolaki siądą na kocach i wysłuchają opowiadania 

C. Lewandowskiej pt. „Przygoda małej pszczółki” (załącznik nr 5).  

Pokażę im kolorowe ilustracje przedstawiające wygląd i życie pszczół w ulu. Po cichutku 
udamy się w poszukiwaniu pszczółek. Spróbujemy je dostrzec na kwiatach i obserwować ich 

pracę. Zabawimy się również w zabawę integracyjną ze śpiewem „Pszczółka śpi w ogrodzie”. 

Po powrocie do przedszkola wspólnie zrobimy pracę plastyczną pt. „Pszczoły na plastrze 

miodu”. 
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Załącznik 5 

„Przygoda małej pszczółki” – C. Lewandowska 

Był piękny wiosenny dzień. Rodzina pszczela wraz z małą pszczółką wybrała się na łąkę, by zebrać 
z kolorowych kwiatów nektar i pyłek.  

Pamiętaj Maju, nie oddalaj się, bo możesz zabłądzić i nie trafisz sama do naszego ula. Mamy bardzo 
dużo pracy, musimy zebrać nektar z kwiatów. 

Maja fruwała z kwiatka na kwiatek i zlizywała języczkiem nektar i pyłek z kwiatów. Nawet nie spo-
strzegła się, że oddaliła się daleko od swojej rodziny. I... rozpłakała się. 

Co ja teraz zrobię? Jak trafię do swojego domku – ula? Nie pamiętam drogi.  

Aż tu, co to za duża pszczoła?  

Dzień dobry mała dziewczynko, co ty sama tu robisz?  

Jestem bąk Felek, dlaczego płaczesz?  

Ja jestem pszczółka Maja, przyfrunęłam na tę łączkę, by zbierać nektar ze swoją rodziną i się zgu-

biłam.  

I Maja się znowu rozpłakała.  

Nie płacz Maju, otrzyj z oczu łzy, ja ci pomogę i szybko znajdziemy twoją rodzinę. 

Wiem, gdzie znajdują się najbliższe ule, pofruniemy Maju razem. 

I bąk Felek razem z małą pszczółką przyfrunęli do ula.  

Maja podziękowała bąkowi i postanowiła więcej nie oddalać się od swojej rodziny, pomimo pracy, 
podczas zbierania pyłku i nektaru z kwiatów. 

 

   

 

LEKCJA W PLENERZE NR 6 
TEMAT – W KRAINIE KWIATÓW I OWADÓW 

Zainspirowani książką pt. „Wszystko o owadach” pójdziemy sprawdzić, czy któryś z książ-

kowych owadów żyje na działce. Rozłożę koce, na których dzieci usiądą i wysłuchają 

opowiadania pt. „Nikt mnie więcej nie zobaczy” (załącznik nr 6). Opowiadanie przybliży 

dzieciom obraz przeistoczenia się gąsienicy w motyla. Obejrzymy ilustracje przedstawiające 
rozwój motyla. Na podstawie obrazków omówimy tajemnicę „powstania” motyla. 

Następnie przeprowadzę z dziećmi zabawę dydaktyczno-porządkową. Będziemy przypo-

rządkowywać różne motylki do poszczególnych ilustracji. Kolejną czynnością będzie nazywa-

nie kolorów i dostrzeganie różnic w kształtach skrzydełek. 

Po powrocie do przedszkola wykonamy motylki z wykorzystaniem papierowych rolek. 
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Załącznik 6 

„Nikt mnie więcej nie zobaczy” – W. Kozłowski 

Gąsienica uważa się za bardzo piękną i nie ominęła ani jednej kropli rosy, żeby się w niej nie przejrzeć. 

– Ach, co to za uroda! – szeptała, oglądając ze wszystkich stron swój pospolity pyszczek i wyginając 
grzbiet, żeby popatrzeć na dwa złociste prążki. 

– Szkoda, że nikt nie zwraca na mnie uwagi! 

Aż raz zdarzyło się, że po łące chodziła dziewczynka i zbierała kwiaty. Gąsienica czym prędzej wypełzła 
na największy kwiatek.  

Dziewczynka spostrzegła ją i powiedziała: 

– Co to za brzydactwo! 

– Ach tak! – syknęła obrażona gąsienica. 

– Wobec tego nikt, nigdy, nigdzie, za nic na świecie, w żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach 
więcej mnie nie zobaczy! Daję na to słowo honoru, uczciwej gąsienicy! Skoro się dało słowo honoru  
– należy go dotrzymać, zwłaszcza kiedy się jest gąsienicą. I gąsienica wpełzła na drzewo. Z pnia na 

sęczek, z sęka na gałąź, z gałęzi na gałązkę. Wyciągnęła z pyszczka jedwabną niteczkę i zaczęła się nią 
owijać. Snuje się niteczka, owija gąsienicę raz, drugi, trzeci, dziesiąty, setny... i wreszcie gąsienica 
zniknęła w miękkim jedwabnym kokonie.  

– Och, jaka jestem zmęczona! – westchnęła – ale owinęłam się znakomicie. W kokonie było ciepło... 
i nudno. Gąsienica ziewnęła raz, potem drugi i zasnęła. Mijał dzień za dniem. Letni wietrzyk kołysał 

gałązką, szeleściły cicho liście, a obrażona gąsienica spała i spała.  

Obudziła się wreszcie – widocznie słońce musiało mocno dogrzewać, bo w końcu upał był nieznośny.  

– Muszę przewietrzyć trochę mój domek! – postanowiła i wyskrobała małe okienko w kokonie.  

– Ach, jak pięknie pachną kwiaty, gąsienica wychyliła się nieco – nikt mnie tu wśród listków nie zau-
waży, co mam sobie żałować powietrza – pomyślała.  

Wychyliła się jeszcze troszeczkę, znowu troszeczkę i... wypadła ze swojej kryjówki! Ale zamiast spaść 
z drzewa na ziemię uniosła się do góry.  

I nagle na tej samej łące zobaczyła tę samą dziewczynkę – co za wstyd – pomyślała – że jestem brzydka, 
to nie moja wina, gorzej że teraz wszyscy będą mnie nazywać kłamczuchą. Dałam słowo honoru, 
że nikt mnie więcej nie zobaczy i słowa nie dotrzymałam.  

Hańba! – Zrozpaczona upadła na trawę. A wtedy nadbiegła dziewczynka i zawołała: 

– Ach, jaki piękny! 

– Czyżby to o mnie mowa? – szepnęła zdziwiona gąsienica – zdaje się, że o mnie. I wierz tu ludziom! 
Dziś mówią tak a jutro zupełnie inaczej. Na wszelki wypadek przejrzała się jednak w kropli rosy.  

– Cóż to takiego? W lusterku ktoś nieznajomy z długimi, bardzo długimi wąsami.  

Wygięła grzbiet. Na grzbiecie są dwa piękne, kolorowe skrzydła! 

– Patrzcie, patrzcie stał się cud – jestem motylem! 

I kolorowy motylek poszybował wysoko nad łąką, bo przecież on nie dawał motylkowego słowa honoru, 
że nikt go nie ujrzy. 

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

WIERSZE  JAK  WACHLARZE 
iatr śpiewa drzewom i łąkom folkowe kołysanki, a stopy niosą nas tam, gdzie spot-
kają się dłonie1. Czas, krawiec lekko utykający na zmęczoną nogę, szyje kostium 

zachwytu i zadziwienia. Aniołowie stoją na rozdrożu, wypatrują elfa, dzieweczki, 

ułana. Mleko się przypala, a mrówka wyjada słodycz z cukiernicy. Złodzieje czasu zabierają 

spokój serc, zostawiają… zegary.  

Poezja zaprasza szóstoklasistę do wyprawy w rejony, w których króluje jesień z rabatką 

metafor gęstych niczym rumianek przy polnej drodze. Sztuka wersu i rymu kusi szyfrem 

i anaforą, proponuje nowe rozwiązania dla starych sznurówek; prowokuje do myślenia, 

działania, zżymania się na rzeczywistość ograbioną z tajemnicy.  

CZĘŚĆ PIERWSZA. SŁOWACKI NA SKRZYDŁACH SNU 

W poezji Juliusza Słowackiego anioły stojące na rozstajnych drogach spotykają się z pa-

stereczką zapatrzoną na kamienie druidów. Nimfa opuszcza perłową kołyskę, a porzucony 
młokos ukrywa wzrok za kaskadą łez. Płacz jest wskazany, pożądany. Nienasycony czas 
zawsze pożera wspomnienia i twarze ukochanych osób. Pamięć zachowuje je tylko dzięki 
łzom i bolesnym westchnieniom miłości2. Błękitna królowa przyjmuje westchnienia i po-

całunki. Wieczorny podmuch wiatru przynosi nowiny młodej Zosi, która doczeka się kiedyś 

własnego pamiętnika.  

Blizny bolą. To straszne: iść – i aniołów już nie napotykać!3. Oczy muszą być otwarte, by 

sny zamieszkały między innymi snami. Dobrze, że anioły nie potrzebują butów – mogą 
chodzić po gwoździach albo po rozżarzonych węglach, mają serca białe niczym aspiryna, 

głowy puszyste jak dmuchawce, a ciała z powietrza4. Anhelli wstaje z grobu. Agamemnon 

rozpamiętuje sceny z trojańskiej wyprawy. Płaczą kartki starego poematu. Harfy milczą. 
Czas nie ma wskazówek5, więc pani znad jeziora znów liczy na cud.  
 

KARTA PRACY NR 1 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–6.  

Anioły stoją na rodzinnych polach 
I chcąc powitać lecą w nasze strony, 
Ludzie schyleni w nędzy i w niedolach 
Cierniowymi się kłaniają korony, 
Idą i szyki witają podróżne, 
I o miecz proszą tak jak o jałmużnę.  

– Postój, o postój, hułanie czerwony! 
Przez co to koń twój zapieniony skacze? 
– To nic… to mojej matki grób zhańbiony, 

Serce mi pęka, lecz oko nie płacze. – 
Koń dobył iskier na grobie z marmuru 
I mściwa szabla wylazła z jaszczuru. 

Juliusz Słowacki, Anioły stoją na rodzinnych polach…, [w:] tegoż, Poezje,  

Prószyński i S–ka, Warszawa 1999, s. 33.  

Zadanie 1. 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

1.1. Zapieniony koń należy do ułana. P F 

1.2. Anioły boją się ludzi.  P F 

1.3. Ułan zaatakował anioła na grobie z marmuru.  P F 

W 
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Zadanie 2.  

Z wiersza wynika, że  

A. ludzie przywitali ułana. 

B. ludzie w pokorze znoszą swój ciężki los. 

C. ludzie skarżą się na swój ciężki los. 

D. ludzie zaprowadzili ułana na grób jego matki. 

Zadanie 3. 

Cierniowymi się kłaniają korony to 

A. metafora. 

B. związek frazeologiczny. 

C. ożywienie. 

D. anafora. 

Zadanie 4. 

W wierszu dominuje nastrój 

A. pogodny.  

B. smutny i tajemniczy.  

C. złowrogi i makabryczny.  

D. wesoły i wzruszający.  

Zadanie 5.  

W wierszu nie ma 

A. epitetów.  

B. rymów.  

C. anafory. 

D. apostrofy. 

Zadanie 6. 

Wypowiedzenie Serce mi pęka, lecz oko nie płacze to 

A. zdanie pojedyncze z rozwiniętą grupą orzeczenia.  

B. zdanie złożone podrzędnie.  

C. zdanie złożone podrzędnie ze zdaniem wtrąconym.  

D. zdanie złożone współrzędnie.  

 

Odpowiedzi do Karty pracy nr 1 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Odpowiedź  1.1.P 1.2.F 1.3.F B A B C D 

 

 

KARTA PRACY NR 2 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–5.  

– Dawno, dawno temu, choć nie wiadomo jak dawno, gdyż Niebo znajduje się poza wszelkim 
czasem, żył sobie człowiek, który rozmawiał z Aniołami lub tak mu się tylko zdawało – opo-
wiadał Gabriel, a młode Anioły słuchały z zapartym tchem, gdyż Gabriel niezwykle rzadko 

schodził do nich z najwyższych szczebli Drabiny, a jeszcze rzadziej im się zwierzał. – Anioły 
ukazywały mu się pod różnymi postaciami, lecz nie zdradzały mu sekretów i tajemnic. Tajem-
nice są po to, by ciekawiły, zwłaszcza gdy dotyczą rzeczy dla kosmosu najważniejszych. Cóż 
bowiem warte byłoby Niebo, gdyby każdy człowiek znał je od krańca po kraniec, i na dodatek 
umiał je opisać? Miałby o nim pełną wiedzę, ale co z wiarą? Przecież Niebo istnieje tylko za 
sprawą wiary. Gdyby ona przestała istnieć, Niebo rozproszyłoby się w Mroku, tak jak wszyst-
ko, w co się przestaje wierzyć. […] 

Anioły, z natury pogodne, lubiły zabawę. […] Najbardziej lubiły bawić się w ludzi. Może dla-
tego, że ich kochały? 

Człowiek nosił imię Emmanuel, mieszkał w krainie chłodnej, pełnej śniegu i zimnego wiatru – opo-
wiadał Gabriel. – Nie wiem, czemu Anioły akurat jego wybrały do zwierzeń. Może ze względu 
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na imię? Imię Emmanuel wiele zapowiada, dużo obiecuje. Anioły ukazały mu się pewnego 
dnia i zaczęły z nim rozmawiać. 

Dorota Terakowska, Tam gdzie spadają Anioły, WL, Kraków 2014, s. 258–259.  

Zadanie 1. 

Z tekstu wynika, że 

A. Gabriel rozmawiał z Emmanuelem.  

B. Gabriel żyje w wielkiej przyjaźni z młodymi Aniołami.  

C. Gabriel nie spotyka się zbyt często z młodymi Aniołami.  

D. Gabriel ma pogodne usposobienie i nie stroni od zabawy.  

Zadanie 2.  

Wypowiedź Gabriela  prowadzi do wniosku, że 

A. Aniołowie muszą wierzyć w Niebo.  

B. ludzie małej wiary nie poznają Nieba.  

C. Aniołom nie wolno zdradzać tajemnic kosmosu.  

D. Niebo musi kryć w sobie tajemnicę.  

Zadanie 3. 

Dawno, dawno temu to  

A. zwrot, który wprowadza do powieści, wierszy i opowiadań element magii.  

B. tradycyjna formuła, która rozpoczyna baśń.  

C. tradycyjna formuła, która rozpoczyna baśń, bajkę i legendę.  

D. zwrot sugerujący, że opisane w powieści wydarzenia są fikcją literacką.  

Zadanie 4.  

W wypowiedzeniu Niebo istnieje tylko za sprawą wiary nie ma 

A. przyimka.  

B. czasownika. 

C. spójnika. 

D. partykuły. 

Zadanie 5. 

Przeczytaj fragment scenariusza teatralnego. Wciel się w rolę obrońcy i ustal, co aniołowie 

wiedzą o miłości. Swoim rozważaniom nadaj formę przemówienia.  

Sędzia: Na wniosek Przewodniczącego Kolegium Arbitrów i za zgodą stron, otwieram rozpra-

wę sądową, której celem będzie ustalenie, co aniołowie wiedzą o miłości. Proszę strony o za-

branie głosu.  

Adwokat I: Spoglądają na nas smutne, rozbawione, rozmarzone oczy skrzydlatych posłań-

ców nie zawsze dobrych nowin.  

Adwokat II: Od lat unieruchomieni na freskach, płótnach i na sufitach wielkich i małych 

kościołów wznoszą kamienne ręce w geście przestrogi lub pouczenia.  

Adwokat III: Co aniołowie wiedzą o miłości!? Przecież oni nigdy nie zabiegali o względy 

Przedwiecznego, będąc Mu posłuszni niczym owczarki niemieckie… 

Adwokat IV: Przecież oni nie znają smaku łez, które płyną kropla po kropli na bladym 
policzku. Przecież oni nie cierpią na bezsenność ani nie piją melisy na uspokojenie, kiedy 

wydarzenia rozgrywają się według czarnego scenariusza…6.  

 

Odpowiedzi do Karty pracy nr 2 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 

Odpowiedź  C D B C 
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KARTA PRACY NR 3 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–6.  

SALOMEA  

Ach, Boże mój! 
Dlaczego ta noc taka cicha? 
Dlaczego tych gwiazd taki rój? 
Dlaczego, jedna, zda się, wzdycha? 
A druga leci gdzieś z daleka? 
A trzecia krwawa, jak pies szczeka 
I na błękitach mi ujada; 
A czwarta – ach, a czwarta spada 
I nad Gruszczyńcami zgasła. 
Ledwie żem z trwogi nie wrzasła 
Widząc tę gwiazdę przy zgonie 

Jak główkę ducha z oczami. –  
Ach, jak tam smutno w tej stronie! 
Jaka mgła nad Gruszczyńcami!  

Juliusz Słowacki, Sen srebrny Salomei, w: tegoż, Dzieła wybrane. Tom 5. Dramaty,  

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, s. 151.  

Zadanie 1. 

Wypowiedź Salomei to 

A. modlitwa.  

B. wołanie o pomoc.  

C. dialog.  

D. monolog.  

Zadanie 2. 

Salomea jest 

A. ranna.  

B. niespokojna i wystraszona.  

C. rozdrażniona.  

D. blada i przerażona.  

Zadanie 3. 

Salomea 

A. chce uspokoić psa, który szczeka.  

B. obserwuje rój pszczół.  

C. obserwuje gwiazdy.  

D. nie może zasnąć, bo pies szczeka.  

Zadanie 4. 

W tekście nie ma 

A. refrenu.  

B. pytań retorycznych.  

C. wyrazów nacechowanych emocjonalnie.  

D. rymów.  

Zadanie 5. 

W opisie gwiazdy, która wzdycha, zastosowano  

A. powtórzenie.  

B. uosobienie.  

C. ożywienie.  

D. porównanie.  
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Zadanie 6. 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

6.1. W utworze pojawiła się anafora. P F 

6.2. Salomea kieruje swoje pytania do właściciela wsi Gruszczyńce.  P F 

6.3. Wiersz nie posiada budowy stroficznej.  P F 

 

Odpowiedzi do Karty pracy nr 3 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Odpowiedź  D B C A B 6.1.P 6.2.F 6.3.P 

 

CZĘŚĆ DRUGA. ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ (Z) CZASEM 

Niektórzy twierdzą, że czas nadchodzi powoli z pustyni z karawanami wielbłądów i że się nie 
spieszy, bo przewozi wieczność7. Nie ma stałego miejsca zamieszkania. Wygląda na starego, 

zmęczonego życiem człowieka. W szarych, podkrążonych oczach czai się smutek. Długie ręce 
pokryte siecią drobniutkich żył świadczą o tym, że Czas nie próżnuje. Czas nie lubi dawać 
się rozciągać w nieskończoność. Lubi małe kroki, tykanie zegarków, drobne krople, detale8. 

Najczęściej zakłada brązową suknię do kostek, która wykonana jest z płótna lub zwiewnego 

jedwabiu. Nie nosi ozdób na szyi. Nie potrzebuje zegarka. Rzadko wyciąga z szafy buty i rów-

nie rzadko się uśmiecha. Nie przepada za ludźmi (hałasują, gadają, kłócą się o byle co). Z ko-

nieczności zagląda do europejskich metropolii. Jesienią spaceruje samotnie po nadmorskich 

wyspach, wsłuchując się w melodię wiatru lub szum deszczu. W letnie wieczory wyjmuje z szafy 
szatę barwy ziemi i do północy rozmawia z żywiołami.  

Czas mieszka w pracowni krawieckiej położonej w przestrzeni bez nazwy i adresu; w miej-

scu, w którym nie ma klamek ani drzwi, wschodów ani zachodów słońca. W swojej pracowni 
Czas umieścił prosty, sosnowy stół. Niekiedy przy nim zasiada i pisze listy do boga  Zaciśniętych 

z Gniewu Ust lub księcia Niewykorzystanych Szans. Biedni i bogaci, królowie i poddani, syci i sprag-
nieni w każdej chwili swojego życia powinni pamiętać, że czas i przypadek rządzi wszystkim9. 

Na ścianach pokrytych białą farbą przybite są maleńkimi gwoździami wszystkie imiona istot 
ludzkich zamieszkujących ziemię. Czas nie lubi spoglądać na te wizytówki, gdyż przypo-

minają mu one o jego ciężkiej, niewdzięcznej pracy. Podłoga w pracowni Czasu pomalowana 

została na złoty kolor (z uwagi na gwoździe uwięzione w ścianach). W lewym kącie pomiesz-

czenia stoi stara maszyna do szycia. Wykonał ją znany artysta z Flandrii. Maszynę pokrywa 

gruby na dwa palce kurz, gdyż Czas niechętnie szyje nowe suknie, a karnawałowych kostiu-

mów unika jak zapałka ognia.  

W swojej szufladzie Czas chowa perski jedwab w żółto-zielone kwiaty. To niezwykle cenna i rzad-

ko spotykana tkanina. Tego materiału, wzbogaconego dodatkowo o kwiatowy motyw, nie 

można kupić ani na targu w Salamance, ani na Allegro. Dlatego Czas, krawiec lekko uty-

kający na lewą nogę, trzyma ją w bezpiecznym miejscu, w skrzynce zamówionej u norman-
dzkiego rzemieślnika, która zakopana została pod jednym z miliona mostów gdzieś na auto-

stradzie od ziemi do gwiazd.  

 

 

KARTA PRACY NR 1 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–4.  

Czas, jak to Czas, krawiec kulawy, 
z chińskim wąsem, suchotnik żwawy, 
coraz to inne skrawki przed oczy mi kładzie, 
spoczywające w ponurej szufladzie. 
Czarne, bure, zielone i wesołe w kratki, 
to zgrzebne szare płótno, to znów atłas gładki. 
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Raz – coś błysło jak złotem, 
zamigotało zielonym klejnotem, 
zatęczyło na zgięciu, 
zachrzęściło w dotknięciu… 

Więc krzyknęłam: „Ach! z tego, z tego chcę mieć suknię!” 
Lecz Czas, jak to Czas, zły krawiec, tak pod wąsem fuknie: 
„To sprzedane do nieba – cała sztuka – 
szczęśliwy, kto ten skrawek widział – niech większego 
                                                             szczęścia nie szuka” 
– To rzekłszy, schował prędko próbkę do szuflady, 
a mnie pokazał sukno barwy – czekolady –  – 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Czas krawiec kulawy, [w:] tejże, Wiersze wybrane, 

Czytelnik, Warszawa 1985, s. 8–9.  

Zadanie 1.  

Opisz Czas. Wykorzystaj wypowiedzi bohatera wiersza oraz poniższe stwierdzenia:  

A. Czas i pociągi nie czekają na nikogo10.  

B. Grecy przedstawiają Kronosa, czyli Czas w postaci Starca; jest to Bajka; Rzeczywistą Wi-
zją Czasu jest Wieczna Młodość11.  

C. Czas to lawina, która sunie i z której ani wyskoczyć nie można, ani zatrzymać jej nie sposób12.  

Zadanie 2.  

Ustal, jakie niezwykłe tkaniny, poza suknem barwy czekolady, chowa Czas w swojej 

szufladzie. Zaprezentuj jedną z takich tkanin. Przygotuj krótką wypowiedź w zeszycie.  

Zadanie 3.  

Pomyśl, jak może wyglądać dom, w którym mieszka Czas. Opisz to miejsce.  

Zadanie 4.  

Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych. W razie trudności skorzystaj z od-
powiedniego słownika.  

kwestia czasu – na wszystko przyjdzie czas – duch czasu – zabijać czas  

 

KARTA PRACY NR 2 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–4.  

Ten książę miał na imię Girolamo i był władcą wielkiego królestwa, które sam stworzył. A gdzie 
znajdowało się owo królestwo? Nie było w dniu wczorajszym ani w dniu dzisiejszym, tylko 
leżało zawsze dzień później w przyszłości. I dlatego nazywało się Kraina Dnia Jutrzejszego. 
A wszyscy ludzie, którzy w niej mieszkali, kochali i podziwiali księcia. Pewnego dnia przyszli 
do księcia ministrowie i powiedzieli: „Wasza Wysokość musi się ożenić, bo tak wypada”. 

Książę Girolamo nie miał nic przeciwko temu, tak więc sprowadzono do pałacu najpiękniejsze 
młode damy Krainy Dnia Jutrzejszego, żeby mógł sobie wybrać żonę. […] Razem z dziew-
czętami wkradła się też jednak do pałacu zła wróżka, która nie miała w żyłach krwi czer-
wonej i ciepłej, tylko zieloną i zimną. Rzecz jasna, nie było tego po niej widać, bo wymalowała 

się wyjątkowo umiejętnie. 

Kiedy więc książę Krainy Dnia Jutrzejszego wszedł do wielkiej złotej sali tronowej, żeby 
dokonać wyboru, wróżka prędko wyszeptała czarodziejskie zaklęcie i odtąd biedny Girolamo 
widział tylko ją i żadnej innej. 

Wydawała mu się tak śliczna, że natychmiast zapytał ją, czy chce zostać jego żoną. 

„Chętnie –  syknęła –  ale mam pewien warunek”. 

„Spełnię go”–  odparł bez namysłu książę Girolamo. 

„Dobrze –  odpowiedziała zła wróżka i uśmiechnęła się tak słodko, że nieszczęsnemu księciu 
całkiem zakręciło się w głowie. –  Przez rok nie wolno ci zaglądać w szybujące po niebie 
srebrne lustro. Gdybyś to jednak zrobił, natychmiast będziesz musiał zapomnieć o wszyst-
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kim, co należy do ciebie. Będziesz musiał zapomnieć, kim jesteś w rzeczywistości, i przenieść 
się do Krainy Dnia Dzisiejszego, gdzie nikt cię nie zna, a tam będziesz musiał żyć jako biedny, 
bezimienny nieborak”. 

Michael Ende, Momo albo osobliwa historia o złodziejach czasu i dziewczynce, 
która odzyskała dla ludzi skradziony im czas, przeł. R. Wojnakowski,  

Znak, Kraków 2014, s. 81–83.  

Zadanie 1. 

Sprawdź, czy jesteś mistrzem perswazji. Przekonaj złą wróżkę, by nie rzucała czaru na 
księcia Girolamo. Użyj wybranych sformułowań z ramki: 

zobaczysz, że… spróbuj… nie pożałujesz… będziesz zdziwiona… 

zastanawiasz się pewnie… powinnaś… wyobraź sobie, że… ja na twoim miejscu… 

Zadanie 2.  

Ustal, do czego profesor Kleks mógłby wykorzystać szybujące po niebie srebrne lustro.  

Zadanie 3.  

Zdecyduj, który bohater z Twoich obowiązkowych lektur szkolnych powinien w nagrodę 

znaleźć się w Krainie Dnia Jutrzejszego. Swój wybór uzasadnij.  

Zadanie 4.  

Zdecyduj, który bohater z Twoich obowiązkowych lektur szkolnych powinien za karę trafić 

do Krainy Dnia Dzisiejszego. Swój wybór uzasadnij.  
 
 

KARTA PRACY NR 3 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–4.  

U nas wakacje. Nic się nie dzieje 
usiadły liście lnu 
siedem tysięcy pszczół bez urlopu 

pracuje za darmo 
nikt z nas się teraz nie spieszy 
jest czas 
Rozmawiamy 
– pani stale co rok młodsza 
tylko się kapelusz jak Pałac Kultury starzeje 
zresztą wszystko wiadomo bo nikt nie wie 
czytamy o sympatycznej świętej która poszła z grzechem  
                                                                             do nieba 
opodal milczący po upadku kamień 
jemu wierzę 

Jan Twardowski, Jest czas, w: tegoż, Wiersze o nadziei, miłości i wierze,  

Wydawnictwo Łuk, Białystok 2000, s. 47. 

Zadanie 1. 

Wypisz z wiersza obrazy poetyckie. Przy każdym z nich narysuj odpowiadający mu piktogram.  

Zadanie 2.  

Określ nastrój wiersza. Ustal, za pomocą jakich środków stylistycznych został on zbudowany.  

Zadanie 3.  

Wskaż paradoks, czyli stwierdzenie, które prowadzi do sprzecznych wniosków.  

Zadanie 4. 

Napisz komentarz do stwierdzenia, z którym się identyfikujesz:  

– w wakacje czas płynie inaczej,  

– w wakacje nic się nie dzieje,  

– w wakacje nigdzie się nie spieszę.  
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ZADANIE – WYZWANIE:  

Kierując się myślą: rzeczy są trwalsze od ludzi. Opowiadają historie. Ludzie odchodzą, zosta-
wiając przedmioty13, przygotuj tekst, w którym zaprezentujesz wybraną pamiątkę po bab-

ci/dziadku. Zdobądź się na odwagę i nadaj swoim wspomnieniom formę… wiersza. Ja spró-
bowałam. Pejzaż w porcelanie to moja wędrówka do przeszłości.  

Pejzaż w porcelanie 

* 

kieliszek do jajek 
z motylkiem  

muchomorem  

kucykiem  

borowikiem  

i kukułką  

co spogląda na różowy dach domu 
 

córciu, odłóż 
tym nie wolno się bawić  
 

porcelanowe cudo 
wzornictwo nadziei  

rodzinne ceremonie  

których nie było 

celebracja chwil 

odkładana z roku na rok do kartonowego pudła  
 

córciu, ostrożnie 
to Chodzież Ćmielów Tułowice  
 

brzmi jak pseudonim generała 
szabla pułkownika 

może to kryptonim powstańczej akcji  
 

tyle po tobie zostało 

** 

dzbanuszek na mleko  

z ubitym uszkiem 
 

porcelanowa pamiątka z Tułowic  

serwis kawowy rococo 
 

złota linia z lat 50. 

ćmielowska muszla dla koneserów 
 

manufaktura piękna 

luksus schowany na strychu 
 

zostało stare zdjęcie z I komunii świętej 

spódnica z jedwabiu 

w kwiaty 

śliwy 

i różowy bez 
 

córciu, teraz takich materiałów nigdzie nie kupisz 

to antyk unikat zabytek 

serce –  

muzealna ekspozycja pełna rupieci które bolą  
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*** 

osiedlowe podwórko 

złoty piasek złote słońce 

złote cygara psich odchodów 
 

miastowa babcia pilnuje miastowych wnuków 

siedzi na ławeczce 

palce jak kołowrotek tną powietrze 

myśli wędrują daleko 

za mężem pułkownikiem 

którym nie zdążyła się znudzić 

woda błękitna niczym niebo nad Italią 

pochłonęła czarne wąsy mundur i niewyśnione sny 
 

myśli wędrują daleko  

za przyjaciółką z którą deptała polne kwiaty 

piła mleko prosto od krowy 

brakuje powietrza pachnącego gnojówką 

modlitw przy kapliczce 

łąk umajonych 

bab drożdżowych z rumieńcem marmolady  

brakuje Kazi co do Ameryki wyjechała 

Jadzi której mąż na kopalnię zabrał 

Staszki której rak nie pozwolił się brzydko zestarzeć  

jak żyć…  
 

miastowa babcia nie wie14 

 

CZĘŚĆ TRZECIA. TRAKTATY TWARDOWSKIEGO 

W poezji księdza Twardowskiego aniołowie gryzą śnieżnobiałymi ząbkami kwaśne jabłka. 
Drzewa kazań nie słuchają, gubią liście i złudzenia. Stwórca zostawia w śniegu swój 

uśmiech niedokończony. Zmierza w stronę Tatr; tam, gdzie orzeł z jaskółką bemole Chopina 

odczytują. Urzędnicy mają teczki, dyplomy i okulary, a błądzą we mgle niczym chrabąszcz 

w korytarzu buraczanych parasoli. Rudy lisek biegnie dalej, by polizać wiosenne szczęście 

po uszach. Panie w sukniach utkanych z koronek i wyrzutów sumienia leją łzy nad przy-
palonym mlekiem. Jedynie bażanty spacerują w pojedynkę, ignorując zagniewaną osę, 

metafory na obcasach, anafory w muślinach, peryfrazy spuchnięte od witamin i kwasu hialuro-

nowego.  

 

 

KARTA PRACY NR 1 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–6.  

Drzewa po kolei wszystkie niewierzące 
ptaki się zupełnie nie uczą religii 
pies bardzo rzadko chodzi do kościoła 
naprawdę nic nie wiedzą 
a takie posłuszne 

nie znają ewangelii owady pod korą 
nawet biały kminek najcichszy przy miedzy 
zwykłe polne kamienie 
krzywe łzy na twarzy 
nie znają franciszkanów 
a takie ubogie 
nie chcą słuchać mych kazań gwiazdy sprawiedliwe 
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konwalie pierwsze z brzegu bliskie więc samotne 
wszystkie góry spokojne jak wiara cierpliwe 
miłości z wadą serca 
a takie wciąż czyste 

Jan Twardowski, Drzewa niewierzące, [w:] tegoż, Wiersze o nadziei, miłości i wierze, 

Wydawnictwo Łuk, Białystok 2000, s. 332. 

Zadanie 1. 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

1.1. Wiersz posiada budowę stroficzną.  P F 

1.2. W wierszu pojawiły się trzy apostrofy.  P F 

1.3. Podmiotem lirycznym jest mnich z zakonu franciszkanów.  P F 

Zadanie 2. 

Krzywe łzy na twarzy, miłości z wadą serca to 

A. anafory. 

B. metafory. 

C. związki frazeologiczne.  

D. porównania. 

Zadanie 3. 

Podmiot liryczny 

A. ujawnia się w ostatniej strofie.  

B. wypowiada się w 1. osobie liczby mnogiej.  

C. współczuje tym, którzy chorują na serce.  

D. ubolewa, że ludzie rzadko chodzą do kościoła.  

Zadanie 4. 

Z wiersza wynika, że podmiot liryczny 

A. pielęgnuje kwiaty i chodzi po górach.  

B. chce pomóc ludziom ubogim i samotnym.  

C. podziwia drzewa, ptaki, owady.  

D. nie potrafi wygłaszać kazań.  

Zadanie 5.  

Osoba mówiąca w wierszu jest 

A. ogrodnikiem. 

B. przewodnikiem górskim. 

C. właścicielem domu na polanie.  

D. uważnym obserwatorem.  

Zadanie 6. 

Z wiersza wynika, że  

A. gwiazdy, konwalie i góry są po to, by człowiek je podziwiał.  

B. drzewa, ptaki, owady wiedzą, jak należy się zachowywać.  

C. ptaki są posłuszne, bo boją się człowieka.  

D. pies nie musi chodzić do kościoła, bo modli się do polnych kamieni. 

 

Odpowiedzi do Karty pracy nr 1 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Odpowiedź  1.1.P 1.2.F 1.3.F B A C D B 
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KARTA PRACY NR 2 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–5.  

Niektórzy ludzie mówią, że drzewa są ślepe, głuche i nieme. Ale to nieprawda. Trudno wyob-
razić sobie bardziej gadatliwe stworzenie niż drzewo, które już zostało oswojone. A do tego na 
każdym liściu ma oczy… Ale o tym, to nie wie nikt. Drzewa są trochę nieśmiałe, więc gdy 
w pobliżu przebywa człowiek, zwykle mają zamknięte oczy.  

Ale mały chłopiec, który postanowił wyruszyć w podróż po krainie drzew, powoli przy-
zwyczaił drzewa do tego, by przy nim otwierały oczy. Pogwizdywał najciszej, jak umiał, nie 
jakąś wymyśloną przez człowieka melodię, lecz tak jak drzewa – jedną lub dwie nuty, 
naprawdę wyjątkowo cichutko. Widział wówczas, jak na wszystkich drobnych i ruchliwych 
listkach jedne po drugich otwierają się oczy, powoli, jak oczy ślimaka. Oczy drzew są we 
wszystkich kolorach – czarne, żółte, różowe, ciemnoniebieskie, fiołkowe, błękitne. 

Jean-Marie Gustave Le Clézio, Podróż do krainy drzew, przeł. N. Jaskuła,  

Book House, Piaseczno 2009, s. 16–19.  

Zadanie 1. 

Ustal, jaki środek stylistyczny został zastosowany w opisie drzew.  

Zadanie 2. 

Przygotuj zabawne, żartobliwe wizytówki drzew o oczach czarnych, żółtych, błękitnych. Sko-

rzystaj ze wzoru.  

DRZEWO O RÓŻOWYCH OCZACH 

Adres: Polana Poziomkowa na lewo od Łąki Łucznika 

           Kraina Drzew, które wieczorem otwierają oczy  

Specjalizacja:  

 kołysanie złotych liści do snu 

 zaglądanie do dziupli wiewiórek, szpaków i dzięciołów  

 szukanie wiatru w polu 

 chwytanie dobrych chwil  

 

Zadanie 3.  

Zdecyduj, który bohater Twoich lektur szkolnych powinien zobaczyć Krainę Drzew. Swój 

wybór uzasadnij.  

Zadanie 4. 

Wykonaj wykres zdania Drzewa są trochę nieśmiałe. Nazwij podmiot i orzeczenie.  

Zadanie 5.  

Utwórz porównania i metafory. Wybierz odpowiednie wyrazy z ramki.  

błękit, drzewo, nuty, oczy, melodia, cisza, liście, kraina, rozmowa, tajemnica 

 

Skorzystaj ze wzoru: 

● wiara jest jak wiatr, bo delikatnie otula nasze twarze, 

● modlitwa jest jak motyl, co przysiadł na rabatce ludzkich myśli, 

● ołtarz, niczym oko pełne świecących kryształów, odsłania tajemnice szlachetnych kamieni15. 

 

KARTA PRACY NR 3 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–5.  

Co będzie z ludzką sztuką 
przy strasznym końcu świata,  
gdy trąba groźnie zabrzmi 
 
Na przykład, co z Chopinem? 
gdy ogień – uczeń dziki – 
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popali jemu w nutach 
krzyżyki i bemole? 
Zagwiżdżą po muzeach 
żywiołów grzywy szumne, 
upadnie mi z klęcznika 
Pan Jezus Frasobliwy. 
 

Lecz myśli dzieł najprostsze, 
zrodzone w męce ludzkiej 
nie zginą. W Bogu trwają,  
jak świateł pełne ręce. 
 

To wciąż niewyrażone, 
bez kształtu i bez słowa, 
gdy próżno się trudziła 

w pożarach bólu głowa. 
Choć piórem nie zapiszesz,  
maszyną nie wystukasz – 
To wszystko trwa jak Chopin, 
którego Pan Bóg słucha. 

Jan Twardowski, To wszystko trwa jak Chopin, [w:] tegoż, Który stwarzasz jagody,  

WL, Kraków 1988, s. 18.  

Zadanie 1. 

Podmiot liryczny 

A. używa apostrofy, by wyrazić swój zachwyt nad muzyką Chopina.  

B. boi się końca świata.  

C. snuje refleksje na temat sztuki i końca świata.  

D. ogląda w muzeum dzieła wielkich mistrzów. 

Zadanie 2. 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

2.1. Z wiersza wynika, że podmiot liryczny jest muzykiem.  P F 

2.2. Dzikim uczniem nazwany został płomień.  P F 

Zadanie 3. 

Świateł pełne ręce to 

A. atrybut artysty, którego podmiot liryczny chce naśladować.  

B. anafora.  

C. zapowiedź końca świata. 

D. metafora. 

Zadanie 4. 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

4.1. Poeta krytykuje tych, którzy gwiżdżą w muzeum.  P F 

4.2. Wiersz jest pochwałą sztuki współczesnej. P F 

4.3. Tworzenie dzieł sztuki wiąże się z trudem, wysiłkiem. P F 

4.4. Poeta powinien swoje wierze pisać na maszynie. P F 

Zadanie 5. 

Z wiersza wnika, że 

A. trzeba swoim myślom nadać kształt, ubrać je w słowa.  

B. prosta, szczera sztuka nie zginie. 
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C. ludzie nie są w stanie żyć bez sztuki.  

D. należy słuchać muzyki Chopina.  

 

Odpowiedzi do Karty pracy nr 3 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 

Odpowiedź  C 2.1.F 2.2.F D 4.1.F 4.2.F 4.3.P 4.4.F B 
 
 

KARTA PRACY NR 4 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–6.  

W pierwszych słowach donoszę nic się nie zmieniło 
żółta pliszka się cieszy swoim czarnym dziobem 
łosoś wraca do rzeki w której się urodził 

mrówki się oblizują jak na nie przystało 
sarna leczy się ślazem więc mniej pokasłuje 
las tak rzeczywisty że zdaje się zjawą 
pszczoła nie zna Szopena ale jest muzyką 
śmierć jak zwykle niziutko układa na ziemi 
świętym można tu zostać nawet na podwórku 
rzucając kurom ziarno staroświecką modą 
znów najpiękniejszy w Polsce jest lipiec nad wodą 
a piękno jest najbliżej gdy czas się oddala  
żadna ryba nie traci nawet jednej łuski 
sroka z wąskim ogonem powtarza dowcipy 
rzeczy mają własną po umarłych pamięć 
więc pamięta mą matkę czajniczek rozbity 
dla słowika w czerwcu każda noc za mała 
ponieważ wierzy w miłość nie boi się ciała 

śpiewa że serce żywe a już nieśmiertelne 
bocian dalej podnosi tylko lewą nogę 
piszę list bo Cię przecież zobaczyć nie mogę 
myślę jednak że chyba czasem Ciebie słyszę 
bo skąd się nagle bierze ten szept kiedy zasnę 

Jan Twardowski, List do Matki Boskiej, [w:] tegoż, Który stwarzasz jagody,  

WL, Kraków 1988, s. 145.  

Zadanie 1. 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

1.1. Podmiot liryczny pisze list, bo doskwiera mu samotność. P F 

1.2. Adresatem listu jest żółta pliszka. P F 

Zadanie 2. 

Podmiot liryczny 

A. przeziębił się, gdy spacerował nad wodą.  

B. to nadawca listu. 

C. wraca do wioski, w której się urodził.  

D. to właściciel gospodarstwa rolnego.  

Zadanie 3.  

Ukazany w wierszu świat jest 

A. ponury i tajemniczy. 

B. smutny i ubogi. 

C. różnorodny, dobry, uczciwy.  

D. niezwykły, egzotyczny, kolorowy.  
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Zadanie 4.  

W opisie sroki zastosowano 

A. uosobienie.  

B. anaforę. 

C. apostrofę.  

D. ożywienie.  

Zadanie 5. 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

5.1. Podmiot liryczny nie ujawnia się w wierszu. P F 

5.2. Wiersz nie posiada budowy anaforycznej.  P F 

Zadanie 6. 

Podmiot liryczny 

A. modli się o wielką miłość i tęskni za zmarłą mamą. 

B. opiekuje się chorą sarną.  

C. chciałby zatrzymać czas, by cieszyć się pięknymi chwilami.  

D. składa Matce Boskiej raport z tego, co widzi, co obserwuje.  

 

Odpowiedzi do Karty pracy nr 4 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Odpowiedź  1.1.F 1.2.F B C A 5.1.F 5.2.P D 

 

Urszula Wykurz 

 

Przypisy: 
1 R.R. Smith, Podróże z Platonem. Filozofia na walizkach, przeł. K. Michałowicz, Carta Blanca. Grupa 

Wydawnicza PWN, Warszawa 2012, s. 32.  
2 M. Escobar, Kołysanka z Auschwitz, przeł. P. Zarawska, Wydawnictwo Kobiece, Białystok, 2019, s. 215. 
3 J. Słowacki, Do pani Joanny Bobrowej, w: tegoż, Poezje, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 35.  
4 M. Atwood, Dobre kości, przeł. A. Żukowska-Maziarska, Bellona, Warszawa 2009, s. 95.  
5 H. Müller, Człowiek jest tylko bażantem na tym świecie, przeł. K. Leszczyńska, Wydawnictwo Czar-

ne, Wołowiec 2006, s. 20.  
6 U. Wykurz, A miłość przyszła pieszo. Walentynkowe iluminacje, w: tejże, Scena pięknego gestu. 

Scenariusze przedstawień teatralnych dla młodzieży, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 
2018, s. 47. 

7 R. Gary, Życie przed sobą, przeł. M. Braunstein, Czytelnik, Warszawa 1988, s. 95.  
8 O. Tokarczuk, Anna Inn w grobowcach świata, Znak, Kraków 2006, s. 42.  
9 Koh 9, 11. 
10 N. Gaiman, Amerykańscy bogowie, przeł. P. Braiter, Wydawnictwo Mag, Warszawa 2016, s. 238.  
11 W. Blake, Wieczna Ewangelia. Wybór pism, przeł. Z. Krukowski, Pracownia „Borgis”, Wrocław 1998, 

s. 65.  
12 R. Kapuściński, Lapidarium III, Czytelnik, Warszawa 1997, s. 92.  
13 A. Onichimowska, Pomiędzy, Agencja Edytorska Ezop, Warszawa 2012, s. 189.  
14 U. Wykurz, Pejzaż w porcelanie: wyróżnienie w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Złotą 

Wieżę Piastowską” (materiały niepublikowane).  
15 U. Wykurz, Talizmany Twardowskiego. Analiza i interpretacja utworów poetyckich. Materiały meto-

dyczne dla nauczycieli języka polskiego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej, Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Katowice 2018, s. 16.  
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Izabela Golc 
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie 

CYFROWA  CODZIENNOŚĆ   

NA  LEKCJACH  JĘZYKA  POLSKIEGO  

rudny czas pandemii, z którym przy-

szło się zmierzyć, spowodował, że lu-

dzie na nowo przeorganizowali życie  

– to zawodowe, jak i prywatne. Internet stał 
się prawie nieodłącznym naszym towarzy-

szem – umożliwił zdalną pracę oraz naukę, 

organizację zakupów czy kontakty między-

ludzkie. Współczesny epidemiologiczny świat 

zmusił nas do szybkiego wdrożenia w życie 
codzienne narzędzi i zasobów cyfrowych, ja-

kimi dysponuje i jakie nam proponuje prze-

strzeń wirtualna. Zrozumieliśmy, że tech-

nologie, które przecież znaliśmy, można wy-

korzystywać w życiu codziennym, zawodo-

wym, a nie tylko jako rozrywkę. Przeko-
naliśmy się, że stacjonarne spotkania za-

wodowe, konferencje czy zebrania z rodzi-

cami mogą odbywać się także w formie on-

line.  

W czasie pandemii, podczas zdalnej nau-

ki z wykorzystaniem metod i technik kształ-

cenia na odległość, uczestniczyłam w roz-

maitych szkoleniach i kursach online, pod-
nosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Jed-

nym z nich był udział w bardzo ciekawym 

i przydatnym projekcie edukacji cyfrowej 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowa-

rzyszenie „Wspólnota Polska” Uczymy, jak 
uczyć – Lekcja: Enter, który miał na celu 

pokazanie nauczycielom korzyści z wyko-

rzystywania stron, aplikacji, wszelkiego ro-

dzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych 

w swojej codziennej pracy dydaktycznej. 

Projekt trwał 40 godzin realizowanych od 
lutego do maja 2021 r. Obejmował 8 mo-

dułów związanych z kompetencjami cyfro-

wymi. 

T 
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Podczas szkolenia: 

● dowiedziałam się, jak korzystać z portali 

edukacyjnych, ogólnodostępnych elektro-

nicznych materiałów oraz zasobów dy-
daktycznych,  

● poznałam ciekawe aplikacje, np. Quizizz, 

Kahoot czy Learning App, 

● tworzyłam własne Webquesty – metody 

projektów oparte na uczniowskich bada-

niach w oparciu o instrukcję umiesz-
czoną na stronie internetowej, 

● dowiedziałam się, jak tworzyć własne  

e-zasoby edukacyjne, 

● poznałam odpowiedź na pytanie – jak 

bezpiecznie korzystać z gotowych ma-
teriałów. 

Na zakończenie projektu wszyscy nau-

czyciele mieli za zadanie przygotować po 

dwa własne scenariusze zajęć. Uczestnicy, 

których scenariusze zostały zaakceptowane 

przez trenerów, przeprowadzili lekcje obser-
wowane przez dyrektora w swojej szkole. 

Konspekty zostały opublikowane na plat-

formie projektu. Można je wykorzystać pod-

czas pracy zdalnej lub stacjonarnej. 

Wyniki mojej pracy to opracowane przeze 
mnie dwa scenariusze lekcji, które prze-

prowadziłam w maju 2021 r. na lekcji ję-

zyka polskiego w klasie VI i VII w Szkole 

Podstawowej nr 25 im. S. Staszica w Czę-

stochowie podczas zdalnej nauki z wyko-

rzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość.  

Scenariusz lekcji w klasie VI dotyczył 

sylwetek Wisławy Szymborskiej i Czesława 

Miłosza. Temat lekcji brzmiał: „Polscy poeci 

wyróżnieni Nagrodą Nobla”. Wybór tematu 
uzależniony został od ustalonego na po-

czątku roku szkolnego planu pracy. Treści 

znajdują się w podstawie programowej. 

Lekcja miała na celu przybliżenie i zapre-

zentowanie sylwetek poetów, którzy otrzy-

mali Nagrodę Nobla. Wykorzystałam w niej 
interaktywne metody pracy, które pozwoliły 

mi uatrakcyjnić zajęcia, przyczyniły się do 

efektywniejszego przyswojenia omawianego 

materiału.  

Celem lekcji było przedstawienie polskich 
poetów wyróżnionych Nagrodą Nobla i ich 

najważniejszych osiągnięć, zaprezentowanie 

sylwetki Alfreda Nobla, analiza i interpre-

tacja wybranych utworów Wisławy Szym-

borskiej i Czesława Miłosza oraz wyszu-

kiwanie piosenek, w których zostały wyko-
rzystane teksty poetów.  

Uczniowie pracowali indywidualnie 

i w grupach, biorąc udział w ćwiczeniach 

praktycznych, uczestnicząc w pogadankach, 

słuchając wykładu nauczyciela. Zapoznali 
się z wykonaną przeze mnie prezentacją 

multimedialną w programie Power Point 

pokazującą życie i twórczość Wisławy Szym-

borskiej i Czesława Miłosza. Uczniowie wy-

szukiwali piosenki polskich artystów, którzy 

zainspirowali się wierszami Wisławy Szym-
borskiej i Czesława Miłosza w serwisie You-

tube, np.: zespołu Manaam, Magdy Umer, 

Zbigniewa Zamachowskiego, Stanisława 

Soyki czy Czesława Mozila. Wykonywali tak-

że ćwiczenia gramatyczne z użyciem plat-
formy edukacyjnej Epodręczniki. Lekcję 

uatrakcyjniły quizy multimedialne stworzo-

ne przeze mnie w aktywnych formularzach 

Google dotyczące analizy wierszy polskich 

poetów wyróżnionych Nagrodą Nobla.  

Podsumowaniem była ankieta, w której  
uczniowie wyrazili swoją opinię na temat za-

jęć.  

Internet, komórka, komputer po części 

zdominowały, ale i ułatwiły funkcjonowanie 

we współczesnym świecie. Pokolenie mło-
dych ludzi nie zna życia bez telefonu i In-

ternetu, dlatego nauczyciele stale muszą 

rozwijać się w tym kierunku. Dzięki nowo-

czesnym technologiom lekcje są ciekawe, 

spełniają oczekiwania uczniów. Podczas 

omawianego przeze mnie materiału ucz-
niowie byli bardzo aktywni, zaangażowani, 

na bieżąco przekazywali informację zwrotną. 

Sprawnie wykonywali polecenia, czuli się 

pewnie w obsłudze komputera. Zastoso-

wane przeze mnie metody pozwoliły zreali-
zować zaplanowane cele lekcji. Miła, przy-

jazna atmosfera na zajęciach sprzyjała 

uczeniu się i utrwalaniu wiadomości.  

Dzięki szkoleniom w ramach projektu 
edukacyjno-cyfrowego Lekcja: Enter pozna-

łam nowe narzędzia i aplikacje, które sys-
tematycznie wykorzystuję na lekcjach języ-

ka polskiego. Podnoszenie kompetencji i umie-

jętności cyfrowych sprawia, że można stwo-

rzyć ciekawe i kreatywne zajęcia, które za-

skakują i zaciekawiają uczniów.  

 

KONSPEKT LEKCJI  

DO WYKORZYSTANIA PODCZAS  

PRACY ZDALNEJ LUB STACJONARNEJ 

1. Etap edukacyjny i klasa – szkoła pod-

stawowa, klasa VI. 

2. Przedmiot – język polski.  
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3. Temat zajęć: Polscy poeci wyróżnieni 

Nagrodą Nobla.  

4. Czas trwania zajęć – 45 minut.  

5. Uzasadnienie wyboru tematu: 
Wybór tematu uzależniony jest od usta-

lonego na początku roku szkolnego pla-

nu pracy. Treści znajdują się w pod-

stawie programowej. Lekcja ma na celu 

przybliżenie i zaprezentowanie sylwetek 

poetów, którzy otrzymali Nagrodę Nobla.  

6. Uzasadnienie zastosowania technologii: 

Interaktywne metody pracy pozwolą uat-

rakcyjnić zajęcia, przyczynią się efektyw-

niejszego przyswojenia omawianego 

materiału.  

7. Cel ogólny zajęć: 

● Przedstawienie polskich poetów wy-
różnionych Nagrodą Nobla i ich naj-

ważniejszych osiągnięć.  

8. Cele szczegółowe zajęć:  

● zaprezentowanie sylwetki Alfreda Nobla, 

● analiza i interpretacja wybranych ut-

worów Wisławy Szymborskiej i Cze-

sława Miłosza,  

● wyszukiwanie piosenek, w których zos-

tały wykorzystane teksty Szymbor-

skiej i Miłosza.  

9. Metody pracy: 

– wykład,  

– rozmowa, 

– ćwiczenia praktyczne.  

Formy pracy:  

– indywidualna,  

– zbiorowa.  

 10. Środki dydaktyczne: podręcznik Między 
nami, wyd. GWO, prezentacja multi-

medialna w Power Point, platforma edu-

kacyjna Epodręczniki, Youtube, quizy mul-
timedialne (aktywne formularze Google).  

 11. Wymagania w zakresie technologii – kom-

puter z dostępem do Internetu.  

 12. Przebieg zajęć:  

Aktywność nr 1 

Temat:  

● Wprowadzenie do tematu.  

Czas trwania:  

● 15 min  

Opis aktywności:  

● sprawdzenie obecności,  

● uczniowie odpowiadają na pytania nau-

czyciela:  

– Kim był Alfred Nobel?  

– Jaka nagroda kojarzy się z tym naz-

wiskiem?  

– W jakich dziedzinach jest przyzna-

wana?  

– Którzy Polacy byli nominowani do tej 

nagrody, a którzy otrzymali tę nagrodę 

w dziedzinie literatury? 

● prezentacja multimedialna dotycząca ży-
cia i twórczości Wisławy Szymborskiej 
i Czesława Miłosza – Polscy poeci wyróż-
nieni Nagrodą Nobla (Power Point),  

● zapisanie tematu lekcji.  

 

Aktywność nr 2 

Temat: 

● Spotkanie noblistów – Szymborskiej i Mi-
łosza.  

Czas trwania: 

● 10 min  

Opis aktywności:  

● wykonywanie ćwiczeń z użyciem platfor-

my edukacyjnej Epodręczniki:  

– przypomnienie nazwisk polskich nob-

listów – ćw. 1,  

– czytanie tekstu o spotkaniu Szymbor-
skiej i Miłosza – ćw. 2,  

– wpisywanie do tekstu czasowników 

z ramki w odpowiedniej formie czasu 

przeszłego – ćw. 5,  

https://epodreczniki.pl/a/spotkanie-

noblistow---czeslaw-milosz-i-wislawa 
szymborska/D1AGGVhOH.  

 

Aktywność nr 3 

Temat: 

● Analiza i interpretacja wierszy Miłosza 

i Szymborskiej.  

Czas trwania: 

● 10 min  

Opis aktywności:  

● uczniowie podzieleni na grupy rozwiązują 

quizy multimedialne dotyczące analizy 
wierszy. Nauczyciel na bieżąco otrzymuje 

odpowiedzi rozwiązania quizów.  

– Podręcznik Między nami 

● wiersz Czesława Miłosza Furtka: QUIZ  

– grupa I  

● wiersz Wisławy Szymborskiej Do własne-
go wiersza: QUIZ – grupa II  
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Aktywność nr 4 

Temat:  

● Wyszukiwanie piosenek z tekstami nob-

listów.  

Czas trwania: 

● 10 min  

Opis aktywności:  

● Uczniowie wyszukują piosenki artystów 

polskich, którzy zainspirowali się wier-

szami Wisławy Szymborskiej i Czesława 
Miłosza – Youtube, np.:  

– Maanam, Nic dwa razy sie nie zdarza 

https://www.youtube.com/watch?v=q

_sMmIXxkJw&list=RDq_sMmIXxkJw&

start_radio=1&t=11  

– Magda Umer, Buffo  

https://www.youtube.com/watch?v=

6d3DjdlRPxU  

– Zbigniew Zamachowski, Miłość od 
pierwszego wejrzenia  

https://www.youtube.com/watch?v=

Sx97qjvIGjk  

– Czesław Mozil, Czesław śpiewa Miłosza 

https://www.youtube.com/watch?v=

0NKWZHMn1i8  

 13. Sposób ewaluacji zajęć:  

● Nauczyciel na bieżąco uzyskuje infor-

mację zwrotną podczas omawiania 

materiału.  

● Ankieta – podsumowanie lekcji.  

Izabela Golc

 

 

 

EDUKACJA  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

 
Justyna Kuna-Janicka 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie 

WARSZTATY  TERENOWE  

W  KAMIENIOŁOMIE  „L IPÓWKA”    

W  RUDNIKACH
1

 

arsztaty terenowe są bardzo atrak-

cyjnym sposobem na przekazywa-

nie wiedzy zarówno praktycznej, 
jak i teoretycznej. W sposób innowacyjny 

można pobudzić w uczniach ciekawość świa-

ta, otaczającej nas przyrody. Wspólna wy-

cieczka do pobliskiego kamieniołomu w Rud-

nikach może stać się nie tylko kwestią rea-

lizacji podstawy programowej, ale także nie-
zwykłą przygodą oraz świetnym sposobem 

na zintegrowanie młodzieży.  

Z Częstochowy celowo wybieram podróż 

pociągiem z dworca głównego do stacji Rud-

niki, gdyż szkolne wycieczki rzadko odbywa-
ją się tym środkiem transportu. Gdy jes-

teśmy na miejscu, młodzież dzielimy w kil-

kuosobowe grupy i rozdajemy jej quest „Na 

wapiennym szlaku” przygotowany przez or-

ganizację Razem na Wyżyny. Quest jest spo-

sobem na rozwinięcie kreatywności oraz 

doprowadza nas w miejsce docelowe. Nas-

tępnie korzystamy z kart pracy oraz prze-

prowadzamy eksperyment z octem i skałami 
wapiennymi znajdującymi się w kamienio-

łomie. Zachęcam do wspólnej zabawy. 

TREŚCI NAUCZANIA: 

Uczeń dokonuje obserwacji procesów 

geologicznych i geomorfologicznych zacho-

dzących w okolicy miejsca zamieszkania, 
sporządza na ich podstawie dokumentację 

oraz przedstawia wyniki w wybranej przez 

siebie formie. 

GŁÓWNE CELE LEKCJI W POSTACI  

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

Uczeń: 

● dokonuje obserwacji procesów geologicz-

nych i geomorfologicznych zachodzących 

w okolicy miejsca zamieszkania, 

W 
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● dostrzega prawidłowości dotyczące pro-

cesów geologicznych i geomorfologicz-

nych w miejscu obserwacji, 

● rozpoznaje efekty procesów rzeźbotwór-
czych w miejscu obserwacji terenowych, 

● sporządza dokumentację z przeprowa-

dzonych obserwacji oraz przedstawia wy-

niki w wybranej przez siebie formie. 

ZAPIS W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ: 

ZR V.10 

ZR V.11 

PROPONOWANE ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

I PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW: 

● mapa topograficzna najbliższej okolicy, 

● mapa geologiczna i geomorfologiczna 

najbliższej okolicy, 

● odbiornik GPS, 

● karty pracy, 

● dokumentacja obserwacji, 

● obserwacja procesów geologicznych i geo-

morfologicznych zachodzących w okolicy 
miejsca zamieszkania, 

● rozpoznawanie procesów rzeźbotwórczych 

i ich efektów na podstawie obserwacji 
terenowych, 

● sporządzanie dokumentacji z przeprowa-

dzonych obserwacji oraz przedstawienie 

wyników w wybranej przez siebie formie. 

 

KARTY PRACY 

Zadanie 1. 

Podaj i uzasadnij nazwę stanowiska, na 

którym się znajdujesz. 

Nazwa stanowiska  .....................................  

Uzasadnienie nazwy  ..................................   

Zadanie 2.  

Wymień obserwowane elementy środowiska 

przyrodniczego: 

a) abiotycznego  .........................................   

b) biotycznego  ...........................................   

Zadanie 3. 

Krajobraz, który obserwujesz jest (podkreśl 

właściwą odpowiedź): 

a) monotonny 

b) nieco zróżnicowany 

c) zróżnicowany 

d) bardzo zróżnicowany 

Uzasadnij swój wybór  ................................  

Zadanie 4. 

 

A. Zlokalizuj na planie miejsce, w którym 

się znajdujesz. 

B. Oceń prawdziwość zdań, pisząc PRAWDA 

przy zdaniu prawdziwym i FAŁSZ przy 

zdaniu fałszywym. 

1. Od dworca PKP w Rudnikach do punk-

tu widokowego na stanowisku 1 jest 

około 200 m. _____ 

2. Osoby idące ze stanowiska 3. do sta-

nowiska 5. poruszają się w kierunku 

południowo-zachodnim. _____ 

3. Cała trasa ścieżki dydaktycznej ma 

około 5 km. _____ 

4. Na obszarze kamieniołomu znajdują 

się trzy zbiorniki wodne. _____ 

C. Przy użyciu kompasu zorientuj plan, 

znajdź miejsce obserwacji i oznacz go 
znakiem „X” 

D. Korzystając z kroczka (lub podziałki), 

oblicz najkrótszą odległość od wejścia do 

stanowiska numer 6. 

Zadanie 5. 

Wzniesienie, na którym jesteś, jest formą 

naturalną czy sztuczną? 

Uzasadnij swoją odpowiedź  ........................  
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Zadanie 6. 

Na stanowisku 1. znajduje się dużo luźnych 

fragmentów pewnej skały. 

A. Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy 
podaj nazwę tej skały  ............................  

B. Opisz ją  ................................................  

C. Podkreśl poprawną odpowiedź. 

Skała ta należy do skał: 

a) magmowych 

b) osadowych 

c) metamorficznych. 

D. Wylej trochę octu na powierzchnię skały. 

Co zaobserwowałaś/eś?  ........................  

Wyjaśnij przebieg reakcji  ...........................  

Zadanie 7. 

Przyjrzyj się uważnie niebu i określ stopień 

jego zachmurzenia. Użyj odpowiedniego 

symbolu do zapisu, zanotuj godzinę 

obserwacji. 

Zachmurzenie  ...........................................  

Określ rodzaj chmur  ..................................  

Zadanie 8. 

Odszukaj w terenie obiekt znajdujący się na 

fotografii. 

 

Zadanie 9. 

Podaj dwa źródła zasilania w wodę Skalnego 

Jeziora. 

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

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

Zadanie 10. 

Podaj szacunkowe wymiary kamieniołomu 

„Lipówka”, na podstawie rys. w zad. 4. 

długość  .....................................................  

szerokość  ..................................................  

głębokość  ..................................................  

Zdanie 11. 

Korzystając z rys. w zad. 4., podaj przybliżo-

ną długość Skalnego Jeziora.  .....................  

Zdanie 12. 

Zaznacz, w którym kierunku skierował obiek-

tyw aparatu autor fotografii: 

Uzupełnij tabelę: 

a) S b) W c) SW d) SE 

 

Zadanie 13. 

A. Korzystając z kompasu lub planu na 

tablicy informacyjnej, określ ekspozycję 

Słonecznego Stoku 

ekspozycja  ............................................  

B. Czy nazwa stanowiska 11. Słoneczny 

Stok jest właściwa? TAK/ NIE  

Uzasadnij swój wybór  ............................  

Zadanie 14. 

Zaznacz poprawną odpowiedź. Średnie na-

chylenie Słonecznego Stoku wynosi około: 

a) 10° 

b) 20° 

c) 30° 

d) 40° 
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EKSPERYMENT NAUKOWY W TERENIE: 

Środki dydaktyczne: 

● skorupki jajka kurzego,  

● kawałki kredy szkolnej, 

● kawałki pokruszonego wapienia, 

● kwas solny HCl lub kwas octowy 

CH3COOH (np. jako ocet), 

● roztwór wody wapiennej w zlewce, 

● probówki z gumowymi korkami i rurką 

odprowadzającą ew. zlewki, 

● słomka do picia napojów, 

● bagietka, 

● karty pracy (jedna na grupę lub dla każdego 

ucznia – zależnie od decyzji nauczyciela). 

Metody pracy: 

● pogadanka, 

● rozmowa kierowana, 

● praca z tekstem przewodnim, 

● doświadczenie/eksperyment chemiczny. 

Wstęp: 

Nauczyciel krótko opowiada o skałach 

osadowych, z których zbudowany jest ka-

mieniołom oraz Wyżyna Krakowsko-Czę-

stochowska. Podstawowy budulec tych skał 
to CaCO3.  

Przebieg eksperymentu: 

Uczniowie oglądają skały znajdujące się 

w kamieniołomie i zastanawiają się nad 

zastosowaniem ww. skał. 

Nauczyciel pyta, w jaki sposób można 

stwierdzić obecność dwutlenku węgla, 
mając do dyspozycji wodę wapienną (popu-

larne doświadczenie, które nauczyciel może 

szybko powtórzyć → wdmuchiwanie przez 

słomkę powietrza z płuc do zlewki z wodą 

wapienną). Woda wapienna początkowo męt-
nieje, a potem zmętnienie znika. Nauczyciel 

wyjaśnia na tym przykładzie zjawiska kra-

sowe – skały wapienne są nieodporne na 

działanie czynników zewnętrznych i pod wpły-

wem działania długotrwałego CO2 i H2O roz-

twarzają się – nauczyciel zapisuje równanie 
reakcji powstawania wodorowęglanu wap-

nia, a następnie tłumaczy, że ulega on po-

woli rozkładowi do CaCO3, w wyniku czego 

powstają nacieki (stalaktyty i stalagmity), 

podobnie jak kamień kotłowy w czajniku 
podczas gotowania twardej wody. W tym 

momencie może także zapytać uczniów o spo-

sób domowego usunięcia kamienia z czaj-

nika (chodzi o użycie octu, czyli rozcieńczo-

nego roztworu kwasu octowego). 

Nauczyciel wyjaśnia, jak można wyko-
rzystać tę właściwość wody wapiennej i kwa-

su octowego do identyfikacji skał wapien-

nych. Dzieli uczniów na 3 zespoły – zależnie 

od możliwości; do wykonania doświadczeń. 

Grupa pierwsza dostaje zestaw – kawałki 
kredy i kwas solny /lub octowy/, grupa 

druga – kawałki wapienia i kwas solny /lub 

octowy/ oraz grupa trzecia – skorupki jajek 

i kwas solny /lub octowy/. 

INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA 

DOŚWIADCZENIA: 

1. Opis teoretyczny badanego zjawiska: spo-

sobem na identyfikację skał wapiennych 

jest reakcja węglanu wapnia zawartego 

w skałach z kwasem solnym lub z kwa-

sem octowym. 

2. Sformułowanie problemu badawczego 

oraz hipotezy:  

W jaki sposób można zidentyfikować skałę 

wapienną? 

Hipoteza:  Kwas solny/kwas octowy rea-

guje z węglanem wapnia. 

3. Zestaw potrzebnych do doświadczenia 

narzędzi i materiałów:  

grupa pierwsza – kawałki kredy i kwas 

solny /lub octowy/, probówki z korkiem 

lub zlewki, zlewka z wodą wapienną; ba-

gietka, 

grupa druga – kawałki wapienia i kwas 

solny /lub octowy/, probówki z korkiem 
lub zlewki, zlewka z wodą wapienną; ba-

gietka, 

grupa trzecia – skorupki jajek i kwas 

solny /lub octowy/, probówki z korkiem 

lub zlewki, zlewka z wodą wapienną; 

bagietka. 

4. Spis czynności, które należy wykonać 

kolejno:  

Zależnie od możliwości montowany jest 

zestaw: probówka z korkiem i wężykiem 
gumowym do zlewki z wodą wapienną 

lub doświadczenie jest przeprowadzane 

tylko z zlewce do probówki/ zlewki uczeń 

wkłada zależnie od przydziału grupy  

– wapień, skorupkę jajka, kredę szkolną; 
zalewa kwasem solnym /lub octowym/ 

w przypadku prowadzenia doświadczenia 

w probówce, po zalaniu kwasem należy 

szybko probówkę zatkać korkiem i wylot 

wężyka gumowego zanurzyć w zlewce 

z wodą wapienną. 

UWAGA!!! W warunkach polowych w ka-

mieniołomie można po prostu pokruszyć 
kawałek skały i polać ją octem. Skała za-

cznie się pienić. 
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5. Uczniowie obserwują przebieg reakcji 

oraz na kartach pracy zapisują schemat 

doświadczenia, obserwacje i wnioski. 

Wnioski i obserwacje powinny zawierać 

konkluzję, że węglan wapnia zawarty 

w skałach wapiennych silnie reaguje z kwa-
sem solnym/kwasem octowym, czemu 

towarzyszy pienienie i wydzielanie się 

bezbarwnego gazu, powodującego męt-

nienie wody wapiennej (przy wersji doś-

wiadczenia z probówką z korkiem). 

Wyniki doświadczeń są prezentowane na 

forum klasy – pod kontrolą merytoryczną 
nauczyciela. (Weryfikacja kart pracy gru-

powych przez nauczyciela przed sksero-

waniem przez członków grupy i wkleje-

niem do zeszytów). 

Nauczyciel opisuje równanie cząstecz-

kowe reakcji chemicznej. Może też w tym 

momencie wyjaśnić, że jest to reakcja 

stosowana w rolnictwie do odkwaszania 
gleb (w nawiązaniu do kolejnych działów 

podstawy programowej na IV etapie). 

PODSUMOWANIE: 

Nauczyciel przypomina zastosowania skał 

wapiennych poznanych na zajęciach oraz 

reakcję charakterystyczną dla identyfikacji 
skał wapiennych. 

Justyna Kuna-Janicka 
 

Przypisy: 
1 W tekście wykorzystano informacje zawarte 

w opracowaniu dostępnym w Internecie,  
https://documen.site/download/asd132001_pdf, 
[dostęp 15.12.2021]. 

 

 

Damian Włodarczyk 

Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu  

PRZEMYSŁ   NOWOCZESNYCH  TECHNOLOGII 

KONTRA  PRZEMYSŁ   TRADYCYJNY 

SCENARIUSZ  LEKCJI   Z   GEOGRAFI I   

W  SZKOLE  PONADPODSTAWOWEJ  

–   ZAKRES  PODSTAWOWY  

cenariusz lekcji jest do wykorzystania 

na III etapie edukacyjnym w zakresie 

podstawowym: w 4-letnim liceum ogól-

nokształcącym oraz 5-letnim technikum. 

Zajęcia przeznaczone są na realizację nowe-
go materiału z zakresu podstawowego i obej-

mują 1 jednostkę lekcyjną.  

TREŚCI NAUCZANIA: 

Wymagania obejmują XI dział podstawy 

programowej, czyli przemiany sektora prze-

mysłowego i budownictwa. 

CELE SZCZEGÓŁOWE (ZP XI.I,II): 

Uczeń:  

● wie, co to jest tradycyjny przemysł oraz 

przemysł zaawansowanych technologii, 

● umie omówić czynniki lokalizacji prze-

mysłu tradycyjnego i przemysłu nowo-

czesnych technologii, 

● potrafi porównać czynniki lokalizacji prze-

mysłu tradycyjnego z czynnikami loka-

lizacji przemysłu zaawansowanych tech-

nologii, 

● potrafi omówić rozmieszczenie na świecie 

i w Polsce ważniejszych ośrodków prze-

mysłu tradycyjnego i wskazać je na mapie, 

● potrafi omówić rozmieszczenie na świecie 

i w Polsce ważniejszych ośrodków prze-

mysłu nowoczesnych technologii i wska-

zać je na mapie, 

● rozumie istotę i rolę klastrów w budowie 

gospodarki opartej na wiedzy, 

● doskonali umiejętności dyskusji i pracy 

w grupie. 

METODY: 

Aktywizujące (burza mózgów, dyskusja), 

mini wykład z prezentacją, praca z całą kla-

są, praca w grupach, praca z podręcznikiem. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

Podręczniki do geografii, komputer z do-

stępem do Internetu, rzutnik multimedialny 

S 
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i ekran, atlasy geograficzne, ścienna mapa 

gospodarcza świata, ścienna mapa gospo-

darcza Polski, miniprezentacja multime-

dialna „Dolina Krzemowa”. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Faza wprowadzająca 

a) Czynności organizacyjno-porządkowe. 

b) Nauczyciel wprowadza uczniów w prob-

lematykę lekcji oraz omawia cele za-

jęć. 

2. Faza realizacyjna 

a) Nauczyciel inspiruje twórczo uczniów 

pytaniem: „Czym różni się proces pro-

dukcji cegły od procesu produkcji lap-

topa czy smartfona?” Rozpoczyna się 
dyskusja. Następnie nauczyciel pyta 

uczniów: „Jakie produkty można za-

liczyć do wyrobów przemysłu trady-

cyjnego, a jakie do wyrobów prze-

mysłu nowoczesnych technologii?”. 

Uczniowie zgłaszają propozycje meto-
dą burzy mózgów. Nauczyciel zapisuje 

je na tablicy. Na podstawie propozycji 

następuje zdefiniowanie przemysłu 

tradycyjnego i przemysłu high-tech. 

Nauczyciel podaje główne działy prze-
mysłów. 

Przykłady definicji: 

„Przemysł tradycyjny w ograniczonym 

stopniu przetwarza surowce i opiera 

się na dużych zasobach pracy’’. 

„Przemysł nowoczesnych technologii 
dotyczy produkcji najnowocześniej-

szych urządzeń, które są z surowców 

w maksymalnym stopniu przetworzo-

nych”. 

b) Nauczyciel dzieli klasę na grupy czte-
roosobowe i przydziela każdej z nich 

„przemysł tradycyjny” lub „przemysł 

nowoczesnych technologii”. Prosi o wska-

zanie przynajmniej pięciu czynników 

warunkujących lokalizację wskazane-

go typu przemysłu. Po zakończeniu 
pracy, grupy prezentują odpowiedzi. 

Nauczyciel systematyzuje wiedzę, wska-

zując na najważniejsze czynniki. Ucz-

niowie zapisują je w zeszycie. Nas-

tępnie prosi, aby w obrębie wcześniej-
szych grup, uczniowie porównali czyn-

niki lokalizacji przemysłu tradycyj-

nego z czynnikami lokalizacji prze-

mysłu zaawansowanych technologii.  

c) Nauczyciel każdej z wcześniejszych 

grup czteroosobowych przydziela je-

den z kontynentów. Jedna z grup dos-

taje Polskę. Nauczyciel prosi o analizę 
mapy gospodarczej w atlasie geogra-

ficznym i wskazanie miejsc wystę-

powania przemysłu tradycyjnego (np. 

wydobywczego, hutniczego, spożyw-

czego lub odzieżowego). Następnie 

przedstawiciel każdej z grup prezen-
tuje wyniki pracy na mapie gospo-

darczej świata przed całą klasą. Gru-

pa, która analizowała Polskę pod ką-

tem występowania obszarów tradycyj-

nego przemysłu prezentuje swoje wy-
niki pracy na mapie gospodarczej Pol-

ski. Uczniowie zapisują w zeszycie miejs-

ca rozmieszczenie na świecie i w Pol-

sce ważniejszych ośrodków przemysłu 

tradycyjnego.  

d) Nauczyciel przedstawia miniprezenta-
cję multimedialną „Dolina Krzemowa”. 

Pokazane są tam najważniejsze gałęzie 

i zakłady przemysłu high-tech w Ka-

lifornii. Raz jeszcze zaprezentowane są 

czynniki warunkujące powstawanie te-
go typu przemysłu. 

e) Nauczyciel prosi o analizę mapy w pod-

ręczniku, która przedstawia występo-

wanie centrów przemysłu zaawanso-

wanych technologii na świecie. Ucz-

niowie omawiają prawidłowości, które 
można zaobserwować w rozmieszcze-

niu zakładów przemysłu high-tech na 

świecie. Uczniowie zgłaszają propo-

zycje metodą burzy mózgów. Nauczy-

ciel wskazuje technopolia na ściennej 
mapie gospodarczej świata i systema-

tyzuje wiedzę. 

f) Nauczyciel, kończąc zajęcia, zwraca raz 

jeszcze uwagę na różnice między prze-

mysłem tradycyjnym a przemysłem no-

woczesnej technologii.  

3. Faza podsumowująca 

Nauczyciel dziękuje uczniom za udział 

w zajęciach i nagradza aktywnych ucz-

niów ocenami. Prosi uczniów o ocenę 

lekcji poprzez przymocowanie znaczków 
„OK” lub „NO” na tablicy korkowej pod-

czas wyjścia z klasy na przerwę.  

Damian Włodarczyk 
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EDUKACJA  INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 
 
Marta Kasztelan 
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie 

PANDEMIA  A  NAUKA . 
CZY  NAUCZANIE  ZDALN E  WYPRZE  STACJONARNE? 

obecnych czasach czyha na nas 

wiele niespodzianek, zarówno tych 
dobrych jak i złych. W obliczu 

pandemii cała ludzkość została postawiona 

w nietypowej sytuacji. Byli to zarówno ucz-

niowie, nauczyciele, rodzice, jak i osoby star-

sze i inne niezwiązane z edukacją. Z zagro-
żeniem zmagali się nie tylko uczniowie naj-

młodsi, którzy dopiero wkraczali na ścieżkę 

edukacyjną, ale także ci ze szkoły podsta-

wowej lub średniej oraz studenci uczelni 

wyższych. Od początku pandemii jesteśmy 

świadkami wprowadzenia w przestrzeń edu-
kacji nowych technologii multimedialnych, 

informatycznych, o których wcześniej nie 

mieliśmy wiedzy, czyli tak zwanej nauki 

zdalnej. Jest to nic innego, jak edukacja na 

odległość. Osoby, które uczą się w domu, 
powinny mieć komputer oraz dostęp do 

Internetu. Uczniowie wraz z nauczycielem 

łączą się poprzez platformę dostępną 

w danej szkole. Zdalna nauka odbywa się 

w godzinach porannych, w takich samych, 

jak odbywałyby się lekcje stacjonarnie. 
Jednak zachęca się, aby takie lekcje były 

skrócone, czyli trwały mniej niż 45 minut. 

Mimo wszystko nie należy traktować lekcji 

stacjonarnej na równi ze zdalną. Czas 

spędzony przed komputerem powinien być 
limitowany. Wiąże się to z jego dobrymi 

i złymi stronami. Każda nowość ma swoje 

plusy i minusy. 

Przechodząc na naukę zdalną, warto 

zostawić podstawowe nawyki, które miało 

się przy nauce w trybie stacjonarnym, czyli 

poranną toaletę, śniadanie itp. Nie należy 

również zapominać o wyjściu z domu i kon-
takcie z rówieśnikami. Przy nauczaniu zdal-

nym może pojawiać się brak rywalizacji ucz-

niów, co może być przyczyną spadku mo-

tywacji do nauki. Niewiele osób ma w sobie 

tak dużą samodyscyplinę, żeby odrzucić 
możliwość gry z kolegami na rzecz samo-

dzielnej nauki. Z problemami zmaga się nie 

tylko uczeń, ale i nauczyciel, który ma 

utrudnioną weryfikację wiedzy ucznia. Brak 

bezpośredniego kontaktu nauczyciela z ucz-

niem zmniejsza możliwość skoncentrowania 
się ucznia na danym temacie. Zarówno dla 

jednej, jak i drugiej strony atutem jest 

zaoszczędzenie czasu na dojazd, co za tym 

idzie, również zaoszczędzenie środków fi-

nansowych.  

U niektórych osób nauczanie online może 

wywołać negatywne skutki w zachowaniu 
personalnym. Osoby lubiące być w centrum 

zainteresowania nagle nie będą umiały odna-

leźć się w wyizolowanym świecie. Natomiast 

uczniowie nieśmiali i spokojni będą czuli się 

bezpieczniej w czterech ścianach własnego 

domu. Trzeba pamiętać jednak o jednym  
– czynniku społecznym. Nauczanie online 

nigdy nie wyprze nauczania tradycyjnego.  

Na pewno długo trzeba byłoby czekać na 

zastosowanie istniejących już od dawna 

platform edukacyjnych, gdyby nie niespo-

dziewana pandemia. Pandemia przyspieszy-

ła wdrożenie i zastosowanie rozwiązań naj-
nowszej generacji. Najpopularniejsze plat-

formy wspierające zdalne nauczanie to: 

Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom 

oraz Discord. 

Jedną z doskonałych i nietrudnych do 

opanowania metod współpracy zdalnej nau-

czyciela z uczniami jest platforma Google 
Classroom w połączeniu z Meet, którą to 

wykorzystujemy do bieżących spotkań lek-

cyjnych. W Classroom możemy publikować 

wszystkie materiały dla uczniów, te z lekcji 

jak i dodatkowe, które mamy do przeka-

zania. Uczniowie również mogą odsyłać 
nauczycielom własne prace do sprawdzenia. 

Można tworzyć testy online wraz z automa-

tycznym sprawdzaniem. Uczniowie mają 

wtedy błyskawiczny wynik swojego testu. 

Jest to bardzo ważne, gdyż ocena uzyskana 
w tym samym czasie, w którym piszemy, 

daje uczniowi odpowiedź, gdzie robi błędy, 

tworząc w ten sposób szansę na natych-

miastową poprawę swoich niedociągnięć.  

Kolejną znaną platformą interaktywną 

jest Microsoft Teams. Funkcje, które posia-

W 
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da, w niczym nie odbiegają od tych w po-

przednim przypadku. Można powiedzieć, że 

jest to porównywalne rozwiązanie, ale z in-

nym wyglądem zewnętrznym. W Microsoft 
Teams również można stworzyć swoje klasy 

i bieżące, realne spotkania lekcyjne. Pod-

czas utworzonych lekcji do wykorzystania 

mamy tablicę interaktywną, z której mogą 

korzystać zarówno nauczyciele i uczniowie 

w tym samym czasie, więc jest to dokładny 
odpowiednik odpytywania ucznia w szkole 

przy tablicy. W poszczególnych zakładkach 

jesteśmy w stanie gromadzić wszystkie ma-

teriały i w razie potrzeby błyskawicznie udo-

stępniać je uczniom. Różnorodność funkcji 
do wykorzystania, w czasie trwania lekcji, 

pozwala odtworzyć dokładnie taką samą 

lekcję, jak wyglądałaby ona w szkole. 

Mniej funkcjonalne, ale równie popular-

ne są aplikacje Zoom oraz Discord. Po-

siadają one uboższe możliwości edukacyjne 

w porównaniu do ich poprzedników. Tutaj 

możemy się przede wszystkim komuniko-
wać. Pomimo skromniejszej wersji można 

udostępniać uczniom swój ekran i przepro-

wadzić zajęcia edukacyjne bez straty dla 

ucznia. Przewaga, którą posiadają te apli-

kacje, to większa powszechność wśród zain-

teresowanych słuchaczy. 

Doświadczając i analizując wszystkie as-
pekty zdalnego nauczania, można stwier-

dzić, że jest to dobra alternatywa uczenia 

stacjonarnego. Niestety, w danym mo-

mencie nie wszyscy jesteśmy w 100% przy-

gotowani technicznie i edukacyjnie na taką 
formę nauki. Wymaga to jeszcze dodatkowych 

nakładów finansowych i dydaktycznych. 

Nauczanie zdalne nigdy nie wyprze nau-

czania stacjonarnego, może być ewentualnie 

jego dobrym pomocnikiem. Są również takie 

sytuacje w życiu uczniów, jak i nauczycieli, 

gdzie nauczanie zdalne jest zalecane lub 

może być jedyną drogą kontaktu. Podczas 
dłuższej absencji w szkole spowodowanej 

czynnikami niezależnymi od nas, (np. nie-

przewidziana choroba), nauczanie zdalne 

staje się doskonałym rozwiązaniem. Przy-

kładem zalecanego wykorzystania naucza-

nia zdalnego jest nauczanie indywidualne. 
Uczeń ulegający poważnemu wypadkowi 

zostaje unieruchomiony i w ten sposób nie 

może kontynuować nauki w szkole. Traci 

w ten sposób możliwość zdobycia wykształ-

cenia w tym samym czasie, co jego rówieś-
nicy. Dzięki nauczaniu zdalnemu niemoż-

liwe staje się możliwe i chory uczeń bez 

większego wysiłku kontynuuje swoją edu-

kację równolegle z klasą. Należy jednak 

zwrócić uwagę na to, że nauczanie online 

najbardziej potrzebne będzie w zdobyciu 
wiedzy teoretycznej, czyli w szkole podsta-

wowej, średniej i na studiach w wybranych 

profesjach. W zawodach informatyka czy 

księgowego poradzimy sobie bardzo dobrze, 

poruszając się wyłącznie w wirtualnym 
świecie. Natomiast w zdobyciu odpowied-

nich kwalifikacji i doświadczenia w wielu 

zawodach potrzebna jest „żywa” praktyka. 

Dotyczy to na przykład lekarza, mechanika, 

fryzjera czy inżyniera budowy. Według mo-

ich obserwacji nauczanie zdalne sprawdza 
się. Sama stosuję je w nauczaniu indy-

widualnym oraz wykorzystuję założone pod-

czas pandemii platformy do przesyłania 

zadań uczniom. Ta szybka forma kontaktu 

nauczyciela z uczniami jest i na pewno bę-

dzie potrzebna nie tylko w czasie pandemii.  

Marta Kasztelan 

 

 

WYCHOWANIE  I  OPIEKA 
 
Ewa Stawiak-Kołba 
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie 

PEDAGOGIKA  JANUSZA  KORCZAKA  

WE  WSPÓŁCZESNEJ  SZKOLE  

–  ROZWAŻANIA NAUCZYCIELA PRAKTYKA  
ostać Janusza Korczaka bliska jest 

wielu nauczycielom, wychowawcom, 
a także rodzicom. Jednak gros osób 

kojarzy „Starego Doktora” głównie z człowie-

kiem, który towarzyszył dzieciom podczas 
ostatniej drogi w Treblince. Janusz Korczak P 
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do końca pozostał wierny własnym zasadom 

i ideałom. Uważał, że z moralnego punktu 

widzenia nie mógł postąpić inaczej. Swoim 

zachowaniem potwierdził wszystkie idee pe-
dagogiki serca, którą wdrażał w życie każ-

dego dnia. Okazał się prawdziwym, auten-

tycznym nauczycielem, pedagogiem i przyja-

cielem dzieci. Współczesna rzeczywistość 

jest odmienna od tej, w której żył i działał 

Janusz Korczak.  

W dzisiejszym świecie osoby pracujące 

z dziećmi i młodzieżą nie muszą konfron-

tować swoich poglądów z sytuacjami, któ-

rych doświadczał „Stary Doktor”. Jednak, 

niejednokrotnie w swojej działalności peda-
gogicznej nauczyciele stają przed trudnymi 

wyborami, a nierzadko muszą wykazać się 

odwagą, jeżeli zależy im na spójności po-

glądów i działań, co wydaje się oczywiste. 

W mojej opinii wiele istotnych idei typowo 

korczakowskich można przenieść do co-
dziennej pracy pedagogicznej i w efekcie 

także wspomóc swoich podopiecznych na 

drodze wszechstronnego rozwoju. W moim 

odczuciu przesłanie Korczaka nadal pozos-

taje niezwykle aktualne i powinno wpisywać 
się w trendy współczesnych oddziaływań 

o charakterze dydaktyczno-wychowawczym. 

Jako nauczyciel w szkole podstawowej no-

szącej imię Janusza Korczaka, chciałabym 

zaprezentować kilka oddziaływań, które 

sprawdziły się w mojej wieloletniej pracy 
nauczycielskiej, a zostały zaczerpnięte właś-

nie z myśli Korczakowskiej. Pokusiłam się 

o zwrócenie uwagi jedynie na kilka obsza-

rów, które wydają się szczególnie istotne, 

mając świadomość, że rozpatrywanie po-
szczególnych kwestii osobno jest trudne, po-

nieważ zagadnienia wzajemnie przenikają się. 

Jako pierwszą chciałabym poruszyć kwe-

stię szacunku wobec dziecka. Każdy zajmu-

jący się profesjonalnie edukacją i wycho-

waniem dzieci powinien być przede wszyst-
kim człowiekiem, a dopiero później nauczy-

cielem. Szacunek wobec dziecka może się 

przejawiać na wiele sposobów. To nie tylko 

odpowiednio sformułowane, wzmacniające 

komunikaty werbalne. Dziecko powinno czuć 
się ważne, mieć właściwe, sprzyjające wa-

runki do rozwoju. Trzeba zadbać o dobre 

samopoczucie uczniów na terenie szkoły. 

Należy zapewnić im bezpieczeństwo i życzli-

wy klimat w społeczności szkolnej, a w szcze-

gólności w klasowej rodzinie. Uczniowie 
czują się bezpiecznie, gdy znają i rozumieją 

reguły panujące w miejscu, w którym prze-

bywają. Uporządkowana i przewidywalna 

rzeczywistość to priorytet oddziaływań wy-

chowawczych. Dzieci muszą wiedzieć, jakie 

zachowania są pożądane i co najważniejsze 

rozumieć, dlaczego zostały wprowadzone ok-
reślone zasady. Reguły powinny być jasno 

sformułowane, najlepiej wspólnie z dziećmi 

opracowane i wyeksponowane w widocznym 

miejscu sali lekcyjnej. Doskonałym rozwią-

zaniem jest sytuacja, gdy opisowi konkret-

nej zasady towarzyszy wizualizacja w formie 
rysunkowej, dostosowanej do wieku rozwo-

jowego dziecka. Wychowawca powinien umie-

jętnie wspomagać uczniów w dążeniu do 

kształtowania właściwej postawy. Nie może 

zapominać, że uczniowie modelują zacho-
wania dorosłych. Dlatego tak ważna w pro-

cesie wychowania jest postawa nauczyciela, 

wychowawcy, rodzica. Dzieci, w szczegól-

ności w młodszym wieku szkolnym, są do-

skonałymi obserwatorami. Przekaz wycho-

wawczy ze strony osób dorosłych musi być 
spójny, nie powinno być dysonansu między 

przekazem ustnym a postępowaniem. Pla-

nując i podejmując wszelkie oddziaływania 

wobec dzieci, należy pamiętać, jak ważny 

jest szacunek wobec nich. Prezentując po-
stawę szacunku w stosunku do każdego 

ucznia, uczymy także wzajemnego szacun-

ku dzieci wobec siebie nawzajem oraz 

kształtujemy pozytywny obraz samego sie-

bie u każdego z nich. Wyrazem szacunku 

wobec dziecka jest także uważność, która 
mu się należy. Może się ona przejawiać 

w prawie do wyrażania opinii w sprawach, 

które go dotyczą. Taka postawa dorosłych 

wobec dzieci pobudza je do aktywności, do 

myślenia, rozwija kreatywność, daje siłę, 
a także wpływa na podniesienie poczucia 

własnej wartości. Bardzo istotne, aby dzieci 

mogły faktycznie czuć się ważne w społecz-

ności, w której funkcjonują. Aby tak się 

mogło stać, każde dziecko, każdy uczeń mu-

si być dla nauczyciela przede wszystkim 
człowiekiem, który ma swoje obowiązki i pra-

wa, które należy uznać, rozumieć i respek-

tować.  

Kolejną sprawą, która wymaga porusze-

nia, jest kwestia indywidualnego podejścia 
do każdego ucznia. Nauczyciel, wychowaw-

ca powinien pamiętać, że każde dziecko jest 

inne, ale tak samo ważne. We współczesnej 

szkole, w klasie ogólnodostępnej, bardzo 

często mamy do czynienia z dziećmi z róż-

nymi niepełnosprawnościami, deficytami, 
z różnorodnym bagażem życiowych doświad-

czeń. Często zapominamy o tym, że dziecko 

ma prawo zarówno do niewiedzy, jak też do 
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niepowodzeń przeżywanych w różny, specy-

ficzny dla siebie sposób.  

Z tej różnorodności uczniów wynika po-

trzeba daleko idącej indywidualizacji pro-
cesu dydaktyczno-wychowawczego. Pracę 

pedagogiczną trzeba rozpocząć od dogłębnej 

diagnozy każdego dziecka, z którym spoty-

kamy się w codzienności zawodowej. Należy 

pamiętać o zdiagnozowaniu indywidualnych 

potrzeb każdego ucznia oraz dostosowaniu 
metod, tempa pracy i materiału ćwiczenio-

wego do indywidualnych predyspozycji każ-

dego z nich. Warto obserwować każdego 

ucznia oraz na bieżąco monitorować, czy 

oddziaływania, które zostały przez nas za-
planowane i podjęte, przynoszą efekty. 

Każde dziecko jest inne, niejednokrotnie, 

aby uzyskać oczekiwany postęp dydaktycz-

ny czy wychowawczy należy uzbroić się 

w cierpliwość oraz pokorę. Nie należy 

obawiać się modyfikacji wcześniej podjętych 
planów i zamierzeń, jeżeli zauważymy, że 

nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. 

Nad każdym dzieckiem trzeba indywidual-

nie pochylić się i poświęcić mu taką ilość 

czasu, jaka jest potrzebna. Nie jest to łatwe, 
ani też oczywiste, biorąc pod uwag obowią-

zek realizacji podstawy programowej. Jed-

nak co bardzo istotne, czas poświęcony 

dziecku, nigdy nie będzie czasem straco-

nym. Wrażliwi nauczyciele z pewnością do-

skonale o tym wiedzą i rozumieją rolę uważ-
ności w dydaktyce oraz wychowaniu dzieci 

i młodzieży.  

Trzecia niezwykle istotna kwestia dotyczy 

w efekcie roli szkoły we współczesnym 

świecie. I tutaj również zachęcam do czer-
pania z pedagogiki korczakowskiej. Szkoła 

ma uczyć i wychowywać. Nauka nie może 

być udręką, a szkoła powinna przygo-

towywać dzieci do dorosłego życia. Każdy 

dorosły winien podejmować działania ma-

jące na celu pomoc dziecku w przezwy-
ciężaniu trudności. Jakże często obserwu-

jemy we współczesnym świecie brak sa-

modzielności dzieci na różnych płaszczyz-

nach. Dorośli często w dobrej wierze wy-

konują wiele czynności za dzieci, tłumiąc 
tym samym inicjatywę i kreatywność. Nie-

stety utwierdzają je tym samym w przeko-

naniu, że jest to dla nich zbyt trudne a mo-

że nawet nieosiągalne. Natomiast rolą do-

rosłego jest wskazanie drogi, pomoc w prze-

zwyciężaniu trudności. Dziecko, które po-
kona trudności, lęki, jest zadowolone z sie-

bie, dumne, radosne. Należy zauważyć, że 

początkowo może niechętnie podejmować pró-

by poradzenia sobie z taką czy inną sy-

tuacją trudną, która wymaga od niego wy-

siłku. Dlatego tak ważne, aby otrzymało 

wsparcie ze strony osoby dorosłej chociażby 
w postaci poświęconej uwagi oraz odpo-

wiedniej ilości czasu. Jednak radość z po-

konania określonej trudności, z osiągnięcia 

celu jest ogromna. Dziecko otrzymuje infor-

mację zwrotną, że wysiłek się opłaca, że 

umie radzić sobie z trudnymi sprawami. In-
nym razem, gdy skonfrontuje się z sytuacją 

wymagającą wysiłku będzie wiedziało, że 

potrafi sobie z nią poradzić samodzielnie lub 

z dyskretną pomocą osoby dorosłej. Rozwią-

zania te wspaniale sprawdzają się u dzieci 
z problemami dydaktycznymi. Oczywiście nie 

należy zapominać o zasadzie stopniowania 

trudności. Zadania zbyt trudne zamiast za-

chęcić mogą skutkować brakiem motywacji 

do działania. Nauczyciel powinien z rozwagą 

podejmować próby pomocy dziecku w poko-
nywaniu trudności edukacyjnych i wycho-

wawczych. Nie należy ograniczać samodziel-

nego myślenia dziecka, ani też wyręczać we 

wszystkim, czego jeszcze nie potrafi. Podsu-

mowując ten obszar, pamiętajmy, że każde 
dziecko jest inne, wymaga w związku z tym 

różnych form pomocy i wsparcia, aby osiąg-

nąć sukces na miarę swoich możliwości.  

Kolejna kwestia, na którą warto zwrócić 

uwagę, to relacje. Dbałość o właściwe relacje 

nauczyciel – uczeń oraz uczeń – uczeń to 
niezwykle istotna sprawa. Bez poprawnych 

relacji nie ma szans na wszechstronny roz-

wój dziecka. W środowisku szkolnym często 

zdarzają się sytuacje konfliktowe pomiędzy 

dziećmi. Nie można być nauczycielem bier-
nym, który nie widzi, nie zauważa, bądź też 

nie chce dostrzec, ponieważ musiałby pod-

jąć często długofalowe oddziaływania ma-

jące na celu poprawę zaistniałej sytuacji. 

Zawsze należy dążyć do dogłębnego wyjaś-

nienia wszelkich okoliczności, które towa-
rzyszyły danej sytuacji. Nigdy nie powinno 

się uznać czasu poświęconego na sprawy 

wychowawcze za stracony, choć zdarza się, 

że faktycznie należy poświęcić tym kwes-

tiom bardzo wiele uwagi. Uczniowie ocze-
kują, że każdy z nich będzie mógł zabrać 

głos i zostanie wysłuchany. Każdorazowo 

należy dążyć do tego, aby rozpoznanie spra-

wy, jak najbardziej zbliżało nas do prawdy 

w odniesieniu do przebiegu zdarzeń. Jeżeli 

sytuacje konfliktowe powtarzają się, można 
poszukać pozytywnych postaci z literatury, 

które mierzyły się z podobnymi problemami, 

ale udało się je przezwyciężyć. Warto także 
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na użytek konkretnej grupy uczniowskiej 

samodzielnie stworzyć krótkie historyjki 

o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, 

które wskazywałyby sposoby na rozwiązanie 
konfliktów o różnym podłożu. Tematyka 

tekstów powinna korespondować z zainte-

resowaniami dzieci oraz być dostosowana 

do ich wieku rozwojowego. Ważne, żeby nie 

wywierać nacisku na uczniów, bowiem 

efekt, nawet jeśli zostanie osiągnięty, będzie 
krótkotrwały. Każde dziecko ma prawo do 

rozwoju w przyjaznych, bezpiecznych wa-

runkach. Dla niego bowiem ważna jest nie 

przeszłość, bądź przyszłość, ale właśnie te-

raźniejszość, która powinna być przeżyta 
w przyjemnej, radosnej, wspierającej atmo-

sferze.  

Porządkując powyższe refleksje, uważam, 

że warto raz jeszcze podkreślić, iż w pracy 

z uczniami zawsze należy mieć na uwadze 

szacunek do ucznia, do ogromnej pracy, 
którą wykonuje, jednocześnie podejmować 

dzieło poznania każdego z nich, na bieżąco 

pogłębiać wiedzę o nim, stosować indywi-

dualizację procesu dydaktyczno-wychowaw-

czego, poważnie traktować dziecięce proble-
my, towarzyszyć uczniom w drodze do po-

prawy, dbać o relacje i stale poszukiwać no-

wych rozwiązań. 

Podsumowując moje rozważania nad myś-

lą pedagogiczną Janusza Korczaka, mogę 

jednoznacznie stwierdzić, że jest ona, w mo-
jej opinii, jak najbardziej aktualna. Szu-

kając autorytetów pedagogicznych, z pew-

nością można pochylić się właśnie nad Kor-

czakiem. Nie powinno postrzegać się tego 

wielkiego pedagoga w kontekście ofiary, lecz 
osoby znamienitej, kogoś, kto pozostał do 

końca wierny własnym zasadom i ideałom. 

Uważam, że „pedagogika serca” ma cha-

rakter ponadczasowy i powinna być bliska 

każdemu, kto odnalazł powołanie do pracy 

z dziećmi i młodzieżą.  

Nie ma uniwersalnego klucza do dziecię-

cych serc i umysłów, jednolitych rozwiązań 

wszystkich młodzieńczych problemów. Uni-

wersalnej recepty na wszelkie trudy dnia co-

dziennego nie znajdziemy również u Kor-
czaka. Jednak największym błędem jest 

brak poszukiwań. Jestem przekonana, że 

szukając własnej drogi w pracy pedagogicz-

nej, warto czerpać z myśli „Starego Dok-

tora”. Każdy może znaleźć coś dla siebie, 

a spuścizna Korczakowska stanowi niezmie-
rzony ocean wiedzy pedagogicznej, w tym sze-

reg praktycznych rad i wskazówek, po które 

warto sięgnąć. 

Ewa Stawiak-Kołba 

 

Bibliografia: 

http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/prawo-
ǳiecka-szacunku  

Jak kochać dziecko, Janusz Korczak, Jacek 
Santorski & Co, Warszawa 1992, [dostęp 
15.10.2021].  

 

 

 

KSZTAŁCENIE  ZAWODOWE 

 
Izabela Szczęsny 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Mańki w Lublińcu 

„FILMUJEMY  –  ROZPOZNAJEMY  –  ZDAJEMY”   

PROJEKT  EDUKACYJNY  W  SZKOLE  BRANŻOWEJ 

ejście w życie we wrześniu 2019 r. 

nowych przepisów dotyczących 
egzaminu zawodowego oraz egza-

minu potwierdzającego kwalifikacje w zawo-

dzie1, do których obowiązują nowe pod-

stawy programowe kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego z maja 2019 r.2, 

stanowiło inspirację opracowania i realizacji 

projektu edukacyjnego pt. „Filmujemy – roz-
poznajemy – zdajemy”. Projekt realizowany 

był w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej 

nr 1, funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym im. Konrada Mań-

ki w Lublińcu. Grupę projektową tworzyli 

W 
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uczniowie kl. III kn2, o specjalnych potrze-

bach edukacyjnych, kształcący się w za-

wodzie kucharza. Autorką i realizatorką pro-

jektu była nauczycielka gastronomii Izabela 
Szczęsny. Projekt realizowany był w okresie 

od kwietnia do czerwca 2021 r.   

 

Dla uczniów, którzy kształcą się według 

nowych podstaw programowych z 2019 r., 

zewnętrzny egzamin zawodowy, jednolity 

w całym kraju, przeprowadzany jest w no-

wej formule 2019. Formuła ta ustala po raz 

pierwszy obowiązek przystąpienia ucznia do 
egzaminu zawodowego, który stanowi waru-

nek ukończenia szkoły oraz przeprowa-

dzenie egzaminu zawodowego z części pi-

semnej w formie testu pisemnego, z wyko-

rzystaniem elektronicznego systemu prze-

prowadzania egzaminu, tj. online. Zewnętrz-
ny egzamin zawodowy z części pisemnej, 

w formule 2019, dla uczniów branżowych 

szkół I stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie 

od roku szkolnego 2019/2020, przeprowa-

dzony zostanie przez platformę internetową 
– System Informatyczny Obsługi Egzaminów 

Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie 

(SIOEPKZ), w czerwcu 2022 roku. Założono 

również, że test egzaminu zawodowego z czę-

ści pisemnej, w formule 2019, uwzględniał 

będzie 3–4 zadania multimedialne, zawie-
rające około półminutowe filmy obrazujące 

treść zadania. Celami realizowanego pro-

jektu były:  

● odpowiedź na potrzeby i wyzwania egza-

minu zawodowego z części pisemnej w no-

wej formule 2019, z zakresu kwalifikacji 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań, 

wyodrębnionej w zawodzie kucharz; 

● wsparcie procesu edukacyjnego uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

kształcących się w zawodzie kucharz; 

● stworzenie pomocy dydaktycznych umo-

żliwiających efektywne przygotowanie się 

uczniów o specjalnych potrzebach edu-

kacyjnych do obowiązkowego egzaminu 

zawodowego z części pisemnej, z zakresu 

kwalifikacji HGT.02., w formule 2019;   

● utworzenie przykładowych multimedial-

nych zadań do egzaminu zawodowego 

z części pisemnej, które mogą być wyko-

rzystywane przy tworzeniu szkolnych 
testów egzaminacyjnych egzaminu prób-

nego z części pisemnej z kwalifikacji 

HGT.02., w formule 2019, dla uczniów zda-

jących egzamin zawodowy w roku szkol-

nym 2021/2022 r. oraz dla następnych 
roczników uczniów o specjalnych potrze-

bach edukacyjnych kształcących się w za-

wodzie kucharz w szkole branżowej; 

● umożliwienie młodym adeptom sztuki ku-

linarnej zapoznanie się z przykładowymi 

multimedialnymi zadaniami egzaminu 

zawodowego z części pisemnej z kwali-

fikacji HGT.02., w formule 2019.  

Istota projektu polegała na realizacji na-

stępujących zadań przez grupę projektową: 

● nakręcenie podczas zajęć praktycznych 

w pracowni gastronomicznej krótkich fil-

mów, odnoszących się do wymagań eg-

zaminacyjnych z zakresu kwalifikacja 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań;  

● tworzenie na podstawie nakręconych fil-

mów przykładowych multimedialnych za-
dań z zakresu kwalifikacji HGT.02. do 

części pisemnej egzaminu zawodowego; 

● ułożenie do przykładowych multimedial-

nych zadań do części pisemnej egzaminu 

zawodowego czterech odpowiedzi do wy-

boru, z których tylko jedna odpowiedź 

jest prawidłowa.  

   Realizacja projektu zakończyła się edu-

kacyjnym sukcesem. Założone cele projektu 

zostały zrealizowane w zaplanowanym ter-

minie, przy dużym zaangażowaniu uczniów 

grupy projektowej. Wśród najważniejszych 

osiągniętych efektów projektu można wy-

mienić: 

● utworzenie blisko dwudziestu przykła-
dowych multimedialnych zadań do części 

pisemnej egzaminu zawodowego z kwa-

lifikacji HGT.02., ułatwiających uczniom 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

kształcącym się w zawodzie kucharz 
w  szkole branżowej zaznajomienie się 

z tego typu zadaniami i ich przemyślenie. 

Informator o egzaminie zawodowym dla 

zawodu kucharz, opracowany przez Cen-

tralną Komisję Egzaminacyjną w War-

szawie, zamieszcza tylko jedno przykła-
dowe egzaminacyjne zadanie multime-

dialne do części pisemnej tego egzaminu, 
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które nie wyczerpuje wszystkich możli-

wych multimedialnych zadań, jakie mogą 

wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym z róż-

nych jednostek efektów kształcenia3;  

● wsparcie procesu przygotowywania się ucz-

niów o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych, kształcących się w zawodzie ku-

charz, do obowiązkowego egzaminu za-

wodowego z kwalifikacji HGT.02., którego 

wynik wpływa na dalszą karierę edu-

kacyjną i zawodową tych uczniów; 

● zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
w osiągnięciu pozytywnych wyników 

z części pisemnej obowiązkowego egza-

minu zawodowego z kwalifikacji HGT.02., 

wyodrębnionej w zawodzie kucharz.  

Izabela Szczęsny 

 

Przypisy: 
1 Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-

dowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przepro-
wadzania egzaminu zawodowego oraz egza-
minu potwierdzającego kwalifikacje w zawo-
dzie (Dz. U. poz. 1707). 

2 Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 
podstaw programowych kształcenia w zawo-

dach szkolnictwa branżowego oraz dodatko-
wych umiejętności zawodowych w zakresie 
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 
(Dz. U poz. 991, z późn. zm.) 

3 Zob. Informator CKE o egzaminie zawodo-

wym. Kucharz 512001 (kształcenie według 
podstawy programowej kształcenia w zawo-
dzie szkolnictwa branżowego z 2019 r.), War-
szawa 2020, s. 32. 

 

 

 

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

WYPRACOWANIE  WŁAŚCIWEJ  

ARTYKULACJI  GŁOSKI  

PRZEDNIOJĘZYKOWO -DZIĄSŁOWEJ  „SZ” 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ   LOGOPEDYCZNYCH  

CELE OGÓLNE: 

● usprawnianie narządów artykulacyjnych (język, wargi), 

● rozwijanie umiejętności słuchowego różnicowania głosek: „sz” – „s”, 

● wypracowanie właściwej artykulacji głoski przedniojęzykowo-dziąsłowej „sz”, 

● kształcenie umiejętności prawidłowej wymowy głoski szczelinowej „sz” w izolacji, 

● utrwalanie wywołanego dźwięku w sylabach, 

● wdrażanie do poprawnej artykulacji głoski „sz” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Uczeń: 

● naśladuje ruchy narządów artykulacyjnych proponowane przez logopedę, 

● różnicuje słuchowo głoski: „sz” – „s”, 

● zna układ artykulatorów właściwy wymowie głoski „sz”, 

● poprawnie artykułuje głoskę „sz” w izolacji, 

● wypowiada dźwięk „sz” w sylabach, 

● potrafi prawidłowo wymawiać głoskę „sz” w różnych pozycjach wyrazowych, 

● podaje formy zdrobniałe wyrazów. 
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METODY: 

Wzrokowa, słuchowa, uczulania, wyjaśniania, stopniowego przybliżania, praktycznego dzia-

łania, pedagogika zabawy.  

FORMY PRACY: 

Indywidualna, grupowa. 

ŚRODKI: 

Lustro logopedyczne, obrazki (H. Rodak, D. Nawrocka, Od obrazka do słowa, Warszawa 

1993), ołówki, patyczki, ilustracje do różnicowania głosek „sz” – „s”, obrazki wideofo-

netyczne, zagadki, słone paluszki, rurki waflowe, szpatułki, kosz, piłka, cukierki. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

I. Część wstępna: 

Usprawnianie narządów mowy (przy lustrze): 

1. Ćwiczenia warg: 

– zaokrąglanie warg w kształt „ryjka”, 

– cmokanie, 

– próby utrzymania w zaokrąglonych ustach ołówka, patyczka, 

– przesyłanie całusków. 

2. Ćwiczenia języka: 

– wysuwanie i chowanie języka, 

– klaskanie środkiem języka, 

– unoszenie języka do górnych zębów i opuszczanie do zębów dolnych, 

– unoszenie języka do wałka dziąsłowego i opuszczanie za dolne zęby, 

– wypowiadanie w powyższym układzie na przemian: „aaaa” – „llll”. 

3. Logopeda rozkłada przed dziećmi pary obrazków, których nazwy różnią się jedną głoską: 
 kasa – kasza kos – kosz 
 wąs – wąż liski – liszki 

Polecenie: Podaj mi obrazek, na którym jest „kosz”, a teraz podaj mi obrazek, na którym 
jest „kos”. Zabawa z pozostałymi parami obrazków przebiega podobnie. 

4. Uczniowie otrzymują zdjęcia chłopca wymawiającego głoskę „sz”. Prowadzący zajęcia 

podaje nazwy obrazków wykorzystanych w poprzednim ćwiczeniu. Prosi, by dzieci 

podniosły zdjęcie do góry, gdy usłyszą w nazwie głoskę „sz”. 

 

II. Zajęcia właściwe: 

1. Wywołanie prawidłowej artykulacji głoski przedniojęzykowo-dziąsłowej „sz”: 

Prezentujemy przed lustrem układ artykulatorów przygotowanych do wybrzmienia głoski. 

Unosimy język na wałek dziąsłowy, zbliżamy, ale nie zaciskamy zębów oraz układamy 

usta w „ryjek”. Następnie podczas wydechu wymawiamy przedłużone „sz”. Jeśli dziecko 

ma trudności z uniesieniem języka, powtarzamy ćwiczenie klaskania językiem, czyli 
wydawania odgłosu pędzącego konia. W czasie wykonywania ćwiczenia polecamy zatrzy-

mać czubek języka na podniebieniu, równocześnie własnymi rękami przesuwamy policzki 

do przodu w celu uzyskania „ryjka” i polecamy wybrzmieć „sz”. Jeśli nadal pojawia się 

problem z utrzymaniem języka na wałku dziąsłowym, uwrażliwiamy miejsce artykulacji, 

dotykając podniebienie słonym paluszkiem lub rurką waflową, którą dziecko zje w nagro-
dę po prawidłowym wykonaniu polecenia. W skrajnych przypadkach można przytrzymać 

uniesiony język palcami lub szpatułką i polecić uczniowi długo dmuchać przez zęby. 

Jeżeli wszystkie dzieci potrafią prawidłowo wypowiedzieć dźwięk „sz” w izolacji, 

przechodzimy do dalszych ćwiczeń. 

2. „Naśladuję szum drzew” – uczniowie podnoszą ręce i naśladują poruszające się pod 

wpływem wiatru gałęzie drzew: „szszszszsz”.  
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3. Logopeda mówi tekst wiersza pt. „Szpak”, dzieci powtarzają sylaby: 

„Szedł po drodze szpak do szkoły się uczyć. 

I tak wciąż powtarzał: 

sza, szo, sze, szu, szy, asza, oszo, esze, uszu, yszy, asz, osz, esz, usz, ysz 
Taki mały szpak, co uczyć się chciał”. 

4. Nazywanie poszczególnych obrazków i grupowanie ich według pozycji głoski „sz” w wyrazie, np.: 

„sz” (na początku wyrazu) – szafa, szalik, szatnia, szachy, szopa, szelki, szuflada, 

szufelka, szyba, szyja, szyny, szynka, szydełko; 

„sz” (w środku wyrazu) – kasza, maszyna, nosze, kosze, kalosze, koszyk, koszula, kieszeń, 

wieszak, puszek, groszek; 

„sz” (na końcu wyrazu) – kosz, klosz, kapelusz, mysz. 

5. Podawanie form zdrobniałych wyrazów: 

duża noga – mała: …… (nóżka), droga – dróżka, okruch – okruszek, śpioch – śpioszek, 
dach – daszek, groch – groszek, fartuch – fartuszek, mech – meszek, mucha – muszka, 

pacha – paszka. 

6. Rozwiązywanie zagadek: 

Chociaż drzwi jak dom posiada  Ma długi ogonek, oczy jak paciorki. 
nie ma okien ni komina.  Gdy zobaczy kota, umyka do norki.  
W niej płaszcz wiesza (mysz) 
zawsze Adaś, 
gdy powróci z mamą z kina.  
 (szafa) 

 

Bardzo proszę wszystkie dzieci,  Morze wyrzuca 
niech rzucają do mnie śmieci!   złote kamyki. 
 (kosz)  Będą z nich broszki 
  I naszyjniki.  
 (bursztyny) 

III. Część końcowa: 

„Koszykówka” literowa – ustawienie na środku sali kosza. Dzieci wymyślają wyraz 

zawierający głoskę „sz”, wypowiadają go głośno i wyraźnie. W nagrodę za poprawną 
artykulację wrzucają do kosza piłkę (za prawidłowe słowo 1 punkt; za celne wrzucenie też 

1 punkt). Punkty zapisuje logopeda, a na zakończenie gry zlicza wyniki. Zwycięzca 

otrzymuje nagrodę, a pozostali uczniowie np. cukierki. 

Agata Jałowiecka-Frania 
 
 
 
 
 

Piotr Dusiel 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowie 

RZECZ  O  ARMADYNIACH ,   OBŁOKU  OORTA  

I   UCIECZCE  DO  BORSUKOWEGO  LASU,   

CZYLI  PRACA  NAUCZYCIELA 

WSPOMAGAJĄCEGO  OD  KUCHNI 

olorowy sześcian stworzony z kloc-

ków przeleciał delikatnym łukiem 

nad moją głową, po czym uderzył 

w konstrukcję średniowiecznego zamku oto-

czonego przez zaangażowanych w zabawę 

chłopców. Dzieci z zaskoczeniem w oczach K 
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uniosły głowę w stronę winowajcy całego za-

mieszania. 

Był to chłopiec podobny do wszystkich 

chłopców w wieku lat siedmiu, nieco wyższy 
od rówieśników z klasy Ib, nieco bardziej 

nieśmiały i zagubiony. Uwielbiał kręcić się 

wokół własnej osi, podejrzewam, że to stąd 

właśnie fryzura chłopca ułożyła się w burzę 

kręconych włosów. 

– Tymek! – krzyknęły dzieci z wyrzutem. 

– Słucham... to nie ja, to ta armadynia! 

Ona wszystko niszczy! – odparł chłopiec 

kręcąc się na lewej pięcie. 

Podniosłem spokojnie wzrok znad pleca-

ka, w którym szukałem zeszytu do kores-
pondencji. Czas zacząć pracę – pomyślałem. 

To był pierwszy dzień w szkole, a opis 

zdarzenia z armadynią – pierwszą nieudolną 

próbą nawiązania kontaktu Tymka z ró-

wieśnikami. 

Kolejne dni i miesiące ułożyły się w sze-
reg działań, stosowania metod behawio-

ralnych i integracyjnych. Razem z panią 

Anią, nauczycielem prowadzącym, wnikliwie 

obserwowaliśmy zachowania klasy, a celem 

powyższej obserwacji było inicjowanie za-
baw opartych na wzajemnej empatii i współ-

pracy. 

Na rozgrzewkę przed lekcjami dzieci po-

dając sobie piłkę, równocześnie wypowia-

dały swoje imiona oraz wymieniały pozy-

tywne cechy charakteru swoich kolegów. 
Tworzyły zespół kucharzy przygotowujących 

zamówienie na pizzę z owoców morza czy 

spaghetti al dente. Tymoteusz kelnerował, 

a w przypływie ambicji bywał szefem kuch-

ni. Kolorowe dania powstawały z wszystkie-
go, co było pod ręką, budowały kreatywność 

i cieszyły oko niczym tybetańska mandala. 

Podczas szkolnego balu dzieci przebrały się 

za postaci z bajek, zabawa była przednia, 

a dokumentacja fotograficzna posłużyła do 

stworzenia słusznego formatu gry wydruko-
wanej na plastikowej plandece. Grę można 

było rozwinąć praktycznie wszędzie, na sali 

gimnastycznej czy podczas szkolnej wyciecz-

ki. Głównym jej bohaterem była właśnie 

klasa, a zadania w niej zawarte wplecione 
w ciekawą szatę graficzną „Magicznej krainy 

malachitowych jezior”, miały na celu nie 

tylko proces socjalizacji Tymka, ale również 

całej Ib. Warto wspomnieć także o swois-

tych więziach, które powstały między nami 

nauczycielami, rodzicami dziecka a samym 
Tymkiem. Pozwoliły one przejść razem z chłop-

cem przez najeżony pułapkami neurotypowy 

labirynt, na którego końcu czekali uśmiech-

nięci, przyjaźnie nastawieni rówieśnicy. 

Tymoteusz otrzymał również złoty zeszyt 
aktywności w twardej drewnianej okładce, 

podzielony na wiele przeróżnych kategorii, 

zaczynając od zachowania, kończąc na 

czytaniu i poprawnym pisaniu. Nagrodą za 

zachowania akceptowalne społecznie oraz 

zaangażowanie w nauce była zazwyczaj po-
chwała, a w rozliczeniu miesięcznym ulu-

biona naklejka dinozaura w kosmicznym 

skafandrze. Karą za zachowanie nieadek-

watne do sytuacji był brak wzmocnienia 

pozytywnego. 

 Kończyła się zima, otulając desperacko 

ostatnim tchnieniem szkolne mury. Wyda-

wać się mogło, że w życiu Tymka nie zaszła 

żadna zmiana. Jednak dla wnikliwego oka 

różnica była widoczna. Pomimo śnieżycy za 

oknem przerwę międzylekcyjną wypełniały 
radosne głosy dzieci, armadynie odeszły 

w zapomnienie, stając się modułami wzma-

cniającymi konstrukcję średniowiecznej fo-

sy, a trening umiejętności społecznych na-

brał konstruktywnej formy dialogu, w któ-
rym chłopiec już nie uciekał od odpowiedzi 

ani do borsukowego lasu, ani w stronę ob-

łoku Oorta, o którym tak bardzo uwielbiał 

rozmawiać. 

 

Źródło: https://tiny.pl/9v2kv,  
[dostęp 30.05.2022]. 

Tymku, na następną rewalidację przynio-

sę nową grę. Nazwałem ją: „Tymek gra w grę” 

– oznajmiłem. 

Nie! – stanowczo odpowiedział chłopiec. 

Gra będzie się nazywała „Hokus Pokus Ty-

moteus” 

Hmm... – zamyśliłem się – świetna naz-

wa! Dobrze, nazwiemy ją „Hokus Pokus Ty-

moteus, Tymek gra w grę”. 
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– Dobrze panie Piotrze – odparł chłopiec 

z przyjaznym uśmiechem. 

Za oknem wciąż padał śnieg. Sfatygo-

wany złoty zeszyt leżał wpółotwarty na ław-
ce. Chłopiec zaczął czytać opowiadanie, czy-

tał płynnie i wyraźnie, zwracając uwagę na 

znaki interpunkcyjne, ponieważ Tymoteusz 

pomimo zdiagnozowanego zespołu Asper-

gera był jednym z najlepszych uczniów 

w kasie. 

Piotr Dusiel 

 
 
 

 

 
 
Magdalena Jamróz 
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie 

SŁUCH   FONEMATYCZNY  
DEFINICJA 

Słuch fonematyczny (fonemowy) jest jed-

ną z podstawowych funkcji, od których za-

leży językowy rozwój dzieci. U dzieci zdro-

wych, słyszących prawidłowo, rozwija się 
w sposób naturalny dzięki obcowaniu dziec-

ka z osobami mówiącymi w danym języku. 

Słuch fonematyczny oznacza przystoso-
wanie układu słuchowego do odbioru spe-

cyficznych właściwości fonematycznych da-

nego języka i umożliwia różnicowanie dźwię-

ków mowy, czyli analizy i syntezy. Pozwala 

na wyodrębnianie z potoku dźwięków mowy 

tych cech, które odgrywają szczególne zna-
czenie dla identyfikacji określonego fonemu, 

dzięki czemu dany wyraz można odróżnić od 

innych o odmiennym znaczeniu. Zatem słuch 

fonematyczny pozwala zróżnicować znacze-

nie wyrazów. Jest więc bazową funkcją, 
dzięki której możliwe jest rozumienie wypo-

wiedzi słownych, a także ich tworzenie. Po-

nadto słuch fonematyczny jest podstawą do 

opanowania przez dziecko umiejętności ana-

lizy i syntezy sylabowej i głoskowej, stanowi 

więc bazę dla przyswojenia bardziej złożonych 
czynności, takich jak czytanie i pisanie. 

ETIOLOGIA 

Etiologia zaburzeń słuchu fonematycz-

nego nie jest do końca znana. Specjaliści 
uważają, że tego typu zaburzenia mogą mieć 

różnorodne przyczyny. Źródłem zaburzeń 

słuchu fonematycznego mogą być niepra-

widłowości w funkcjonowaniu układu słu-

chowego oraz zaburzenia ze strony układu 
nerwowego. Zarówno jedne jak i drugie mo-

gą być spowodowane czynnikami środowis-

kowymi lub wadami genetycznymi. 

Na podstawie badań stwierdzono, że słuch 
fonematyczny nie jest wrodzoną właści-

wością układu nerwowego, ale kształtuje się 

w ontogenezie w okresie dzieciństwa pod 

wpływem stymulacji bodźcami językowymi 

przez osoby z najbliższego otoczenia. Gra-
nice rozwoju słuchu fonematycznego wyz-

naczone są zasobem fonemów charakterys-

tycznych dla danego języka. 

BADANIE SŁUCHU FONEMATYCZNEGO 

Badanie słuchu fonematycznego ma za-

zwyczaj typowy przebieg. Polega na wska-

zywaniu przez osobę badaną odpowiedniego 

obrazka po usłyszeniu wyrazu. Obrazki są 

prezentowane jako pary lub trójelementowe 

zestawy dobrane według zasady opozycji 

fonologicznych. 

np. półka – bułka 

buty – budy 

kury – góry 

wiesza – wieża 

tacka – taczka 

kasza – kasa – Kasia 

fale – sale – szale 

pies – piec 

noc – nos 

kura – kula 

klatka – kratka itp. 

Badanie słuchu fonematycznego powinno 

być przeprowadzane w pomieszczeniu za-
pewniającym ciszę i spokój. Nie należy ba-

dać osób zmęczonych lub zdekoncentrowa-

nych. Bardzo ważna jest motywacja bada-

nego do wykonania testu oraz dobry kon-

takt z prowadzącym diagnozę. Przed bada-

niem należy zapoznać dziecko z materiałem 
językowym i graficznym. 
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OBJAWY ZABURZEŃ  

SŁUCHU FONEMATYCZNEGO 

Dzieci, które mają zaburzenia percepcji 

słuchowej, mogą borykać się z następują-
cymi trudnościami: 

● mylą głoski zbliżone fonetycznie, 

● zamieniają głoski dźwięczne na bez-

dźwięczne, 

● opuszczają końcówki wyrazów, przesta-

wiają, opuszczają litery w wyrazach, 

● opuszczają wyrazy w zdaniach, 

● nieprawidłowo piszą zmiękczenia i dwu-

znaki, 

● nieprawidłowo piszą wyrazy z samogłos-

kami nosowymi, 

● mają trudności z różnicowaniem głosek j-i, 

● łączą w jedną całość wyrażenia przyimkowe, 

● zmieniają szyk wyrazów w zdaniu, 

● mają trudności w rozumieniu bardziej 
skomplikowanych poleceń słownych, 

● z trudem uczą się wierszyków i zapa-

miętują ciągi wyrazów, 

● często mają mały zasób słów, stosują 

agramatyzmy, 

● długo literują, mają kłopoty z syntezą 

dźwięków, 

● w czytaniu nie uwzględniają znaków prze-

stankowych. 

TERAPIA 

 Rzeczywistych zaburzeń słuchu fonema-

tycznego nie usuniemy w ciągu niewielkiej 

liczby spotkań terapeutycznych. Usprawnia-

nie tych dzieci trwa często latami, ale daje 

efekty. 

Przykłady ćwiczeń rozwijających słuch 

fonematyczny: 

● nauka na pamięć wierszyków, piosenek, 

rymowanek, wyliczanek itp., 

● odtwarzanie usłyszanych układów rytmów 

oraz ich tworzenie, 

● rozpoznawanie odgłosów otoczenia, od-

głosów zwierząt oraz instrumentów, 

● wyodrębnianie zdań, wyrazów, sylab, gło-
sek oraz ich liczenie, 

● powtarzanie ciągów głosek, sylab, wyra-

zów, 

● wyszukiwanie oraz tworzenie rymów, 

● różnicowanie głosek dźwięcznych i bez-

dźwięcznych, szukanie opozycji, 

● tworzenie wyrazów rozpoczynających się 

lub kończących na daną głoskę, 

● tworzenie wyrazów rozpoczynających się 

na daną sylabę, sztafeta sylabowa, 

● słuchowe wyróżnianie wyrazów ukrytych 

w wyrazach, 

● wykrywanie różnic i podobieństw w wy-

razach, 

● analiza głoskowa wyrazów, 

● układanie wyrazów z podanych liter, 

● synteza słuchowa wyrazów, 

● rebusy słowne. 

Magdalena Jamróz 
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Monika Orszulak 
Szkoła Podstawowa nr 41 im. J. Matejki w Częstochowie 

„POPLĄTANE   BAJKI” 

SCENARIUSZ  PRZEDSTAWIENIA   Z   OKAZJI   

PASOWANIA   PIERWSZOKLASISTÓW   NA  CZYTELNIKÓW  

rzedstawienie, a szczególnie takie do-

tyczące książkowych postaci, to dobry 

pomysł, by urozmaicić uroczystość 

pasowania pierwszoklasistów na czytelni-

ków. Wstąpienie w poczet pełnoprawnych 
użytkowników biblioteki jest bez wątpienia 

ważnym momentem w karierze szkolnej ucz-

niów, warto go zatem uczynić niezapomnia-

nym, takim, do którego wraca się z senty-

mentem wspomnieniami.  

 

Poniżej mój autorski scenariusz, który 

sprawdza się zarówno w tradycyjnym przed-

stawieniu, jak i w teatrzyku cieni. 

Osoby: 

● Opowiadacz 

● Zosia 

● Wilk 

● Kopciuszek  

● Jaś 

● Małgosia  

● Krasnoludek 

● Wróżka  

● Czerwony Kapturek 

● Królowa Książek 

 

SCENA I 

Pokój – krzesło, stolik,  
na którym leży paczka. 

OPOWIADACZ 

Była sobie Zosia, uczennica miła, 

Dbała o zabawki, z dziećmi się bawiła, 

Robiła porządki, pomagała mamie, 

Lecz niezbyt lubiła książeczek czytanie.  
Nie pomogły prośby ani obietnice, 

Parzyły ją wszystkich bajeczek stronice. 

Wchodzi dziewczynka, podchodzi do stolika 
i odpakowuje prezent. 

Dostała raz prezent. Nikt nie wie, od kogo 
I jaką do Zosi dotarł krętą drogą. 

Zdarła szybko papier, niecierpliwa cała, 

A w rękach jej książka z bajkami została. 

ZOSIA 

Ze złością. 

Nie chcę wcale książki!  
Nikt mnie nie przekona, 

że jest ona lepsza od mego smartfona. 

Odrzuca książkę w kąt. 

OPOWIADACZ 

Książka w kąt rzucona pokryła się kurzem, 
Leżała tam miesiąc, może nawet dłużej. 

Szybko zapomniała Zosia o prezencie,  

Lepsze od czytania znalazła zajęcie. 

Zosia bawi się swym telefonem. 

Stała się rzecz straszna, zaraz się dowiecie, 

Co się wydarzyło w tej książeczki świecie. 
 

 

SCENA II 

Las. Wychodzi Wilk.  
Chodzi to tu, to tam po scenie. 

WILK 

Tak chodzę i szukam, i wołam po lesie: 

P 
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„Czerwony Kapturku!” – aż echo się niesie  

– „Gdzie jesteś? Bez ciebie bajeczki nie będzie!” 

Tak wołam i chodzę, i szukam cię wszędzie! 

Cóż to za osoba wychodzi zza drzewa? 

KOPCIUSZEK 

Podchodzi do Wilka. 

Ja jestem Kopciuszek.  

Jak pan się dziś miewa? 

WILK 

Czy dobrze słyszałem?  

Przedziwna to postać, 
Co zamiast uciekać,  

to z Wilkiem chce zostać. 

I pyta się jeszcze, jak się dzisiaj czuję. 

Czerwony Kapturku! Ja chyba wariuję!!! 

KOPCIUSZEK 

Nie trzeba się złościć. Także szukam drogi. 
Jakby tego mało, bucik spadł mi z nogi. 

Uciekałam z balu, gdyż północ wybiła 

I zamiast do domu, do lasu trafiłam. 

Gdzie moja karoca? Gdzie są moje konie? 

Tak szybko uciekły, że ich nie dogonię! 
A może się stały na powrót myszami? 

O, mój Królewiczu! Biada, biada z nami! 

WILK 

Och, przestań biadolić, szukajmy ich zatem, 

Bo coś tu dziwnego się dzieje ze światem. 

Nie jesteś z mej bajki, ja z twojej też wcale. 
Chodźmy dalej razem, szukajmy wytrwale. 

Wychodzą. 

 

 

SCENA III 

Na scenie pojawiają się Jaś i Małgosia.  

JAŚ 

Małgosiu, już ciemno się robić zaczyna, 

A jestem tak głodny, że cieknie mi ślina, 

Gdy sobie pomyślę o słodkich piernikach… 

MAŁGOSIA  

Nie marudź już, Jasiu. Gęstwina zanika 

I do domku Jagi pewnie niedaleko. 

JAŚ  

Ciekawe, czy na nas niecierpliwie czeka? 

Zapewne i ogień buzuje w kominie. 

MAŁGOSIA 

Nie martw się, dotrzemy,  

zanim chwilka minie. 

Nasłuchuje. 

Posłuchaj! Ktoś śpiewa!  
Nie znam tego głosu. 

Prędko, schowajmy się i nie kuśmy losu. 

Jaś i Małgosia chowają się. 

Coraz wyraźniej słychać piosenkę. 

KRASNOLUDEK 

Gdzie moi kompani?  

Gdzie jest nasza Śnieżka? 

Kto może powiedzieć,  

gdzie dom, w którym mieszkam? 
Zmęczony po pracy zasnąłem pod drzewem, 

A gdy się zbudziłem, nic zupełnie nie wiem. 

W miejscu naszej chaty  

jest domek z piernika! 

Dlaczego akurat dziś to mnie spotyka? 

Jaś i Małgosia wychodzą z ukrycia. 

JAŚ 

A czy Babę Jagę widziałeś w tej chacie? 

KRASNOLUDEK 

Kimże wy jesteście? Dlaczego pytacie? 

JAŚ 

Jasiek i Małgosia, Krasnoludku drogi. 

Musimy zawitać w Baby Jagi progi. 

MAŁGOSIA 

A później jej uciec – taka bajki siła, 

Aby się szczęśliwie dla nas zakończyła. 

KRASNOLUDEK 

Zajrzałem przez okno z wielkiej ciekawości, 

Chciałem się dowiedzieć,  
kto w tym domku gości. 

Była tam jedynie dziewczyneczka mała –  

W czerwonym kapturku przy stole siedziała. 

JAŚ 

Kto nam mógł to zrobić? Jakże się to stało, 
Że się nasze bajki aż tak poplątały! 

Co będzie z książkami,  

gdy się nic nie zmieni? 

Gdy nikt ich nie pozna,  

po prostu znikniemy! 

KRASNOLUDEK 

Pozostaje tylko udać nam się w drogę. 

Szukajmy pomocy! Poprowadzić mogę! 

Wychodzą. 
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SCENA IV 

Wbiega Wróżka. 

WRÓŻKA 

Co się tutaj dzieje?  

Nie wiem – jakem wróżka! 

Idącego z Wilkiem spotkałam Kopciuszka. 
Widziałam też Jasia, Małgosię, Krasnala. 

Czary jakieś chyba!  

Nasłuchuje. 

O! Ktoś biegnie z dala. 

CZERWONY KAPTUREK 

Zatrzymuje się jak wryty. 

Babuniu? Czy to ty? Szukam cię i szukam! 
I biegam, i wołam, i do chatki stukam! 

A chatka – nie twoja! Nie ma w lesie wilka! 

Pobłądziłam, goniąc ślicznego motylka. 

WRÓŻKA  

Nie jestem twą babcią,  
tylko chrzestną wróżką. 

Pamiętam jedynie, że szłam sobie dróżką 

I nagle mrok zapadł, jakby zgasły świeczki, 

A po lesie błądzą splątane bajeczki. 

CZERWONY KAPTUREK 

Różdżką przecież władasz!  
Spróbuj zdjąć zaklęcie, 

Bo inaczej koniec naszych bajek będzie. 

Wróżka próbuje czarować. 

WRÓŻKA 

To nie jest niestety zaklęcie, ma droga, 

I tu moje czary nic zdziałać nie mogą. 

Ktoś rzucił nie klątwę,  

lecz książkę z bajkami, 

Gdy jej nie przeczyta, to będzie źle z nami. 

CZERWONY KAPTUREK 

Cóż możemy zrobić, abyśmy przetrwali? 

Co będzie, gdy ludzie nie będą nas znali? 

WRÓŻKA 

Musimy połączyć teraz nasze siły. 

Zawołajmy wszystkich, by tu się zjawili. 

Wróżka i Czerwony Kapturek  
wołają pozostałe bajkowe postacie. 

Wchodzą Kopciuszek, Wilk,  
Jaś i Małgosia, Krasnoludek. 

WRÓŻKA  

Zwracając się do przybyłych. 

Sprawa jest poważna…  

Świat bajeczek znika! 
Musimy odnaleźć tego czytelnika,  

Który się nas pozbył i książkę w kąt rzucił. 

Niechaj o nas czyta, by porządek wrócił. 

RAZEM  

Postacie wołają. 

Jeśli ktoś nas słyszy,  

niech szybko pomoże! 

Nie chcemy na zawsze  

pozostać w tym borze! 

 

 

SCENA V 

Pokój Zosi. Dziewczynka śpi. Postacie stoją 
wokół niej. Zosia zrywa się, odnajduje po-
rzuconą książkę i zaczyna czytać. Postacie 
po kolei opuszczają scenę, uśmiechając się 
i machając do publiczności. 

OPOWIADACZ 

Niósł się głos po lesie, trafił do snu Zosi, 

Aż w końcu pojęła, że ktoś o coś prosi. 
Zerwała się z łóżka, wzięła książkę w dłonie, 

Otarła ją z kurzu i strona po stronie 

Czytała z zapałem aż do późnej nocy, 

Udzielając bajkom potrzebnej pomocy. 

ZOSIA 

Zwracając się do publiczności,  
gdy postacie z bajek opuszczą scenę. 

Drodzy Czytelnicy, pamiętać musicie, 

Że czytając książki, dajecie im życie. 
Przed Wami otworem świat fantazji stoi, 

Wkroczcie w niego dumnie,  

czytajcie do woli, 

A każdy odnajdzie, czego tylko pragnie. 

Obchodźcie się tylko z każdą książką ładnie. 

 

 

SCENA VI 

Zosia odchodzi, zostaje Opowiadacz. 

OPOWIADACZ 

To jeszcze nie koniec, ponieważ gotowa 
Jest spotkać się z Wami niezwykła królowa. 

Fanfary. Wchodzi królowa,  
a za nią jako świta:  
Kopciuszek, Czerwony Kapturek i Małgosia. 
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OPOWIADACZ 

To Królowa Książek! 

(Zwracając się do królowej)  

Witaj, piękna pani! 

Bardzo się cieszymy, że jesteś tu z nami. 

KRÓLOWA KSIĄŻEK  

(zwraca się do uczniów) 

Witajcie, najmilsi! Już wiecie, kim jestem, 

Świat baśni ożywić mogę jednym gestem. 

Dbam, by żadnej książce krzywda się nie 

stała, 
By każda uczyła, bawiła, wzruszała. 

Wszystkie dla mnie ważne – te nowo wydane 

Oraz te sędziwe – przez Was zaczytane. 

W książkach drzemie siła głęboko ukryta, 

Działająca mocą na tego, kto czyta. 

A kto wobec książek ma dobre zamiary, 
Otrzyma ode mnie najcenniejsze dary! 

KOPCIUSZEK 

Piękną wyobraźnię, aby z jej pomocą 

Znaleźć się,  

gdziekolwiek baśnie Was przeniosą. 

CZERWONY KAPTUREK 

Dar opowiadania, by każdy, kto słucha, 

Z zachwytu miał uśmiech od ucha do ucha. 

MAŁGOSIA 

Ortografię na pięć – kto z książką obcuje, 

Ten błędów nie robi, pisownię trenuje. 

KRÓLOWA KSIĄŻEK 

Jest jeden warunek – obiecać musicie,  

Że będziecie książki kochać należycie. 
Teraz uroczyście złóżcie ślubowanie,  

Powtarzajcie za mną głośno każde zdanie. 

UCZNIOWIE ZA KRÓLOWĄ KSIĄŻEK 

My, pierwszoklasiści,  

ślubujemy szczerze, 
Przenigdy nie bazgrać  

na książek papierze, 

Nie zaginać rogów,  

kartek nie wyrywać, 

Chronić przed zniszczeniem,  

zakładek używać. 
Czytać z przyjemnością  

stronica po stronie 

I brać każdą książkę  

tylko w czyste dłonie. 

KRÓLOWA KSIĄŻEK 

Jakże jest mi miło! Uroczyście głoszę:  

Wstąpiliście właśnie w czytelników poczet. 

Szkolna biblioteka zaprasza serdecznie, 

Często odwiedzajcie to niezwykłe miejsce! 

Monika Orszulak 

 

 

 

 

 






