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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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Sylwia Kurcab 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

MUZEUM  PRODUKCJI  ZAPAŁEK  

W  CZĘSTOCHOWIE  

JAK  OCALIĆ   ŚLADY   PRZESZŁOŚCI? 

marca 2022 r. w Auli „Forum” 

Regionalnego Ośrodka Doskona-

lenia Nauczycieli „WOM” w Czę-

stochowie odbyła się konferencja pt. „Mu-
zeum Produkcji Zapałek w Częstochowie. 

Jak ocalić ślady przeszłości?”.  

 
Grażyna Bochenkiewicz 

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i nau-

czyciele przedmiotów humanistycznych oraz 

uczniowie. Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Lidia Burzyńska, poseł na Sejm Rzeczy-

pospolitej Polskiej, Dariusz Jóźwiak, dorad-

ca w Gabinecie Politycznym Ministra Edu-

kacji i Nauki, Ewa Węglarz, zastępca dy-

rektora Departamentu Edukacji, Nauki 
i  Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Śląskiego, Anita 

Imiołek, zastępca dyrektora Delegatury w Czę-

stochowie Kuratorium Oświaty w Katowi-

cach; Adam Markowski, dyrektor Biura Za-

miejscowego w Częstochowie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego w Ka-

towicach, radny Rady Powiatu Częstochow-

skiego, Dorota Kaczmarek, zastępca prze-

wodniczącego Zarządu Regionu Częstochow-

skiego NSZZ „Solidarność”, dr Krzysztof 

Kleszcz, zastępca dyrektora Instytutu Ślą-

skiego w Opolu, dr hab. inż. Aleksander 

Żakowicz, prof. Uniwersytetu Śląskiego; 
dr  hab. Jerzy Piwowarski, prof. Uniwersy-

tetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Ja-

na Długosza w Częstochowie. 

 
Lidia Burzyńska 

Konferencję otworzyła Grażyna Bochen-

kiewicz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Często-

chowie. Zaproszeni goście w swoich wystą-

pieniach podkreślili znaczenie pielęgnowa-
nia historii lokalnej w szkołach i placów-

kach poprzez pamięć o dokonaniach na-

szych przodków. Skierowali również słowa 

uznania do Eugeniusza Kałamarza, prezesa 

Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, 
za propagowanie działalności na rzecz och-

rony dziedzictwa przemysłowego Częstocho-

wy. 

25 

Konferencja 

Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie. 

Jak ocalić ślady przeszłości? 
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Dariusz Jóźwiak 

W dalszej części konferencji prof. dr hab. 
Dariusz Złotkowski z Uniwersytetu Humani-

styczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 

w  Częstochowie przedstawił Zarys historii 
Fabryki Zapałek w Częstochowie, a dr hab. 

Anna Odrzywolska, prof. UJD wygłosiła wy-

kład pt. Muzeum Produkcji Zapałek w Czę-
stochowie i jego profil działalności.  

 
prof. dr hab. Dariusz Złotkowski 

 
dr hab. Anna Odrzywolska 

Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant Re-

gionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczy-

cieli „WOM” w Częstochowie i Beata Do-
mańska, nauczyciel-doradca metodyczny 

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie przedstawiły 

temat Częstochowska zapałczarnia dawniej 
i dziś. Konteksty edukacyjne – sieć współ-
pracy i samokształcenia nauczycieli historii. 
W swoim wystąpieniu zwróciły uwagę na 

rolę edukacji regionalnej w szkole i popu-

laryzację dorobku poprzednich pokoleń.  

 
Sylwia Kurcab 

 
Beata Domańska 

Omawiane przykłady koncepcji rozwią-

zań edukacyjnych pozwoliły w pełni zwrócić 

uwagę nauczycieli na realizowany w roku 

szkolnym 2021/2022 kierunek polityki oś-

wiatowej państwa Działanie na rzecz szer-
szego udostępnienia kanonu edukacji kla-
sycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywi-
lizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 
nauczania historii oraz poznawania polskiej 

kultury, w tym osiągnięć duchowych i ma-
terialnych. Szersze i przemyślane wykorzys-
tanie w tym względzie m.in. wycieczek edu-
kacyjnych.  

Prelegentki w swoim wystąpieniu przybliżyły 

istotę sieci współpracy i samokształcenia 

między placówkami oraz możliwości promo-

cji szkół realizujących edukację regionalną, 

dziedzictwo kulturowe w regionie.  

Zaprosiły nauczycieli do uczestnictwa w sieci, 

której celem jest przygotowanie ich do ana-

lizy dziedzictwa przemysłowego i myśli tech-
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nicznej w regionie, wskazanie interesują-

cych materiałów wspomagających realizację 

projektu edukacyjnego z wykorzystaniem 
TIK. Konferencję podsumował Eugeniusz 

Kałamarz, prezes Muzeum Produkcji Za-

pałek w Częstochowie w wystąpieniu pt. 

Ponadnarodowe dziedzictwo kulturowe i prze-
mysłowe reprezentowane przez częstochow-
ską zapałczarnię. 

 
Eugeniusz Kałamarz 

Dziękujemy prelegentom za ciekawe wy-
stąpienia i wystawę pt. Zapałczarnia w Czę-
stochowie. Historia, teraźniejszość, perspek-

tywy autorstwa dr hab. Anny Odrzywol-

skiej, prof. UJD. 

 
Od lewej: prof. dr hab. Dariusz Złotkowski, 

Eugeniusz Kałamarz, Dariusz Jóźwiak  
oraz Grażyna Bochenkiewicz 

Zapraszamy do lektury artykułu o działal-

ności Muzeum przygotowanego przez prele-

gentkę dr hab. Annę Odrzywolską, prof. UJD. 

Fot. P. Włodarczyk 

Sylwia Kurcab 

 

 

 
 

 
dr hab. Anna Odrzywolska, prof. UJD 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie 

MUZEUM  PRODUKCJI  ZAPAŁEK  

W  CZĘSTOCHOWIE  

I   JEGO  PROFIL  DZIAŁALNOŚCI  

uzeum Produkcji Zapałek w Czę-

stochowie, utworzone 2002 r. na 

miejscu założonej jeszcze pod ko-
niec XIX w. dawnej fabryki zapałek, na 

trwałe wpisało się na listę zabytków techni-

ki odwiedzanych w Częstochowie. Leży ono 

na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki, co 

dodatkowo czyni go bardziej rozpoznawal-
nym. Zarówno budynki dawnej fabryki, jak 

i maszyny zostały wpisane do rejestru za-

bytków nieruchomych oraz ruchomych. Ca-

ły kompleks architektoniczny – wraz z wy-

posażeniem – swoją atmosferą przywołuje 

klimat dziewiętnastowiecznej manufaktury.  

 
Automat do produkcji zapałek 

firmy „Durlach”. 
Fot. A. Odrzywolska 

M 
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Wystawa „Ślady Czarnego Kota”.  

Prace artystów, 2017.  

Fot. A. Odrzywolska 

Gdy podjęto decyzję o utworzeniu mu-
zeum, była tutaj prowadzona normalna pro-

dukcja zapałek. Zwiedzający mogli więc 

z bliska oglądać cały proces produkcji, po-

cząwszy od zamiany osikowych klocków 

drewna na fornir, czyli tak zwaną taśmę 

zapałczaną o grubości 2,2 mm, która nas-
tępnie była siekana na patyczki. Te trafiały 

do automatu zwanego potocznie „jeżem”. 

Tutaj automatycznie zostawały osadzone 

w  otworach i moczone w płynnej parafinie, 

następnie studzone, po czym ich końcówki 
były moczone w masie zapałczanej mającej 

właściwości łatwopalne. Po kolejnym su-

szeniu, które odbywało się w ten sposób, że 

patyczki zapałek 10 razy przejeżdżały przez 

całą długość automatu zapałczanego, goto-

we zapałki były wsypywane do specjalnych 
pojemników. Stąd przenoszone do ładownic, 

które w dalszym procesie produkcji ukła-

dały zapałki do tekturowych pudełek. Na 

miejscu wytwarzano również pudełka, tak 

zwaną potarkę oraz etykietki.  

 
Zaproszenie na otwarcie wystawy oraz prezentacja 

monografii Zapałczarnia w Częstochowie.  
Historia – Teraźniejszość – Perspektywy  

pod red. A. Odrzywolskiej 

Zwiedzający poszczególne etapy produk-

cji zapałek mogli przy dźwięku pracujących 

maszyn przyglądać się z bliska zabytkowej 
linii technologicznej. Trzeba bowiem wie-

dzieć, że najstarsze maszyny pochodzą z 1925, 

1926 i z 1930 roku. Obserwując z bliska 

proces produkcyjny, mogli obserwować, jak 

wyglądała produkcja zapałek i podziwiać 

wysoki poziom zautomatyzowania, pomimo 
tego, że niektóre maszyny do produkcji za-

pałek liczą sobie przecież blisko 100 lat.  

Obecnie trasa zwiedzania wytyczona jest 

pomiędzy maszynami, które przypominają 

o tym, jak ważnymi przedmiotami w co-

dziennym życiu ludzi były zapałki. 

Skrawarki obwodowe, sieczkarka patyka, 

przenośnik taśmowy, zasobnik patyka, bę-

ben impregnacyjny, bębny polerujące, od-

siewacze grubościowe i długościowe, tran-

sport pneumatyczny, młyny kulowe, prze-
nośniki taśmowe, układarki zapałczane, ła-

downica zapałek do pudełka, układarka pa-

tyka, drukarko-wycinarka, sklejarki, pako-

warki do pakowania pudełek, kocioł parowy 

i zwracające największą uwagę automaty 
zapałczane firmy Durlach – te wszystkie na-

dal sprawne maszyny składają się na tra-

dycyjną linię technologiczną do produkcji 

zapałek, produkcji zawieszonej od 2008 

roku. 

 

 
Wystawa na temat Zapałczarni we wnętrzach 

Muzeum-Fabryki Zapałek w Częstochowie.  
Fot. A. Odrzywolska 



Konferencja Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie. Jak ocalić ślady przeszłości?

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (125) 2022   8 

Obecnie nie jest już niestety prowadzona 

pokazowa produkcja zapałek, zwiedzający 

muszą sobie wyobrazić to, że na przykład 
sieczkarka patyka w 1926 r. potrafiła wy-

twarzać 5 000 000 patyczków zapałek na 

godzinę, zaś taka sama maszyna do pro-

dukcji patyczków o 50 lat młodsza już 

20 000 000 sztuk patyczków na godzinę. 

Z   kolei pojemniki z gotowymi zapałkami, 
które wypadały z automatów zapałczanych 

z  1930 r., mieściły pół miliona sztuk zapa-

łek. Ładownice potrafiły załadować 6 000 

pudełek zapałek na godzinę. Jeśli sobie to 

wszystko uświadomimy, to okaże się, że au-
tomatyzacja produkcji 100 lat temu stała na 

bardzo wysokim poziomie, częstokroć wyż-

szym niż później w okresie PRL-u, gdy au-

tomaty niekiedy zostały zastąpione ludźmi. 

Obecnie zapałki nie należą już do nie-

zbędnych akcesoriów w gospodarstwach 
domowych, tym bardziej więc do priorytetów 

powinno należeć zachowanie tego unika-

towego miejsca przypominającego o tym, że 

w okresie II Rzeczypospolitej zapałki były 

objęte monopolem państwowym. Obecnie 
Muzeum obok zwiedzania całej linii pro-

dukcyjnej i oglądania filmu dokumental-

nego krótkometrażowego w reż. Braci Krze-

mińskich z 1913 r. Pożar w Zapałczarni 

w  Częstochowie, prezentuje stałą wystawę 

etykietek oraz wystawę rzeźb robionych 

z jednej zapałki.  

 
Plansza z wystawy Zapałczarnia w Częstochowie.  

Fot. A. Odrzywolska 

 
Plansze z wystawy  

– Anatol Karoń, Rzeźba z jednej zapałki;  
Joanna Ambroz, Zapałczarnia na plakatach.  

Fot. A. Odrzywolska 

Istotne jest również to, że Muzeum 

prowadzi wielokierunkową i bardzo ciekawą 

działalność kulturalno-oświatową. Jest to 

miejsce, które nadal żyje. Organizowane są 

tutaj stale sesje naukowe, promocje ksią-
żek, wernisaże. Często Muzeum udostępnia 

przestrzeń na organizację wystaw tema-

tycznych, które można oglądać w ramach 

zwiedzania pomieszczeń fabrycznych. Do 

najbardziej spektakularnych, gromadzących 
malarzy i grafików z kilku krajów, należy 

wystawa Ślady Czarnego Kota, mająca już 

trzy edycje, nawiązująca tytułem do słyn-

nego logo znajdującego się na pudełku za-

pałek produkowanych w Częstochowie. Mu-

zeum w ramach współpracy z Ośrodkiem 
Promocji Kultury „Gaude Mater” cyklicznie 

organizuje wraz z dr. hab. Jerzym Piwo-

warskim, prof. UJD konferencje na temat 

fotografii i kinematografii. Razem z dr hab. 

Anną Odrzywolską, prof. UJD, Muzeum 

włączyło się w organizację konferencji 
naukowej Ochrona zabytków nieruchomych 
w Polsce (2018), na którą przybyli naukow-

cy z wiodących uniwersytetów w Polsce, 

podnoszący konieczność zachowania daw-
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nej fabryki dla przyszłych pokoleń. Zabytek 

ten często pojawia się w prasie („Gazeta 

Wyborcza”, „Gazeta Częstochowska”, „Nowy 
Dziennik” wydawany w Nowym Jorku itd.) 

oraz czasopismach (np.: „Świat Techniki”, 

„PSI Journal”, „Polityka”, „Business Media”, 

„Agora”). Jest też opisywany w programach 

telewizyjnych, filmach i reportażach przez 

ogólnopolskie stacje telewizyjne (ogólnopol-
ska telewizja publiczna, telewizja TVN, Pol-

sat, lokalne telewizje kablowe, Radio Ka-

towice, Program 1 PR). 

Dzięki funduszom uzyskanym w ramach 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
województwa śląskiego na rok 2020 pt. „Ra-

tujmy Częstochowską Fabrykę Zapałek. Jak 

zachować dla przyszłych pokoleń unikatowe 

w skali światowej ponadnarodowe dziedzict-

wo kulturowe i przemysłowe. Międzypokole-

niowy transfer doświadczenia poprzez wy-
dawnictwo, wystawę, sympozjum” udało się 

wydać drukiem razem z Muzeum Śląskim 

w Katowicach i Regionalnym Ośrodkiem Kul-

tury w Częstochowie pierwszą naukową mo-

nografię obiektu pt. Zapałczarnia w Często-
chowie. Historia – Teraźniejszość – Perspek-
tywy, red. nauk. A. Odrzywolska, Często-

chowa – Katowice 2020, ss. 96.  

Badaczka przygotowała również wystawę, 

która w kompleksowy sposób na aż 60 

planszach pokazuje historię tego miejsca, 

stare maszyny, ale też ludzi pracujących 
przy produkcji, relacje fotograficzne z werni-

saży, opinie zwiedzających o tym miejscu, 

autorów blogów internetowych, zdjęcia zna-

nych ludzi, którzy odwiedzili dawną fabry- 

kę.  

 
Otwarcie wystawy na temat Zapałczarni  

w RODN „WOM” w Częstochowie.  

Na zdjęciu autorka wystawy  
dr hab. Anna Odrzywolska, prof. UJD.  

Fot. S. Kurcab 

Konferencja „Muzeum Produkcji Zapałek 

w Częstochowie. Jak ocalić ślady przeszłoś-

ci?” z udziałem wielu ludzi ze świata nauki 
i  polityki, zorganizowana przez Wojewódzki 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie w marcu 2022 r., pokazuje 

troskę środowiska o to, by Zapałczarnia, 

która jest niewątpliwie miejscem wartym 
odwiedzenia ze względu na swoje walory, 

nie odeszła w zapomnienie. 

dr hab. Anna Odrzywolska 

 

 
Źródło: https://tiny.pl/wxj32, [dostęp 17.08.2022]. 
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W mojej pracy najbardziej lubię... 

samodzielność w kreowaniu doskonalenia dla nauczycieli. 

WYWIAD  Z... 

JADWIGĄ  MIELCZAREK ,   
NAUCZYCIELEM-KONSULTANTEM 

REGIONALNEGO  OŚRODKA  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  „WOM”   

W  CZĘSTOCHOWIE 

 

Jest Pani z wykształcenia magistrem 

pedagogiki wczesnoszkolnej. Co zadecy-

dowało o wyborze takiego właśnie kierun-

ku studiów: szczególne zainteresowanie 

tym jakże ciekawym etapem rozwoju dziec-

ka czy może inne powody? 

Pierwszym moim wyborem były studia 

o specjalności nauczycielskiej na kierunku 

geografia na UJ w Krakowie, ale niestety 

bez powodzenia. Aby nie marnować roku, 

rozpoczęłam studia z pedagogiki przedszkol-
nej i wczesnoszkolnej na WSP w Często-

chowie. Może zadecydował o wyborze fakt, 

że moja mama była nauczycielem przed-

szkola. Jednak na pewno nie wpływała na 

moje decyzje zawodowe, nawet trochę od-
radzała… Po podjęciu pracy w przedszkolu 

szybko zorientowałam się, że to dobry wy-

bór. Jeszcze bez pełnych kwalifikacji rozpo-

częłam pracę jako nauczycielka przedszkola 

(wówczas były takie możliwości) na pół etatu 

i kontynuowałam studia.  

Jest Pani także absolwentką Kolegium 
Języków Obcych, germanistką. Naucza-

nie języka obcego w szkole znalazło się 

więc wśród Pani doświadczeń zawodo-

wych. Czy przydaje się ono w Pani obec-

nej pracy? 

Język niemiecki był obok geografii jed-

nym z moich ulubionych przedmiotów w li-

ceum, zdawałam z niego maturę, stad pierw-

szy wybór studiów. Pracując w przedszkolu, 

w 1993 roku rozpoczęłam naukę języka nie-

mieckiego w trybie wieczorowym. Zajęcia 
odbywały się codziennie od 14 do 19 w Cen-

trum Języków Europejskich w Częstocho-

wie. Był to czas wprowadzania języków ob-

cych nowożytnych do szkół podstawowych 

i  brakowało nauczycieli. Dzięki ukończeniu 
Kolegium mogłam podjąć pracę w szkole 

podstawowej. Po roku okazało się, że jest 

wakat dla nauczyciela edukacji wczesno-

szkolnej i tak przepracowałam 9 lat, łącząc 

etat z języka niemieckiego i nauczania po-

czątkowego do momentu otrzymania propo-
zycji pracy w RODN „WOM” w Częstochowie 

tj. do 2002 roku.  

Jakie doświadczenia ze swojej pracy za-

wodowej uznałaby Pani za najbardziej war-

tościowe? 

Każdy rok pracy w tym zawodzie, po-

cząwszy od pracy w charakterze nauczyciela 

w przedszkolu, następnie w szkole podsta-

wowej i wreszcie jako nauczyciela-konsul-

Poznajmy się, 

czyli wywiad z nauczycielem-konsultantem 
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tanta, wniósł bardzo wiele do mojej pracy 

zawodowej. Na każdym etapie miałam moż-

liwość współpracować z wartościowymi ludź-
mi, dzięki którym rozwijałam się i zdoby-

wałam doświadczenie. Również praca z dzieć-

mi w różnym wieku – od przedszkolnego aż 

do nastoletniego – przełożyła się na wzbo-

gacenie mojego warsztatu metodycznego,  

co procentuje w pracy na obecnym stano-

wisku. 

Jako nauczyciel-konsultant specjalizu-

je się Pani w przygotowywaniu szkoleń 

dla nauczycieli wychowania przedszkol-

nego i edukacji wczesnoszkolnej. Na jakich 
zagadnieniach koncentruje Pani swoją 

ofertę szkoleniową? 

Dokonując wyboru form i tematyki szko-

leń, kieruję się głównie diagnozą potrzeb 

edukacyjnych nauczycieli, rozmowami z nau-

czycielami oraz aktualnymi wskazaniami 
z  MEiN. Szkolenia to doskonała okazja do 

podnoszenia kompetencji i wprowadzania 

nowej jakości do wykonywanej pracy. W wy-

chowaniu przedszkolnym i edukacji wcze-

snoszkolnej ważna jest motywacja, zarówno 
nauczyciela jaki dziecka/ucznia. Istotne jest 

też ciągłe rozwijanie umiejętności w zakresie 

wychowania i nauczania.  

Praca nauczyciela wczesnoszkolnego wy-

maga szczególnych predyspozycji. Co za-

liczyłaby Pani do tych najważniejszych? 

Praca z małym dzieckiem to wyzwanie 

każdego dnia dla każdego nauczyciela. Roz-

wój dzieci odbywa się wielotorowo i w spo-

sób dynamiczny. Wiedza o normach wieko-

wych jest podstawą planowania aktywności 
dzieci i nauczyciela, odpowiednich i intere-

sujących zajęć. Wiedza ta daje nauczycielo-

wi również możliwość zauważenia zachowań 

lub zdolności dzieci, co ułatwia prowadzenie 

dokładnej obserwacji lub zaplanowanie ko-

lejnych zadań dla dziecka. 

Badania neurodydaktyczne pokazują, że 

dzieci najlepiej zapamiętują to, co sprawia 

im przyjemność, co je interesuje i właśnie 

za  tym my, dorośli, powinniśmy podążać, 

godząc się z tym, że dziecko nie będzie we 
wszystkim dobre. Dzieci potrzebują aktyw-

ności, które pozwalają im rozwijać się fi-

zycznie, emocjonalnie, społecznie, moralnie 

i w wielu innych obszarach życia. To waż-

niejsze niż wypełnianie kolejnych kart pra-

cy. Ponadto współczesnym wyzwaniem dla 

nauczyciela jest przygotowanie dzieci do ucze-

nia się przez całe życie, czyli wyposażenie 

dzieci w kompetencje kluczowe oraz zapo-
bieganie i przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym. 

Kolejnym obszarem szkoleniowym, któ-

rym zajmuje się Pani w swojej pracy, jest 

awans zawodowy nauczyciela. Śledzi Pani 

na bieżąco wszystkie zmiany w tym za-

kresie. 

Jestem nauczycielem dyplomowanym od 

2001 roku, natomiast ekspertem ds. awan-

su zawodowego nauczycieli z listy MEN od 

2002 r. Dzięki doświadczeniu i bogatemu 
dorobkowi zawodowemu chętnie uczestniczę 

w postepowaniach egzaminacyjnych i kwa-

lifikacyjnych nauczycieli.  

 Jakich rad udziela Pani tym, którzy 

wkraczają na ścieżkę awansu zawodowe-

go? 

Od 1 września 2022 r. weszły w życie zmia-

ny dotyczące zasad ubiegania się o stopień 

nauczyciela mianowanego i dyplomowane-

go. Podczas prowadzonych przeze mnie 

szkoleń zapoznaję nauczycieli z przepisami 
oświatowymi regulującymi awans zawodowy 

nauczyciela, warunkami, jakie musi spełnić 

nauczyciel początkujący ubiegający się o na-

danie stopnia nauczyciela mianowanego, oma-

wiam wymagania na kolejny stopień awan-

su zawodowego nauczyciela. Zatem przybli-
żam nauczycielom wiedzę związaną z tymi 

zagadnieniami. 

Od wielu lat zajmuje się Pani także 

koordynowaniem Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych przeprowadzanych przez 

nasz Ośrodek. To duża odpowiedzialność.  

Od 1.09.2009 r. pełnię funkcję koordy-

natora Wojewódzkich Konkursów Przedmio-

towych dla uczniów szkół województwa śląs-

kiego z ramienia RODN „WOM” w Często-

chowie. Realizuję działania zgodnie z regu-
laminami Wojewódzkich Konkursów Przed-

miotowych oraz wytycznymi działań wew-

nętrznych koordynatorów Wojewódzkich Kon-

kursów Przedmiotowych województwa śląs-

kiego określonych przez Kuratorium Oświa-
ty w Katowicach. Konkursy cieszą się bar-

dzo dużym zainteresowaniem, a jednocześ-

nie wzbudzają wiele emocji wśród uczniów, 

nauczycieli czy rodziców.  
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A po pracy – czas na relaks. Jakie ma 

Pani sposoby na spędzanie wolnego cza-

su? Czy są to może jakieś pasje lub zain-

teresowania? 

Przede wszystkim lubię aktywny wypo-

czynek, spacery, wycieczki po okolicy. Co 

roku staram się też spędzić kilka dni nad 

naszym morzem. 

Ponieważ lubi Pani czytać książki, za-
pytam, które należą do Pani ulubionych? 

Jakie bez wahania poleciłaby Pani kole-

żankom?  

Preferuję lekturę zmuszającą do myśle-

nia i inspirującą. Sprawdzone tytuły, które 
z całą pewnością polecam, dotyczą tematyki 

psychologii i neurodydaktyki, tak jak np. 

„Nowa Summerhill” Alexandra Neilla. Autor 

był twórcą pierwszej szkoły demokratycznej 

Summerhill, która powstała 100 lat temu 

w Wielkiej Brytanii. W swojej książce opisu-
je historię tej szkoły i najróżniejsze przy-

gody, jakie miał z jej uczniami. Neill wy-

różniał się wśród pionierów nowych trendów 

edukacyjnych tym, że bardziej dbał o psy-

chologię niż o edukację. W swojej książce 
niemal na każdym etapie dotyka aspektów 

psychologicznych, opisując, w jaki sposób 

wolność, którą dzieci mają w szkole demo-

kratycznej, wpływa na ich rozwój, emocje i spo-

sób myślenia. Na zachętę kilka cytatów au-

tora: 

„Moje przesłanie brzmi: rozwój emocjonalny 

dziecka jest nieskończenie bardziej ważny 

niż jego rozwój intelektualny.”, 

„Gdy emocje są wolne, intelekt zadba o sie-

bie.”, 

„Trudne dziecko to dziecko nieszczęśliwe, 

walczące z samym sobą; a w konsekwencji 

z całym światem.”, 

„Dziecko powinno żyć własnym życiem – nie 

życiem, które wydaje się najwłaściwsze jego 

pełnym niepokoju rodzicom, ani życiem 

w myśl przykazań pedagoga, któremu zdaje 

się, iż wie, co jest dla dziecka najlepsze.”, 

„Szkoła mogłaby być oceniana po wyrazie 
twarzy jej uczniów, a nie po wynikach 

egzaminów.” 

Mam nadzieję, że zachęciłam koleżanki 

i  kolegów do sięgnięcia po tę pozycję. Inną 

książką, którą uważam za wartościową dla 

każdego czytelnika, nie tylko nauczyciela, 
jest „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie 

się przyjazne mózgowi” autorstwa Marzeny 

Żylińskiej. Dzięki tej lekturze wiemy, jak 

uczyć, aby wykorzystać potencjał mózgu dzie-

cka, jak budować pytania otwierające, na 
czym polega głębokie przetwarzanie infor-

macji, a przede wszystkim, jak efektywnie 

uczyć z wykorzystaniem metod przyjaznych 

mózgowi. 

Wśród Pani zainteresowań prywatnych 

są podróże. Które z nich były dla Pani 

szczególnym przeżyciem i dlaczego? 

Ja już wspominałam lubię podróżować, 

poznawać ciekawe zakątki Polski, ale zwie-

dziłam też prawie całą Europę, m.in. kilka 

razy Włochy, w tym Rzym. Florencję, Asyż, 
Watykan, również Francję oraz moje ulu-

bione zakątki Skandynawii: Norwegię, Szwe-

cję, Danię, kraje Beneluksu, Niemcy a także 

kraje wschodniej Europy: Litwę, Łotwę, 

Ukrainę.  

Czy marzy Pani o zwiedzeniu jakichś 

szczególnych miejsc?  

Moim marzeniem jest wycieczka do Ziemi 

Świętej. 

A teraz poproszę Panią o dokończenie 

zdań, dzięki którym obraz Pani osobo-

wości będzie ciekawszy i pełniejszy: 

Trzy rzeczy, które zabrałabym ze sobą 

na bezludną wyspę to… 

...okulary, książka, dobry humor. 

W mojej pracy najbardziej lubię… 

...samodzielność w kreowaniu doskonale-

nia dla nauczycieli. 

W ludziach najbardziej cenię…  

...szczerość, życzliwość, intelekt. 

Mój ulubiony film to…  

...filmy Woody’ego Allena, polecam „W desz-

czowy dzień w Nowym Jorku”. 

Moje popisowe danie to… 

...focaccia. 

Chętnie poszłabym na koncert... 

...Kasi Kowalskiej. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.  

Rozmawiała Agnieszka Grudzińska 
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Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy i Nauczyciele 

przedszkoli, szkół i placówek  
z Częstochowy oraz powiatów: 

częstochowskiego, kłobuckiego, 

lublinieckiego i myszkowskiego 

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie upowszechnia 

przykłady dobrej praktyki pedagogicznej:  

● za pośrednictwem własnej strony internetowej, 

● poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów, 

● w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”. 

Celem prezentacji przykładów dobrej praktyki jest wspomaganie dyrektorów, nauczycieli 

przedszkoli, szkół, placówek w realizacji zadań statutowych, podnoszenie jakości pracy, 
rozwijanie umiejętności i wiedzy, propagowanie kreatywności i innowacyjności, promocja 

sprawdzonych sposobów uzyskiwania pozytywnych efektów w pracy, promocja dobrych 

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

się wiedzą i doświadczeniem. 

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

wowych kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczonych corocznie przez Ministra 

Edukacji i Nauki. 

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

lub nowatorskie działanie/przedsięwzięcie, związane z życiem przedszkola, szkoły lub pla-
cówki, które zostało celowo zaplanowane, sprawnie i planowo zrealizowane (wymóg koniecz-

ny), przyniosło oczekiwane i wymierne efekty dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne, 

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

szkoły lub placówki. 

Przykład dobrej praktyki może dotyczyć działania/przedsięwzięcia w obszarze zarządzania 

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

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

mach programu wychowawczo-profilaktycznego, zakończonych projektów lub innowacji pe-
dagogicznych. Może zawierać m.in.: narzędzia do diagnozy ucznia, programy zajęć poza-

lekcyjnych i pozaszkolnych, scenariusze zajęć z kreatywności, scenariusze zajęć dotyczących 

planowania kariery ucznia. Bierzemy pod uwagę szczególnie istotne elementy realizacji 

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

możliwe do zastosowania w innych przedszkolach, szkołach, placówkach. 

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

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

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

się Nauczyciele. 

Zapraszamy do współpracy 

 

Elżbieta Doroszuk 
dyrektor 

RODN „WOM” w Częstochowie 

 

Przykłady dobrej praktyki 
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Małgorzata Szczerbak 

Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa w Częstochowie  

Z   KODOWANIEM   

PRZEZ  CZTERY  PORY  ROKU 

–   INNOWACJA  METODYCZNA 

 WRAZ  Z   DOŁĄCZONYM   

SPRAWOZDANIEM  Z   JEJ   REALIZACJI  

TEMAT INNOWACJI: 

Z kodowaniem przez cztery pory roku. 

NAZWA PLACÓWKI: 

Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa 

w Częstochowie 

AUTOR INNOWACJI: 

mgr Małgorzata Szczerbak 

PRZEDMIOT, NA KTÓRYM  

BĘDZIE WPROWADZONA INNOWACJA: 

Zajęcia z kodowania 

RODZAJ INNOWACJI: 

Metodyczna 

DATA WPROWADZENIA INNOWACJI: 

1.09.2020 

DATA ZAKOŃCZENIA INNOWACJI: 

28.05.2021 

MOTYWACJA I CELE  

WPROWADZENIA INNOWACJI: 

Innowacja Z kodowaniem przez cztery 
pory roku jest odpowiedzią na aktualne po-

trzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte 

w podstawie programowej kształcenia ogól-

nego oraz opublikowane przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej kierunki polityki oświa-

towej państwa na rok szkolny 2019/2020.  

Do stworzenia innowacji zainspirował mnie 

udział w programie edukacyjnym Uczymy 
dzieci programować, zdobyte w nim doświad-

czenia, a także szereg kursów i szkoleń o te-

matyce kodowania i programowania z dzieć-
mi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol-

nym. 

Głównym celem wprowadzanej innowacji 

jest rozwijanie u wychowanków uniwersal-

nych kompetencji, takich jak: logiczne myś-

lenie, zadaniowe podejście do stawianych 

problemów, czy umiejętność pracy zespoło-

wej w sposób najbardziej przyjazny dzie-

ciom: w zabawie, w ruchu, poprzez do-

świadczanie i eksperymentowanie. 

OPIS INNOWACJI: 

Uczenie logicznego myślenia, zadanio-

wego podejścia do stawianych problemów, 

pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzys-

tania z urządzeń mobilnych ważne jest już 
od najmłodszych lat. Kompetencje cyfrowe 

kształtować możemy w różnym okresie, w po-

łączeniu z innymi ważnymi dla dziecka te-

matami, pamiętając o dopasowaniu metod 

do wieku i możliwości rozwojowych naszych 

wychowanków. 

 
„Parasolka” – jesienne kodowanie  

z wykorzystaniem kolorowych kartoników 

Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą 

doświadczać, eksperymentować, działać. 

Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby 

małego człowieka może być innowacja wpro-
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wadzająca edukację w modelu STEAM 

(Science, Technologies, Engineering, Arts, 

Mathematics). Idea STEAM to spójne po-
łączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, 

technologii, inżynierii, sztuki oraz mate-

matyki. Taki sposób pracy powoduje, że 

dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, 

konstruktorem poszukującym najlepszych 

rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu 
wszystkie zmysły, zdecydowanie lepiej zapa-

miętują to, czego się uczą. Efektywność 

takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzo-

nych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń 

jest wyłącznie biernym odbiorcą podawa-

nych mu treści. 

 
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania 

z wykorzystaniem kubków 

Zaproponowane aktywności w ramach 

innowacji Z kodowaniem przez cztery pory 
roku pozytywnie wpłyną na wszechstronny 

rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kom-
petencje zostaną wykorzystane przez dziec-

ko, niezależnie od tego, czy będzie chciało 

w przyszłości poszerzać swoje umiejętności 

w zakresie programowania, czy nie. 

CELE INNOWACJI: 

● Kształtowanie następujących kompeten-
cji: rozwijanie logicznego algorytmicznego 

myślenia, zadaniowego podejścia do sta-

wianych problemów, kreatywności. 

● Kształtowanie umiejętności pracy w zes-

połach, szukania kompromisów, opty-

malnych rozwiązań. 

● Bezpieczne i efektywne korzystanie z tech-

nologii cyfrowych (cel zgodny z kierun-

kami realizacji polityki oświatowej pań-

stwa na rok 2020/2021). 

 
Kodowanie ortograficzne 

METODY: 

Podające, poszukujące, praktycznego dzia-

łania. 

FORMY: 

Grupowe, zespołowe, indywidualne. 

WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA 

DYDAKTYCZNE: 

● narzędzia do kodowania offline (mata do 

kodowania „Kodowanie na dywanie”, krąż-

ki, kolorowe kubki, piankowe podkładki, 

kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnas-

tyczne, kostki do układania historyjek, 

klapki na muchy itp.), 

● mobilny sprzęt komputerowy z dostępem 

do Internetu, 

● tablica multimedialna, 

● platformy do zdalnego nauczania. 

KORZYŚCI WDROŻENIA INNOWACJI 

(PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA): 

Uczniowie: 

● eksperymentują, szukają różnych roz-

wiązań stawianych im problemów,  

● chętnie pracują w zespołach, dyskutują 

i  szukają kompromisowych rozwiązań, 

biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania 

innych, 

● bezpiecznie, świadomie, czynnie i twór-

czo korzystają z nowoczesnych techno-

logii. 
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Nauczyciele: 

● chętnie sięgają po narzędzia TIK w swojej 

pracy,  

● poszerzają swoje kwalifikacje, kompeten-

cje. 

Rodzice uczniów: 

● chętnie współpracują z placówką, do któ-

rej uczęszcza ich dziecko, 

● poszerzają swoją wiedzę na temat korzys-

tania z nowoczesnych technologii przez 

dzieci. 

Placówka: 

● wzbogacenie bazy placówki o materiały 

dydaktyczno-metodyczne, 

● podniesienie prestiżu placówki w środo-

wisku lokalnym. 

 
„Arbuzowy potworek” 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ: 

Raz w tygodniu (zgodnie z kalendarzem 

świąt typowych i nietypowych). 

BLOKI TEMATYCZNE ZAJĘĆ: 

Zajęcia uwzględniają podstawę progra-

mową kształcenia ogólnego dla I etapu edu-

kacyjnego, są jej uzupełnieniem, rozsze-

rzeniem, podczas opracowywania szczegó-
łowych scenariuszy wykorzystane zostały 

m.in. materiały dydaktyczne stworzone w ra-

mach programu Uczymy dzieci programo-
wać. 

Bloki tematyczne opierać się będą na ob-

chodzonych świętach kalendarzowych i świę-

tach nietypowych: 

Wrzesień 

● Witaj, szkoło! – rozpoczęcie roku szkol-

nego 

● Dzień Kropki 

● Co nam jesień w koszu niesie? – pierwszy 

dzień jesieni 

● Dzień Chłopaka 

Październik 

● Keep smile! – Światowy Dzień Uśmiechu 

● Strażnicy przyrody – Dzień Drzewa 

● Dzień Edukacji Narodowej 

● Pomarańczowo mi – Święto Dyni 

Listopad 

● Nasi ulubieńcy – Dzień Postaci z Bajek 

● Polska, moja ojczyzna – Święto Niepod-

ległości Narodowej 

● Mój pluszowy przyjaciel – Dzień Pluszo-

wego Misia 

● Hokus-pokus, czary-mary! – andrzejki 

Grudzień 

● Barbórka – Dzień Górnika 

● Przybądź do nas Mikołaju – mikołajki  

● Coraz bliżej Święta – Święta Bożego Na-

rodzenia  

Styczeń 

● Z górki na pazurki – Zimowe zabawy/ 

bezpieczne ferie 

● U babci jest słodko – Dzień Babci i Dziadka 

● W karnawale wielkie bale – karnawał 

● Dzień Kubusia Puchatka 

Luty 

● Walentynki 

● Miau! – Dzień Kota 

● Dzień Dinozaura 

Marzec 

● Dzień Kobiet 

● Dzień Matematyki 

● Na tropie wiosny – Pierwszy dzień wiosny 

● Dzień Wody 

● Dzień Teatru 

Kwiecień 

● Wielkanoc tuż-tuż 

● Nasza planeta – Dzień Ziemi 

● Dzień Książki 

● Wielkanoc tuż-tuż 

Maj 

● Wiwat maj, 3 maj! – Święto Konstytucji 

3 maja 

● Dzień Strażaka 

● Dzień Kosmosu 

● Dzień Matki 
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„Mój wynik to…” – kodowanie z wykorzystaniem 

kostki do gry i działań matematycznych 

EWALUACJA, WNIOSKI,  

ZALECENIA NA PRZYSZŁOŚĆ: 

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji 

prowadzona będzie obserwacja pracy ucz-

niów oraz wywiad z uczniami i anonimowa 

ankieta z rodzicami uczniów. Szczegółowa 

analiza obserwacji i wywiadów pozwoli oce-

nić stopień realizacji założonych celów, wy-
ciągnąć wnioski, wprowadzić niezbędne mo-

dyfikacje i podjąć decyzję o ewentualnym 

kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku 

szkolnym. 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
INNOWACJI METODYCZNEJ 

Z KODOWANIEM PRZEZ CZTERY PORY ROKU 

REALIZOWANEJ W KLASACH 0–II  

W PRYWATNEJ LINGWISTYCZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W CZĘSTOCHOWIE  

(W OKRESIE WRZESIEŃ 2020 – MAJ 2021) 

W roku szkolnym 2020/2021 wprowa-

dziłam w klasach 0–II innowację metodycz-

ną pt. Z kodowaniem przez cztery pory roku, 

którą realizowałam w ramach zajęć Zajęcia 
z kodowania. Zajęcia stacjonarne odbywały 

się w każdej klasie w wymiarze jednej 

godziny lekcyjnej tygodniowo. Podczas pracy 
zdalnej wysyłałam uczniom materiały, linki 

do stron, programów, co pozwoliło mi kon-

tynuować pracę. W czasie zajęć stacjonar-

nych wykorzystywaliśmy różnorodne techni-

ki pracy offline, a także kilkukrotnie praco-

waliśmy w programie Scratch Junior. 

 
„Wieża” – układanie konstrukcji z kubków  

według wzoru 

Głównym celem wprowadzenia innowacji 
było zainteresowanie uczniów kodowaniem/ 

programowaniem, wzbogacenie i uatrakcyj-

nienie procesu dydaktyczno-wychowawcze-

go, rozbudzenie, poszerzenie zainteresowań 

uczniów oraz zwiększenie efektów naucza-

nia, a także pokazywanie sposobów rozwią-
zywania problemów, współpracy w grupie 

i zastosowania wiedzy i umiejętności tech-

nicznych. Starałam się, aby wprowadzona 

innowacja ściśle korelowała z innymi edu-

kacjami i była ich uzupełnieniem, tj.: edu-

kacją polonistyczną, matematyczną, plas-
tyczną, przyrodniczą, muzyczną czy wycho-

waniem fizycznym. Dzięki temu zagadnie-

nia, zadania stawiane na zajęciach, które 

wymagały rozwiązania problemu i podjęcia 

decyzji, były zabawą podczas lekcji kodo-
wania, jak również mogły być użyte na in-

nych przedmiotach. Podczas prowadzenia 

zajęć zwracałam szczególną uwagę na indy-

widualizację nauczania oraz osiąganie suk-

cesu przez każdego ucznia. Drogą do tego 

stało się umożliwienie uczniom dokonywa-
nia samodzielnych wyborów postaci, stop-

nia trudności zadania, użytych pomocy dy-

daktycznych itp.  

Dzięki wprowadzeniu elementów kodo-

wania/programowania uczniowie:  

– wykorzystywali logiczne myślenie i wnios-

kowanie,  

– współpracowali w grupie, uczyli się pla-

nowania i dzielenia wiedzą, szukali kom-

promisów, 
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– uczyli się poruszać na macie do kodo-

wania za pomocą strzałek określających 

kierunki oraz wykorzystywali piktogramy, 

– odkodowywali obrazki na zasadzie gry 

w statki oraz kodowali swoje obrazki,  

– wstępnie poznawali środowisko Scratch 
Junior, bawiąc się wydawaniem poleceń 

za pomocą kodów wybranemu bohate-

rowi. 

Ponadto: 

– nabywali umiejętności bezpiecznego po-

ruszania się w sieci, radzenia sobie w sy-

tuacjach zagrożeń płynących z Internetu 

oraz wykorzystywania jego zasobów, 

– wzrosła ich samoocena i kreatywność, 

– wzrosło ich zainteresowanie zajęciami 

komputerowymi, które przełożyło się na 
podejmowanie prób twórczego korzysta-

nia z urządzeń cyfrowych. 

 
„Rozkoduj to!” – kodowanie patriotyczne 

Poza ścisłym realizowaniem założeń op-

racowanej przeze mnie innowacji, dodatko-

wo podjęłam się różnych przedsięwzięć na-

wiązujących do moich planów, które wzbo-
gaciły i urozmaiciły działania w powyższym 

zakresie. Zalicza się do nich: 

– udział w programie edukacyjnym Edu-

sense Uczymy Dzieci Programować, 

dzięki któremu mogłam uczestniczyć 

w  wielu ciekawych szkoleniach online 
tzw. webinariach. Otrzymałam dostęp do 

wielu materiałów i scenariuszy zajęć 

dostępnych na stronie, z których bardzo 

często korzystałam, prowadząc lekcje 

kodowania z uczniami; 

– wydarzenie Cała Polska Programuje zor-

ganizowanie w dniach 28 IX–9 X 2020 

przez „Fundację Rozwoju Edukacji Cyf-

rowej” w ramach Ogólnopolskiego Progra-

mu Uczymy Dzieci Programować, do 

którego chętnie się przyłączyliśmy. Wy-

darzenie to, zgodnie z nazwą, obejmowa-

ło całą Polskę i trwało 10 dni, a w jego 

ramach realizowaliśmy z uczniami przy-
gotowane specjalnie na tę okoliczność za-

dania obejmujące kodowanie/programo-

wanie; 

– trwający w dniach 9 X–24 X 2020 Euro-

pejski Tydzień Kodowania EU Code 

Week 2020, podczas którego wraz z mi-
lionami uczestników z całej Europy rea-

lizowaliśmy zadania rozwijające myślenie 

komputacyjne naszych uczniów oraz na-

szą obecnością w wyzwaniu przyczyni-

liśmy się do tego, że jako kraj zajęliśmy 

I miejsce w Europie.  

 
„Jesienne drzewo” – kodowanie z użyciem kubków 

Uczniowie klas 0–II systematycznie ćwi-

czyli kodowanie/programowanie i zdobywali 

umiejętności twórczego i logicznego myśle-

nia oraz intuicji, wyobraźni i rozumowania. 
Mimo bardzo trudnej sytuacji związanej 

z  pandemią i bieżącej modyfikacji progra-

mu, cel wprowadzonej innowacji został 

w większości osiągnięty. 

W ramach ewaluacji przeprowadzono wy-

wiad z objętymi innowacją uczniami, którzy 

udzielili odpowiedzi na następujące pytania:  

– Czy zajęcia odpowiadają Twoim zainte-
resowaniom?  

– Czy poziom trudności był wystarczający?  

– Które z działań najbardziej Ci się podo-
bały? 

– Nad którymi zadaniami chciałbyś/chcia-
łabyś jeszcze popracować?  
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– Czy chciałbyś/chciałabyś w przyszłości 
brać udział w podobnych zajęciach?  

Losowo wybrani rodzice uczniów również 
udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące 

przeprowadzonej innowacji metodycznej, uzu-

pełniając krótką ankietę. 

Po dokonaniu analizy okazało się, iż 

treści związane z realizacją innowacji zwięk-

szyły zainteresowanie uczniów programowa-
niem/kodowaniem, sprawiły, że zajęcia sta-

ły się bardziej ciekawe i dały dużo zado-

wolenia z samodzielnego konstruowania. 

Umożliwiły uczniom rozwiązywanie proble-

mów oraz formułowanie wniosków przy uży-
ciu nowoczesnych technik. Zdecydowana 

większość dzieci chciałaby kontynuować za-

jęcia wykorzystujące powyższe zagadnienia. 

Uczniowie szczególnie upodobali sobie pracę 

z zagadnieniami kodowania skoncentrowa-

nymi na nauce przez zabawę i właśnie z ni-
mi chcieliby dalej pracować. Opinia rodzi-

ców o zajęciach z programowania w pełni 

pokrywa się z opinią uczestników. Zdaniem 

rodziców zajęcia były ciekawe i raczej łatwe 

dla ich dzieci. Rodzice wysoko ocenili zna-
czenie programowania w rozwijaniu umie-

jętności logicznego myślenia, kreatywności, 

współpracy z innymi oraz planowania czyn-

ności. Wszyscy są zainteresowani konty-

nuacją zajęć w przyszłym roku szkolnym. 

 
„Polska niepodległa” – kodowanie patriotyczne 

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY WYNIKAJĄCE  

Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ INNOWACJI:  

Z kodowaniem przez cztery pory roku to 

innowacja, która uczy wielu umiejętności 

kluczowych, świadomego korzystania z tech-

nologii, analizowania informacji, wykorzys-

tywania wiedzy w praktyce, kreatywności, 
samodzielnego dochodzenia do rozwiązań 

i   pracy w zespole. Uczniowie nabywają 

wszystkie te umiejętności nieświadomie, na 

drodze dobrej zabawy. Nauka przez zabawę 

jest najlepszą i najbardziej przyswajalną 
formą nauki, dlatego uważam, że należy 

wprowadzać tego typu innowacje u uczniów 

klas 0–III. 

Małgorzata Szczerbak 

 

 
Pamiątkowe dyplomy dla uczniów klasy 1a 

za udział w Europejskim Tygodniu Kodowania EU Code Week 2020 
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Agnieszka Grudzińska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

RODZINA  –   WSPARCIE  I   TRADYCJA,   

CZYLI 

OGÓLNOPOLSKA  OLIMPIADA  

WIEDZY  O  RODZINIE  2022 

marca 2022 roku w Regionalnym 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie odbył się dru-

gi etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ro-

dzinie, nad którym honorowy patronat ob-

jęła Poseł do Parlamentu Europejskiego Jad-

wiga Wiśniewska.  

To już 6. edycja tego wydarzenia popu-

laryzującego wiedzę dotyczącą życia rodzin-

nego. Jego głównym organizatorem od pierw-

szej edycji jest Wydział Teologii Uniwersy-

tetu Warmińsko-Mazurskiego, który po raz 
kolejny wygrał konkurs na prowadzenie nas-

tępnych edycji Olimpiady przez kolejne trzy 

lata. W Olimpiadzie w ciągu 6 lat wzięło 

udział 848 szkół, 16 522 uczniów i ponad 

2 500 nauczycieli – członków komisji szkol-

nych. Dzięki zaangażowaniu Państwa – Prze-
wodniczących i Członków Komitetów Okrę-

gowych, nauczycieli możliwy był znaczy 

wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczest-

ników (od 26 pkt. do 32 kwalifikujących do 

II etapu). 

Motyw przewodni 6. edycji OWOR w roku 

2021/22 został ujęty w słowach: „Rodzina  

– wsparcie i tradycja”. Zwracają one uwagę 

na fakt, że realia zewnętrznego świata oraz 

zmiany społeczne, ekonomiczne i demogra-

ficzne stawiają dziś rodzinę przed wieloma 
wyzwaniami i zmuszają do poszukiwania 

sposobów radzenia sobie z nimi. Rodzina 

jest też niezastąpiona w rozwiązywaniu co-

dziennych problemów, a w hierarchii war-

tości młodzieży nadal zajmuje czołowe miejs-
ce. Jest nierozerwalną częścią tradycji spo-

łecznej i kulturowej. W związku z powyż-

szym potrzebuje szeroko rozumianego wspar-

cia. Ja czytamy w Informatorze: „Główne 
wątki tematyczne Olimpiady nakierowane są 

na rozwój kompetencji komunikacyjnych, 

społecznych i budowanie satysfakcjonują-

cych relacji koleżeńskich, przyjacielskich 

i  partnerskich związanych z założeniem ro-
dziny. Realizacja koncepcji Olimpiady poz-

wala na rozwijanie umiejętności, m.in. roz-

wiązywania problemów związanych z okre-

sem dorastania i wyborem drogi życiowej”1. 

Warto podkreślić, że Olimpiada nie tylko 

wspiera edukację w zakresie wychowania do 
życia w rodzinie, ale także umożliwia spraw-

dzenie wiedzy nabytej podczas lekcji tego 

przedmiotu oraz upowszechnia Nauki o ro-

dzinie jako dyscyplinę naukową oraz kieru-

nek studiów.  

Zwraca uwagę sposób jego organizacji, 

nietypowy na tle innych olimpiad, oraz uro-

zmaicony sposób sprawdzania wiedzy. Po-

nieważ założeniem Organizatora jest rozwi-

janie umiejętności pracy w zespole, tak dziś 

koniecznej i pożądanej, udziałowi w Olim-
piadzie nadano charakter zespołowy: w każ-

dym etapie uczestniczą 2-osobowe drużyny 

reprezentujące szkołę i w związku z tym 

muszą ze sobą współpracować, wzajemnie 

się uzupełniać, wypracowywać kompromisy 
i słuchać się nawzajem. Zespołowość tworzy 

przestrzeń do kształtowania umiejętności, 

które przydatne będą w przyszłości, a prze-

de wszystkim pozwolą dobrze funkcjonować 

w małżeństwie i rodzinie. 

Etap zawodów szkolnych polegał na roz-
wiązaniu przez uczestników testu wielokrot-

2 
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nego wyboru składającego się z 30 pytań. 

Na tym etapie uczestnicy musieli wykazać 

się znajomością przepisów prawa polskiego 
(w tym konkordatowego) dotyczącego w szcze-

gólności: małżeństwa i rodziny, możliwości 

pomocy osobom dotkniętych przemocą, praw 

i obowiązków rodziców oraz dzieci. 

Do kolejnego okręgowego etapu ucznio-

wie przygotowywali prezentację lub film na 
jeden temat wybrany z listy 15 tematów za-

akceptowanych przez Komitet Główny Olim-

piady. W tym roku tematy brzmiały nastę-

pująco:  

1. Śmierć osoby bliskiej – jak sobie radzić? 

2. Żyję po to, by mieć? 

3. Gry – przyjaciel czy wróg życia w rodzi-

nie? 

4. Młodość i starość – jak uniknąć konfliktu 

pokoleń? 

5. Mój autorytet – kto i dlaczego? 

6. Nowoczesna rodzina – czyli jaka? 

7. Tradycyjna rodzina – „księgą”, z której war-

to się uczyć. 

8. Od oczarowania do rozczarowania – mi-

raże miłości. 

9. Języki miłości w małżeństwie i rodzinie. 

10. Bezżeństwo z wyboru – sens czy bez-

sens? 

11. Eros, filia i agape – wymiary miłości mał-

żeńskiej. 

12. Niepełnosprawność w rodzinie – trud i…? 

13. „Inny” jest wśród nas – szansa czy zagro-

żenie? 

14. Dwie kultury, jedna rodzina – szanse i wyz-

wania. 

15. Rozmowa czy podwójny monolog. Sztuka 

komunikacji w rodzinie. 

Po omówieniu przez zespół przygotowa-

nej prezentacji lub projekcji filmu człon-

kowie Komisji zadawali uczestnikom trzy 

pytania dotyczące realizacji tematu. Zada-

wanie pytań i udzielanie odpowiedzi w tej 
edycji Olimpiady odbywało się w trybie on-

line. W tym roku Okręgowy Komitet Olim-

piady województwa śląskiego pracował w skła-

dzie: Elżbieta Doroszuk, dyrektor RODN „WOM” 

w Częstochowie – przewodnicząca, Ewelina 
Twardowska-Mucha – sekretarz Komitetu, 

dr Artur Dąbrowski – członek Komitetu. 

Wojewódzki etap OWOR rozpoczęło wy-

stąpienie Poseł do Parlamentu Europejskie-

go, Jadwigi Wiśniewskiej, która objęła to 

wydarzenie patronatem honorowym. Krótki 

film, nagrany w siedzibie Parlamentu, za-

wierał wyrazy uznania dla organizatorów 
oraz gratulacje i życzenia dla uczestników 

Olimpiady. Warto przytoczyć następujące 

słowa pani Poseł: „Święty Jan Paweł II mó-

wił, że rodzina bierze swój początek w mi-

łości. To właśnie ta rodzicielska miłość poz-

wala dzieciom wzrastać, rozwijać skrzydła 
i na jej fundamencie budować dorosłe życie. 

Czyni to z rodziny najmniejszą szkołę wiel-

kich praw, a której odkrywamy piękno ro-

dzinnych wartości. Dlatego cieszę się, że 

RODN „WOM” w Częstochowie po raz ko-
lejny włączył się w organizację Ogólno-

polskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, której 

głównym celem jest promowanie rodzinnych 

i małżeńskich wartości. Na ręce pani dy-

rektor przesyłam wyrazy uznania i wdzięcz-

ności dla organizatorów oraz serdeczne po-
zdrowienia dla uczestników i ich nauczy-

cieli. Jednocześnie dziękuję za propozycję 

objęcia patronatem honorowym wojewódz-

kiego etapu Olimpiady. Młodzi przyjaciele, 

udział w II etapie Olimpiady to duży sukces. 
Gratuluię wszystkim, którzy zwyciężyli w szkol-

nych eliminacjach. Życzę powodzenia pod-

czas dalszych konkursowych zmagań.”. 

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało 

się 8 zespołów w składzie: Maja Kierasińska 

i Filip Otrębski z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kamienicy Polskiej, Paulina Cho-

chel i Jacek Czogalla z II Liceum Ogólno-

kształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku, Fi-

lip Pater Jajdelski i Antoni Ścibich z II Li-
ceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwu-

języcznymi im. A. Frycza Modrzewskiego 

w  Rybniku, Weronika Bareła i Maria Kokot 

z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 

SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Czę-

stochowie, Kinga Kurczek i Magdalena Zdo-
nek z V Liceum Ogólnokształcącego z Od-

działami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gli-

wicach, Mateusz Chojna i Maciej Malejka 

z  II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziała-

mi Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Ka-
towicach, Aleksandra Koza i Aurelia Widur-

ska z Katolickiego Liceum Ogólnokształcą-

cego SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej 

w Częstochowie oraz Michalina Maciąg i We-

ronika Wolska z Zespołu Szkół im. Tade-

usza Kościuszki w Żarkach. 

Komitet Okręgowy Olimpiady zarekomen-

dował do etapu centralnego zespół z Liceum 

Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, 

w składzie: Maja Kierasińska Filip Otrębski. 
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Ich opiekunem była pani Edyta Kundzicz. 

Dzięki tej decyzji Maja Kierasińska i Filip 

Otrębski, uczniowie klasy trzeciej, znaleźli 
się w elitarnym gronie finalistów VI Ogól-

nopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie i ja-

ko jeden z szesnastu zespołów z całej Polski 

otrzymali, oprócz innych atrakcyjnych na-

gród – indeks, czyli możliwość podjęcia stu-

diów bez postępowania kwalifikacyjnego na 
wybranych kierunkach Uniwersytetu War-

mińsko-Mazurskiego w Olsztynie, takich jak: 

nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika 

specjalna, pedagogika przedszkolna i wcze-

snoszkolna, praca socjalna i socjologia rea-

lizowane na UWM. 

 
Źródło: https://tiny.pl/w5wx9,  

[dostęp 1.12.2022]. 

III etap Olimpiady, w którym zwycięzcy 

etapu okręgowego wzięli udział, jest zawsze 
2-stopniowy i ma nietypowy przebieg. Naj-

pierw zespoły rozwiązują test jednokrotnego 

wyboru zawierający 30 pytań dotyczących 

znajomości przepisów prawa konkordatowe-

go i polskiego m.in. z zakresu obowiązków 
państwa wobec rodziny, znajomości struk-

tur organizacyjnych oferujących pomoc ro-

dzinie, praw i obowiązków rodziców oraz uwa-

runkowań zawarcia małżeństwa. W drugiej 

części finału zespoły uczestniczą w debacie 

na określony przez Organizatorów temat. 
W tym roku brzmiał on następująco: Jakiej 

polityki rodzinnej potrzebuje Polska? Wzięło 

w niej udział 5 zespołów, które uzyskały naj-

większą liczbę punktów z testu. W ubiegłym 

roku z powodu epidemii zmagania odbywały 

się w formule online. Teraz zawodnicy spot-

kali się w auli Wydziału Teologii. Dla mło-
dzieży była to też doskonała okazja pozna-

nia oferty kształcenia wydziału i obejrzenia 

cennego księgozbioru biblioteki WT. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczest-

nikom i opiekunom udziału w tegorocznej 

edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy do fundato-

rów nagród dla uczestników Wojewódzkiego 

etapu Olimpiady: Poseł do Parlamentu 

Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, Człon-

ka Zarządu Województwa Śląskiego Beaty 
Białowąs, Dyrektora Departamentu Eduka-

cji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Danuty 

Maćkowskiej oraz założyciela Fundacji Roz-

woju Aktywności Społecznej im. ks. Kazi-

mierza Znamirowskiego Roberta Kępy. 

Gorąco zachęcamy do udziału w kolej-
nych edycjach Olimpiady. Motyw przewodni 

7. edycji Olimpiady w 2022/2023 roku szkol-

nym brzmi: „Rodzina – szkołą miłości”. 

Wszystkie informacje dotyczące uczest-

nictwa i zakresu materiału znajdują się na 

stronie: http://www.uwm.edu.pl/owor/. 

Agnieszka Grudzińska 

 

 

 

 

 

Przypisy: 
1 Informator dla uczniów szkół ponadpodsta-

wowych na rok szkolny 2021/2022, 
http://www.uwm.edu.pl/owor/informator/ 
informator-na-i-etap, [dostęp 6.07.2022]  

 

Netografia: 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie  
– Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie,  
http://www.uwm.edu.pl/owor/,  

[dostęp 1.12.2022]. 

http://www.uwm.edu.pl/owor/wp1/wp-
content/uploads/2022/04/Komunikat-6.pdf, 
[dostęp 1.12.2022]. 

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, 
http://www.lokp.pl/wyszukiwarka/maja%20
Kierasi%C5%84ska, [dostęp 1.12.2022]. 

https://tiny.pl/w5wx9, [dostęp 1.12.2022]. 

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/olimpiada-
wiedzy-rodzinie-przepustka-na-studia-na-
uwm, [dostęp 1.12.2022].
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Marta Lipska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

HOW  TO  ENCOURAGE  LEARNERS 

TO  USE  ENGLISH   

IN  AN  ENGLISH  CLASS 

o we, English teachers, use Polish in class? Yes, more often or only a little, but still. 

There is obviously reasoning behind the use of the local language but we must bear 

it in minds that, most importantly, in an English lesson we need to motivate 

learners to use the target language, that is English, as much as possible, even though in 

some situations it is quicker, easier and more comfortable to speak the local language. 
For this reason, teachers need to use some dexterous manoeuvres to make students choose 

the more demanding path and say everything in the target language. This article is aimed to 

gather some clever tricks to provide English teachers with useful ideas how to encourage 

students to speak English as often as possible. 

POSITIVE REINFORCEMENT FOR EFFORT RATHER  

THAN PUNISHMENT FOR NOT USING THE TARGET LANGUAGE 

Positive reinforcement is a highly commendable tool for creating a positive and motivating 

learning environment, as claims Andrea Banks in her blog post titled 5 Activities For Using 
Positive Reinforcement in the Classroom. She refers to psychological studies proposed by 

American Psychological Association, saying that “students are more likely to repeat a rewa-

rded behavior than they are to stop a punished behavior”7. Thus, it can be inferred that 

punishing students for not using English in an English class will not bring any desired 

effect. On the contrary, it could attract unwanted attention to what we try to  avoid.  

UNAMBIVALENT VERBAL PRAISES 

One of the techniques behind positive reinforcement is a verbal praise. Nevertheless, that 

praise should be specific, not general like “good job” or “well done”. Students expect you to 

articulate what you appreciate, says Banks providing us with examples like “thank you for 

participating,” “excellent question”2. One of the things you should be cautious about is 
the way your students receive praise: “A shy or socially uncomfortable student might feel 

embarrassed when singled out in front of the class. This use of positive reinforcement has 

the potential to backfire, leaving the student less inclined to repeat the acknowledged 

behavior”3, says Banks and proposes some alternative ways of praising like expressing your 

appreciation quietly after class or even through a phone call or a kind text message that can 

be shared with parents.  

A REWARD SYSTEM 

Apart from verbal praises, it is recommendable to establish a reward system. Laura Loder 

Buechel, in her article titled “Getting Young Learners to Stick to English”, proposes 

a technique with a chair, a string and a jar. A string is anchored to the back of every 

student’s chair. For their effort to stick to English instead of Polish, a student may pick 
a few beads from the so called “cool bead jar”. After some time, they will have enough beads 

to use the string for their own unexceptional bracelet, necklace or some other fun creation. 

Here again, the concept lies in rewarding rather than punishing; we reward the desired 

behavior, which is using the target language, and we do not punish the local language use, 

confirms Buechel4. 

D 
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 Fot. M. Lipska Źródło: https://bit.ly/3PsHr4N, [dostęp 13.07.2022]. 

While on the subject of jars in the reward system, they may be effectively used for 

awarding the whole group. In a class jar students might collect not only cool beads but also 

other kinds of tokens like stickers or kernels of popcorn as a prize for good behavior5. Every 
student can contribute to filling up the jar; he or she should only try to use English in 

the lesson, no matter how many mistakes they will make. A further advantage of collecting 

popcorn kernels over other tokens is that they might go into the jar for later popping: place 

them in a brown paper bag and fold over three times. Then put the bag into a microwave 

oven. 

   
 Fot. M. Lipska Źródło: https://tiny.pl/wmdkq, [dostęp 18.07.2022].  

Another positive aspect of this kind of rewarding technique is class cooperation; students 

are encouraged to work together towards the same goal with no rivalry or rat race. Bonds 
are tightened for they act as a team and thus learning motivation grows. There are, 

obviously, many other techniques to implement this group awarding procedure. One of them 

is a trick proposed by Jema Perry, an American ESL pre-school teacher on her channel 

called Mooncake English. In order to highlight the behaviour that you want to see, you can 

use the following graphics: 
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Źródło: ESL Classroom Management for Young Children  

– ESL Classroom Management for Young Kids  (od 6:13–9:19) 
https://www.youtube.com/watch?v=Qf8cbQGknPI, [dostęp 19.07.2022]. 

Place a police car at one end of the road and a police station at the other. Students’ goal 

is to get that police car to drive to the police station. Every time you hear students use 
English, highlight it and move the car a little bit towards the station. But also, every time 

you hear someone speak Polish, move the car backwards a little. If they get the car all 

the way to the police station by the end of the lesson, they receive a reward (for example, 

singing their favourite English song), says Perry6. 

This way you add peer pressure as a factor: if there is one student that loses points  
for the whole class, then others will try to motivate him or her to behave the way the teacher 

desires, in this case, to speak English in our lesson. 

What can students or teachers do if they really feel the need to use the local language  

or if the content or instructions are too complex to work out in English ? There is an easy 

and attractive option proposed by Laura Loder Buechel7: 

LOCAL-LANGUAGE TABLE 

A student or teacher is allowed to get up and go to the designated table or spot in 

the classroom. After everything has been clarified, they go back to their places and continue 

in English. For more clues on how to encourage students to stick to the target language, 

please read the author’s full article titled “Getting Young Learners to Stick to English”.  

You will find out how to make use of stoplights, tokens, paper bags and even life-size card-

board cutouts. 

Enjoy implementing the above-mentioned tips and ideas to make your students speak 

English as much as possible, without fear but with fun, challenge and motivation. 

Marta Lipska 

 

 
 

Przypisy: 

1 Andrea Banks, ‘5 Activities For Using Positive Reinforcement in the Classroom’, 
https://insightstobehavior.com/blog/5-activities-positive-reinforcement-classroom/,  
[dostęp 18.07.2022]. 

2 Ibid. 

3 Ibid. 

4 Laura Loder Buechel, “Getting Young Learners to Stick to English”, 
https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/etf_58_1_pg24-27.pdf,  
[dostęp 30.06.2022]. 

5 Creative Alternative to using Stickers with Young Children, 
https://www.youtube.com/watch?v=UI3t38ldnxE, [dostęp 30.06.2022]. 

6 ESL Classroom Management for Young Children  
– ESL Classroom Management for Young Kids   
(od 6:13–9:19) https://www.youtube.com/watch?v=Qf8cbQGknPI,  [dostęp 19.07.2022]. 

7 Buechel, “Getting Young Learners to Stick to English”. 



Forum nauczycieli-doradców metodycznych   

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (125) 2022   26 

Joanna Biczak 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

UCZEŃ  W  SYTUACJI  KRYZYSOWEJ  
Kryzys jest zbyt poważną rzeczą, 

aby go zmarnować. 

W. Churchill 

 

ozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 

2017 r. w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno-

-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594) wskazuje 

na potrzebę objęcia ucznia pomocą psycho-

logiczno-pedagogiczną ze względu między 

innymi na sytuację kryzysową lub trauma-

tyczną. Ta pomoc polega na: „rozpoznawa-
niu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia i czynników środo-

wiskowych wpływających na jego funkcjo-

nowanie w przedszkolu, szkole i placówce, 
w celu wspierania potencjału rozwojowego 

ucznia i stwarzania warunków do jego ak-

tywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przed-

szkola, szkoły i placówki oraz w środowisku 

społecznym”1. 

To ważne, że taki zapis pojawił się w ak-

cie prawnym zanim zaczęła się pandemia  

i wojna w Ukrainie. Zdążyliśmy zastanowić 

się, co to jest kryzys, na czym polega i jak 

przebiega w życiu dziecka. Mam wrażenie, 

że bywają dorośli, którzy ciągle myślą, że 
dzieci mało słyszą i widzą, a już z pewnością 

mało rozumieją, oraz że kryzys może do-

tyczyć tylko dorosłych. Na potwierdzenie tej 

tezy przykładem może być coraz częściej po-

jawiający się kryzys w rodzinach – rozwód. 

Niestety, wiele historii z mojego życia zawo-
dowego wskazuje, że rozwodzący się rodzice 

nie zdawali sobie sprawy, że nie tylko oni 

przeżywają kryzys, ale także ich dzieci, któ-

re w takich sytuacjach radziły sobie najgo-

rzej, bo były najsłabsze, najmniej doświad-
czone i najmniej odporne. Zdarza się, że 

rodzice nie rozmawiają z dziećmi o kryzysie 

w rodzinie, o tym, że jest choroba, żałoba, 

inne problemy, z nadzieją, że dzieci nie wi-

dzą, nie słyszą i nie rozumieją, a być może 

nie są w stanie odczuwać kryzysu. Krótki 

zapis w rozporządzeniu być może wielu 
z  nas skłonił jednak do refleksji, że kryzys 

dotyczy także dzieci, że należy ten fakt 

zauważać i w razie potrzeby udzielić po-

mocy. 

Kryzys jak wszystko, co bywa trudne w na-
szym życiu, jest nam potrzebny do rozwoju, 

do tego, aby stawać się dojrzałym człowie-

kiem. Czasem nieunikniony, nagły lub 

nieoczekiwany towarzyszy nam na każdym 

etapie życia, jednak wystarczająco dobrze 

rozwiązany daje siłę, wiarę we własne moż-
liwości, rozwija w nas odporność. W trud-

nych chwilach często przywołujemy powie-

dzenie: „Co cię nie zabije, to cię wzmocni”. 

Oczywiście, kryzys może osłabić, zabić, stać 

się kryzysem permanentnym, ale co najważ-
niejsze, może być też źródłem nowych, sku-

tecznych rozwiązań, zjawiskiem prowadzą-

cym do pozytywnych zmian. 

Kryzys ucznia zawsze jest sytuacją trud-

ną, wyzwaniem dla wychowawcy. Warto pa-

miętać, że nie każda sytuacja trudna jest 
kryzysem, choć zawsze łączy się z przeży-

waniem stresu i koniecznością wyjścia ze 

swojej strefy komfortu. Zarówno kryzys, jak 

i stres są wpisane w życie każdego człowie-

ka – dziecka i dorosłego. 

Kryzys ma wymiar subiektywny. Nie-
szczęśliwa miłość dla jednego nastolatka 

może być źródłem kryzysu, dla innego bę-

dzie sytuacją trudną, z którą szybko sobie 

poradzi. Warto zatem pamiętać, że pierw-

szą i najważniejszą zasadą w reakcji nau-
czyciela jest zauważyć zmianę w zacho-
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waniu ucznia i nie bagatelizować jej na-

wet wtedy, gdy sytuacja wywołująca kry-

zys wydaje nam się niegroźna. Kryzys 
bowiem zawsze narusza równowagę emocjo-

nalną, powoduje, że dotychczasowe sposoby 

reagowania stają się nieskuteczne, człowiek 

traci poczucie kontroli, sprawstwa. Kryzys wy-

maga dostosowania się do nowej sytuacji, choć 

proces adaptacji może być długi i uciążliwy. 

Emocje osoby w kryzysie mogą być nie-

przewidywalne, trudne, gwałtowne, niezro-

zumiałe przez otoczenie. Sytuacji kryzy-

sowej towarzyszą: lęk, rozpacz, bezradność, 

bezsilność, przygnębienie, poczucie samot-
ności. Dziecko doświadczające kryzysu 

może być pobudzone, ruchliwe, agresywne 

werbalnie i fizycznie. Tak więc kolejne 

ważne zadanie dla nauczyciela to stwo-

rzyć bezpieczną przestrzeń w rozmowie, 

dającą szansę na wyrażenie emocji, ak-
ceptację dorosłego dla emocji dziecka, 

zapewnienie go, że jego emocje są natu-

ralne w sytuacji przeżywanego kryzysu. 

Nie należy używać sformułowań, które nie 

sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa dziecka 
i   nie zachęcają do otwartości: „nie mów 

tak”, „nie jest tak źle jak myślisz”, „prze-

sadzasz”, „weź się w garść”, „uspokój się”, 

„wiem, co czujesz”. Unikać też należy pocie-

szania: „wszystko będzie dobrze”. Jak więc 

powinien zachowywać się nauczyciel w trak-
cie rozmowy z uczniem w stanie kryzysu? 

Proste i bardzo trudne jednocześnie: po-

winien przede wszystkim słuchać w spo-

sób empatyczny, czyli w pełnej gotowości 

do bycia z drugą osobą i jej trudnym do-

świadczeniem. 

Silne emocje związane z przeżywanym 

kryzysem przejawiają się także w sferze 

fizycznej/somatycznej, mogą pojawić się 

bóle brzucha, mdłości, zaburzenia jedzenia 

– brak apetytu albo objadanie się, zabu-
rzenia snu. Objawy te są czasem lekcewa-

żone przez dorosłych, a długi proces diag-

nozowania utrudnia skuteczną i szybką 

pomoc specjalistów. Wspomniane dolegli-

wości i towarzysząca im często nieobecność 
ucznia w szkole dodatkowo może pogłębiać 

zły stan emocjonalny, zaburzać relacje spo-

łeczne, utrudniać proces adaptacji i wpły-

wać na procesy poznawcze – zapamię-

tywanie, koncentrację uwagi, myślenie. Kry-

zys zniekształca procesy poznawcze – osoby 
w kryzysie nie potrafią przywołać lub zau-

ważyć pozytywnych doświadczeń, co wpływa 

na poczucie własnej wartości i siły, zaufanie 

do siebie.  

Nauczyciel udziela pierwszej, kluczowej 

pomocy emocjonalnej, rozmawia z uczniem 

w sposób dostosowany do jego poziomu, jest 
szczery, dostępny, stwarza przyjazną i bez-

pieczną atmosferę spotkania, nie ocenia, nie 

obiecuje, jest uważny. To trudna sztuka, 

wymaga akceptacji ucznia, empatii, która jest 

czymś innym niż współczucie. T. Widstrand 

w książce „Porozumienie bez przemocy, czyli 
język żyrafy w szkole” napisał, że „Siła em-

patii jest zadziwiająca. Jest ona jedyną dro-

gą do wnętrza człowieka i tą częścią ludzkiej 

natury, która naturalnie dąży do współ-

działania z innymi”2. Rozmowa z uczniem 
ma nie tylko element diagnostyczny, ale jest 

formą wsparcia, uczeń może odreagować 

emocje, zweryfikować swoją wiedzę i lepiej 

zrozumieć swoją trudną sytuację, poczuć 

zainteresowanie i uwagę dorosłego. 

Z kryzysem radzą sobie najlepiej ludzie 
odporni psychicznie. Co zrobić, aby wycho-

wać odporne dziecko, aby wzmacniać jego 

odporność, a także, co robić, aby samemu 

stać się wzorem odpornego psychicznie czło-

wieka? 

Warto konfrontować dziecko w bezpiecz-

ny sposób z trudnymi emocjonalnie sytua-

cjami: porażką, lękiem, trudem fizycznym 

i przeszkodą psychiczną. Dorosły natomiast 

powinien mieć poczucie, że choć nie na 

wszystko ma wpływ, to niewątpliwie może 
wpływać na własny nastrój, w sposób świa-

domy przeżywać i wyrażać emocje – choć to 

trudna sztuka, warto doskonalić ją przez 

całe życie, wszak wiele kryzysów za nami 

i najprawdopodobniej sporo przed nami. 

Joanna Biczak 
 

Przypisy: 
1 Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w spra-

wie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594). 
2 T. Widstrand, Porozumienie bez przemocy, czyli 

język żyrafy w szkole, CMPP, Warszawa 2008. 
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dr Jarosław Durka 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

SZANSE  POWSTANIA  LISTOPADOWEGO  

SCENARIUSZ   LEKCJI    

DLA  KLASY  VII   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  

Z  WYKORZYSTANIEM  METODY  SZEŚCIU   KAPELUSZY  

EDWARDA  DE  BONO  

HASŁO PROGRAMOWE: 

Ziemie polskie w latach 1815–1848. 

TEMAT: 

Szanse powstania listopadowego. 

Lekcję można przeprowadzić w dwóch wa-

riantach, dostosowując ją do możliwości 

uczniów: 

1. Jako jedyna lekcja realizująca temat do-

tyczący przebiegu powstania listopado-

wego. 

2. Jako druga godzina realizowania tema-

tyki powstania listopadowego. Wtedy na-

stąpi dodatkowo utrwalenie treści pozna-

nych wcześniej. 

Jeśli realizacja tematu ma zamknąć się 

w jednej jednostce lekcyjnej, to wymaga to 

dużej dyscypliny czasowej. Stąd przy po-

szczególnych częściach lekcji podano propo-

zycje na jak długo je zaplanować.  

Ponadto istnieje możliwość zrealizowania 
zajęć na dwóch godzinach lekcyjnych. Jeśli 

zdecydujemy się na takie rozwiązanie, to 

można to zaplanować w inny sposób, np. 

uczniowie do momentu przygotowania wy-

stąpień będą pracowali na jednej godzinie 
lekcyjnej, a prezentacja prac i podsumo-

wanie może odbyć się na drugiej godzinie 

lekcyjnej.  

CELE LEKCJI: 

Poziom wiedzy 

Uczeń zna: 

● przyczyny wybuchu powstania listopado-

wego, 

● datę wybuchu powstania listopadowego 

(29/30 XI 1830), 

● przebieg powstania, 

● wielkie bitwy powstania listopadowego, 

● przebieg walk powstańczych poza Króles-

twem Polskim, 

● znaczenie terminów: noc listopadowa, de-
tronizacja, dyktator, 

● postacie historyczne: Piotr Wysocki, Jó-

zef Chłopicki, Emilia Plater, Józef So-

wiński, car Mikołaj I. 

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: 

Uczeń: 

● charakteryzuje poczynania władz pow-

stańczych, 

● wyjaśnia przyczyny klęski powstania lis-

topadowego, 

● ocenia szanse postania listopadowego. 

CELE WYCHOWAWCZE: 

● rozwijanie u uczniów umiejętności współ-

działania w grupie, 

● kształtowanie u uczniów umiejętności 

kreatywnego myślenia. 

METODY PRACY: 

Metoda sześciu kapeluszy Edwarda de Bono, 

dyskusja. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

Podręcznik (lekcję można przeprowadzić 

z dowolnym podręcznikiem do nauki historii 

w  klasie VII szkoły podstawowej), mapa ścien-
na, przygotowane przez uczniów kapelusze 

w sześciu kolorach. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Wprowadzenie 

Uczniowie wykonują polecenia:  

a) Wskaż na mapie ziemie polskie pod za-

borami w granicach po 1815 r. 

b) Wyjaśnij pojęcia Królestwo Kongresowe 

i unia personalna.  
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c) Przypomnij, jaką politykę względem Kró-

lestwa Polskiego prowadził car Rosji.  

Część wprowadzająca nie może trwać dłużej 

niż 5 minut. 

Rozwinięcie 

Nauczyciel zadaje pytanie (tworzy sytu-

ację problemową): Czy powstanie listopa-

dowe miało szanse powodzenia? Następnie 

dzieli klasę na sześć grup i przydziela kartki 
z poszczególnymi zadaniami. Każda grupa 

otrzymuje kapelusze w innym kolorze. Ka-

pelusze mogą być wyimaginowane. Czas prze-

widziany na te czynności to 3 minuty. 

 

Każda grupa, na podstawie podręcznika 

wykonuje odrębne zadanie, przygotowuje 

argumentację i ma ją zaprezentować na 

forum klasy. Członkowie grupy dzielą mię-

dzy siebie treści z podręcznika, zapoznają 

się z nimi i przygotowują wystąpienie ogra-
niczone czasowo do 3 minut. Czas pracy 

z podręcznikiem do 15 minut. 

– Grupa „Kapelusz BIAŁY” – fakty – infor-

macje – grupa bez wysuwania ocen i wnios-

ków ma przedstawić najważniejsze fakty 

na temat powstania listopadowego;  

– Grupa „Kapelusz CZERWONY” – emocje  

– grupa ma zadanie odnieść się do pow-

stania listopadowego poprzez wyrażenie 

odczuć po przeczytaniu tekstu w pod-

ręczniku. Co uczniowie „kochają”, co „nie-
nawidzą”, co ich zirytowało, co zaimpo-

nowało, co im się spodobało lub nie, co 

ich zainteresowało lub znudziło; 

– Grupa „Kapelusz CZARNY” – pesymizm  

– krytycyzm – grupa zbiera argumenty 

negatywne („minusy”) próbując udowod-
nić, że powstanie nie miało szans po-

wodzenia, a decyzja o jego wybuchu była 

błędna; 

– Grupa „Kapelusz ŻÓŁTY” – optymizm  

– grupa zbiera argumenty pozytywne 

(„plusy”) próbując udowodnić, że pow-
stanie miało szanse powodzenia, a de-

cyzja o jego wybuchu była słuszna. 

– Grupa „Kapelusz ZIELONY” – możliwości 

– co by było gdyby? – grupa kierując się 

wyobraźnią, szuka innych rozwiązań, np. 
jak potoczyłyby się losy powstania, gdyby 

wcześniej zdetronizowano Mikołaja I, jak 

wyglądałaby sytuacja Polaków po poko-

naniu wojsk rosyjskich, czy pojawiały się 

inne alternatywne rozwiązania?  

– Grupa „Kapelusz NIEBIESKI” – analiza 
procesu – zespół tak jak inne grupy 

zapoznaje się z tematem w podręczniku. 

Jego zadaniem jest też uważne wysłu-

chanie wypowiedzi wcześniejszych grup. 

Grupa wynotowuje na arkuszach papieru 
najważniejsze argumenty „za” i „przeciw”. 

W czasie wystąpień swoich poprzedników 

uczniowie tej grupy kontrolują, czy ktoś 

nie prezentuje argumentów niezgodnych 

z zadaniem konkretnego „kapelusza”. 

„Niebiescy” podczas swojego wystąpienia 
podsumowują i oceniają całość. Odpo-

wiadają na pytanie problemowe. 

Podsumowanie 

Nauczyciel krótko wskazuje na mocne 

i  słabe strony każdej z prezentacji. Następ-
nie prowokuje uczniów do odpowiedzi na 

pytanie: czy wzniecenie powstania listopa-

dowego było w tamtym czasie jedyną drogą 

do odzyskania niepodległości? – dyskusja 

(3 minuty). 

Praca domowa 

Napisz notatkę na temat szans pow-

stania listopadowego (zadanie pracy domo-

wej – 1 minuta).  

dr Jarosław Durka 

 

 
Źródło: https://tiny.pl/wx6pj, [dostęp 22.08.2022]. 
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Małgorzata Komorowska 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

„RAMKA,   STRZAŁKA ,   DYMEK,   CHMURKA…  

SKETCHNOTKA , 

CZYLI  MYŚLENIE  WIZUALNE  

W  SZKOLNYM  ZESZYCIE” 

PRZYKŁAD  INNOWACJI   METODYCZNEJ  

Kiedy same (dzieci) próbują zrozumieć matematykę 
poprzez metody wizualne, 

również dla nich wszystko staje się łatwiejsze 
i mogą dostrzec matematykę 

w jej lepszej i bogatszej postaci. 

Jo Boaler 

 
atematyka nie cieszy się na ogół zainteresowaniem jako przed-

miot szkolny i jej nauczanie jest dla nauczyciela niemałym 

wyzwaniem. Pracując z uczniami, dążę do zmiany ich nasta-

wienia. Poszukuję efektywnych sposobów nauczania oraz dobieram me-

tody i formy organizowania kształcenia do ich potrzeb i możliwości. Pa-

miętam również, że emocje towarzyszące procesowi nauczania są naj-
doskonalszym katalizatorem percepcji. To dzięki zaangażowaniu bodźca 

emocjonalnego zapamiętywanie jest trwalsze, a im większy jest poziom 

zaangażowania emocjonalnego, tym skuteczniejsze staje się zapamięty-

wanie.  

Założeniem innowacji: „Ramka, strzałka, dymek, chmurka... sketchnotka, czyli myślenie 

wizualne w szkolnym zeszycie” było zastosowanie sketchnotingu jako sposobu notowania 

oraz wprowadzenie myślenia wizualnego podczas lekcji w celu łatwiejszego zrozumienia 

i zapamiętywania treści matematycznych. 

Innowacja adresowana była do wszystkich uczniów klasy szóstej i realizowana na 
lekcjach matematyki w I półroczu roku szkolnego. Zakładała rozbudzenie zainteresowania 

uczniów atrakcyjną formą notatki, czyli notowania z elementami szkicowania, bazgrania, 

rysowania. Strzałki, pudełka, linie, chmurki, punktowy, banery, ludziki miały na celu pomóc 

zapamiętać oraz przede wszystkim lepiej zrozumieć rozmaite, niejednokrotnie trudne dla 

uczniów zagadnienia. 

CEL OGÓLNY: 

Podniesienie kompetencji uczenia się. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

● rozwijanie samokształcenia i poznawanie atrakcyjnych metod uczenia się poprzez zapoz-

nanie uczniów z wiedzą na temat elementów notatki wizualnej, 

● ćwiczenia praktyczne w doskonaleniu tworzenia notatek oraz klasyfikacja treści za po-

mocą krótkich opisów, ikon czy obrazów, 

● zwiększenie atrakcyjności lekcji oraz pobudzenie zaangażowania uczniów, 

● ułatwienie rozumienia i zapamiętywania treści przekazywanych na lekcji matematyki, 

● motywowanie uczniów do bycia kreatywnym, samodzielnym i odpowiedzialnym w orga-

nizowaniu procesu uczenia się. 

M 
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PRZEWIDYWANE EFEKTY: 

Uczeń: 

● rozumie, dlaczego myślenie wizualne działa, 

● umie zastosować rysunek i techniki myślenia wizualnego do treści przekazywanej wiedzy, 

● samodzielnie tworzy notatki z wykorzystaniem podstawowych elementów sketchnotingu,  

● dysponuje własnym bankiem ikon. 

Poprawa koncentracji oraz zaangażowania podczas lekcji matematyki, co może się prze-

łożyć na poprawę wyników w nauce. 

EWALUACJA: 

● obserwacja pracy uczniów, zaangażowania i zachowania na zajęciach, 

● prezentacja wytworów pracy uczniów, umieszczenie informacji na stronie internetowej 

szkoły, 

● przedstawienie podsumowania innowacji podczas posiedzenia rady pedagogicznej. 

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z ideą myślografii. Poznali użyteczne elementy 
sketchnotki, m.in.: banery, linie, triki, strzałki, punktory, pudełka, ludziki, emocje oglą-

dając, z dużym zainteresowaniem, cykl filmików: Myślografia, czyli narzędzia „myślenia na 
papierze” wg Agaty Baj.  

Z dużym zaangażowaniem tworzyli własne notatki matematyczne. 
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Wykorzystując poznane elementy sketchnotki oraz korzystając z własnego banku ikon, 

tworzyli zapiski przy wprowadzaniu nowego materiału, plansze podsumowujące zagadnienia 

matematyczne, działy materiału itp. 

 

Sketchnotka na stale zagościła na lekcjach matematyki. Kolorowe, estetyczne, 

niejednokrotnie szalone notatki wpłynęły na poprawę koncentracji uczniów oraz  

wzrost zaangażowania podczas zajęć.  

Zalety takiej formy pracy uczniowie przedstawili na plakacie podsumowu-

jącym, który był próbą odpowiedzi na pytanie: Co mi dały, w czym pomogły ob-

razkowe notatki? 

 

W artykule wykorzystano prace uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Częstochowie za ich 

zgodą. 

Małgorzata Komorowska 
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Ewa Majchrzak 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

MAPY  MYŚLI   JAKO  SPOSÓB    

NA  EFEKTYWNĄ   NAUKĘ    

JĘZYKA  FRANCUSKIEGO  

ażdy z nas ma swoje własne sposoby na naukę. Jedni uczą się przy włączonej 

muzyce, inni muszą mieć wszechogarniającą ciszę, aby móc się skupić. Są pośród 

nas również osoby, które lubią uczyć się z książek i tacy, którzy z dostępnych ma-

teriałów robią sobie notatki i uczą się właśnie z nich.  

 

Źródło: (20) Carte mentale: Le verbe, https://www.youtube.com/watch?v=fpepbt-S5G4, 
[dostęp 10.08.2022]. 

Który ze sposobów jest najlepszy?  

Ilu ludzi jest na świecie, tyle będzie metod na przyswajanie wiedzy, gdyż każdy z nas 

stara się dopasować je do własnych potrzeb. Jedną z metod jest tworzenie map pamięci, 

które dodatkowo idealnie wykorzystują potencjał naszego mózgu, dzięki czemu nauka staje 
się jeszcze bardziej efektywna. Co należy zrobić, aby ten niepozorny a bardzo wymagający 

organ nie znudził się zbyt szybko podczas przyswajania wiedzy? 

1. Musi być stymulowany, aby każdą przyswajaną informację zapamiętał na długo. 

2. Musi być zaskakiwany, aby chciał się uczyć. 

3. Potrzebuje wielu bodźców, aby się nie znudzić. 

W jaki sposób w takim razie należy z nim współpracować, aby nauka była owocna? 

Wiemy doskonale, że nasz mózg zbudowany jest z dwóch półkul, a każda z nich odpowie-

dzialna jest za inne umiejętności. Aby wykorzystać jego całkowity potencjał, należy wiedzę, 

którą chcemy przyswoić, odpowiednio przedstawić. Takim sposobem może być stworzenie 

notatek wizualnych w postaci map myśli.  

K 
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Les deux hémisphères corticaux 

HÉMISPHÈRE GAUCHE        HÉMISPHÈRE DROIT 

 
Źródło: https://ecolebranchee.com/wp-content/uploads/2015/09/hemispheres.jpg,  

[dostęp 10.08.2022]. 

 

Twórca kreatywnego notowania zwanego mind mappingiem Tony Buzan (1942–2019) 

stwierdził, że „normalne, liniowe robienie notatek i pisanie wprowadzi cię w pół-hipnotyczny 

trans, podczas gdy mapowanie myśli znacznie poprawi twoje zdolności poznawcze lewej 

i prawej półkuli mózgu”1. 

 

Źródło: Tony Buzan, https://pl.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan#/media/Plik:Tonybuzan1.jpg,  
[dostęp 8.12.2022].  

Co takiego jest w kreatywnym sposobie sporządzania notatek, że nasz mózg widzi więcej 

i przyswaja wiedzę dużo szybciej?  

● wiedza jest na diagramie mapy pamięci dobrze zorganizowana i wprowadzona jest jej 

hierarchizacja, 

● długie zdania sprowadzone są do słów kluczowych, 
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● wprowadzenie kolorów podkreśla ważność informacji i pobudza percepcję uczącego się, 

● graficzna forma zapisu wiedzy ułatwia zapamiętywanie, 

● przy tworzeniu map pamięci pobudzone zostają kreatywność i wyobraźnia oraz ma 

miejsce stymulacja dwóch półkul mózgowych, 

● mapa pamięci jest indywidualną formą zapisu wszelkich informacji. 

Aby taka notatka spełniała dobrze swoje funkcje, należy pamiętać o kilku ważnych rze-

czach przy jej tworzeniu. 

 
Sposoby tworzenia mapy pamięci, opracowanie własne. 

1. W centrum naszego schematu znajduje się temat główny, od którego rozchodzą się strzał-

ki wprowadzające kolejne, uzupełniające temat informacje. Bardzo dużą rolę odgrywają 
tutaj kolory, które zaznaczają następne, omawiane zagadnienia i tworzą hierarchię za-

pisanych myśli. Każda strzałka (inaczej ramię) powinna być długości słowa wprowadza-

jącego kolejną myśl. 

2. Czytanie mapy myśli zaczynamy od jej centralnego punktu (czyli głównego tematu), 

a następnie kolejne wątki poznajemy od górnego, prawego rogu i poruszamy się zgodnie 

ze wskazówkami zegara. Przy tworzeniu mapy wykorzystujemy w miarę jak najmniej 

tekstu, w miejsce którego możemy umieścić piktogramy, rysunki bądź słowa kluczowe. 

3. Mapę pamięci można wykonać odręcznie na gładkiej kartce A4 lub A5 ustawionej hory-

zontalnie lub w stworzonych do tego programach czy aplikacjach internetowych.  

Mapy myśli to indywidualne i spersonalizowane notatki. Już sam proces ich tworzenia 

powoduje, że zaczynamy się uczyć, gdyż budujemy system skojarzeń, angażujemy dwie 

półkule mózgu i używamy pamięci przestrzennej. Dodatkowo, zanim nasza wizualna notatka 
powstanie, musimy jednak bardzo uważnie przeczytać to, co chcemy streścić na schemacie 

mapy, następnie zrozumieć i umiejętnie rozmieścić treści na diagramie. Należy pamiętać 

o wprowadzeniu kolorów, które nadają ważność poszczególnym zagadnieniom oraz o użyciu 

rysunków lub słów kluczy. Spełnienie tych wszystkich warunków sprawi, że dużo szybciej 

zapamiętamy podane informacje i z łatwością odtworzymy je później z pamięci.  

Ewa Majchrzak 

 

 
 

Przypisy: 
1 https://quotepark.com/pl/cytaty/1736392-tony-buzan-normal-linear-notatki-robienie-i-pisanie-

umieszczy-cie/, [dostęp 10.08.2022]. 
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Justyna Milejska-Cień 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

PROMOCJA  CZYTELNICTWA  

WŚRÓD  DZIECI   

I   MŁODZIEŻY  

spółczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech i stres, brak 

czasu dla dziecka, ignorowanie jego potrzeb psychicznych, nadmiar mediów elek-

tronicznych powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne i coraz go-

rzej zna język. Dziecko, które nie rozumie języka i ma mały zasób słów, nie jest w stanie sa-

mo czytać, gdyż jest to dla niego za trudne i zbyt nudne, zwłaszcza w dobie atrakcyjnej i nie-

wymagającej oferty massmediów. 

Biegłość w czytaniu czyni dziecko zdolnym do dalszego kształcenia. Dzieci mają kłopoty 

z nauką, gdyż nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Stąd też zadaniem szkoły i domu jest 

wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, aby czytanie było zajęciem atrakcyj-

nym, aby książka zaspokajała różnorodne pragnienia i potrzeby dziecka – emocjonalne i in-
telektualne. Istnieje wiele przyczyn tego, że dzieci nie chcą czytać książek. Przede wszystkim 

wpływa na to brak nawyku czytania. Czytanie książek pomaga w zrozumieniu innych ludzi, 

ich problemów, rozterek i motywów działania. Otwiera oczy na świat i drugiego człowieka. 

Literatura wywiera ogromny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka: oddziałuje na 
uczucia, wprowadza w świat fantazji, wyrabia codzienne nawyki. Czytanie pomaga rozwijać 

myślenie, język i słownictwo. Dzieci i młodzież uczą się wyrażać myśli, uczucia, rozumieć 

innych, poszerzają wiedzę o innych krajach, kulturach, historii, przyrodzie, o wszystkim, co 

ich interesuje. Odpowiednio dobrane utwory ukazują piękno polskiej mowy. Właściwe teksty 

stają się przykładem poprawnego języka. Doskonalona jest mowa pod względem grama-

tycznym i dźwiękowym. Wzrasta zasób słów i pojęć, ćwiczy się pamięć. 

Czytanie pozwala odnieść sukces nie tylko w szkole, ale procentuje także w dorosłym 

życiu. Czytając, zapamiętujemy, np. jaka jest prawidłowa pisownia trudnych wyrazów. 

Pomoże to uczniom w otrzymaniu lepszych ocen z przedmiotów, testów oraz sprawdzianów.  

Dzieci często (szczególnie wzrokowcy) uczą się pisowni trudnych wyrazów, nie zdając sobie 
z tego sprawy. Dziecko, czytając, może wejść w sytuację bohatera, przeżywać z nim różne 

emocje, zdystansować się do swoich problemów. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza 

rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe 

możliwości. Czytanie daje możliwość rozmawiania z innymi i wymiany poglądów na temat 

przeczytanych książek. Czytając, uczeń wzbogaca słownictwo. Łatwiej będzie mu nawiązać 

kontakt z innym rówieśnikiem lub osobą dorosłą. Nie będzie się obawiał ośmieszenia, 
prowadząc dyskusję na różne tematy. Uczeń ma czynny kontakt z językiem, ćwiczy 

i poprawia jego znajomość. Nie ma problemów z wysławianiem się, pisaniem prac. Ciekawa 

i wciągająca książka dostarcza rozrywki i emocji. Może bawić, czasem smucić, być przewod-

nikiem po świecie i innych kulturach. Książka może stawiać pytania, które angażują 

i pobudzają do dalszych przemyśleń. 

CZYM SIĘ KIEROWAĆ, WYBIERAJĄC TEKSTY/LEKTURY? 

Dajmy uczniowi wybór. Możliwość wyboru, czyli współdecydowanie o kształcie lekcji, ro-

dzi odpowiedzialność za efekty kształcenia. 

Teksty muszą zaciekawić, gdyż nuda jest największym wrogiem zarówno lekcji, jak i czy-

tania. Problematyka tekstów literackich powinna być bliska uczniom, bowiem to stanowi 

pretekst do otwartej rozmowy o uczuciach i otaczającej ich rzeczywistości. Teksty literackie 
powinny być tak dobierane, by wzmacniały poczucie wartości uczniów, pomagały w prze-

łamywaniu różnego typu stanów lękowych, uczyły empatii, rozpoznawania emocji i umie-

jętności panowania nad nimi. 

W 
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FORMY PRACY Z LEKTURĄ 

Istnieje wiele form i metod pracy z tekstem literackim, zależą one od możliwości i zain-

teresowań uczniów. Oto niektóre z nich: projekt związany z lekturą, sąd nad postacią, wy-
wiad z autorem – rzeczywistym lub wymyślonym, wywiad z bohaterem utworu, przekład in-

tersemiotyczny, (np. rysowanie obrazów, wykonanie ilustracji tak zwanych dwóch twarzy  

– „dobrej i złej” – jako element do oceny postaci), zagadki, rebusy, krzyżówki, odgadywanie 

postaci, gry edukacyjne, np. sprawdzające znajomość treści lektury, projektowanie przez 

uczniów zagadek, krzyżówek, gier (np. opartych na motywach podróży – „W pustyni i w pusz-

czy”, na przygodach – „Tajemniczy ogród” lub detektywistycznych itp.), czytanie z podziałem 
na role, wystawka tematyczna, opowiadanie twórcze, (np. Jak wyobrażasz sobie dalsze losy 

bohaterów?), inscenizacja całości utworu lub fragmentów. 

Dobrym „sposobem na lekturę” jest lapbook, metoda aktywizująca w czytaniu, przy-

swajaniu wiedzy, rozumieniu tekstu. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i wykorzystywany 

jest jako wsparcie w uczeniu, uczeniu się i zachęcaniu do czytelnictwa. Praca z lapbookiem 
pomaga w uzewnętrznianiu siebie, swoich emocji, zainteresowań, aktywizuje, angażuje do 

działania, daje płaszczyznę do rozmów i wspólnej zabawy. 

  
Równie atrakcyjną metodą w pracy z lekturą jest „Lektura w pudełku”. To metoda, która 

sprawdza się podczas omawiania przede wszystkim książek przygodowych. Uczniowie 

przygotowują pudełka, które ukryją w sobie przedmioty związane z treścią czytanej książki. 

Wykonują zadanie już w trakcie czytania lektury. Na wieczku dowolnie wybranego pudełka 

piszą streszczenie lektury. Mogą również napisać list do wybranego bohatera lektury. 
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W pracy z lekturą warto również zaproponować uczniom wcielanie się w rolę wybranych 

bohaterów literackich i dokonywanie autoprezentacji. 

  

Jedną z metod w pracy z lekturą jest metoda projektu. Dzięki niej możemy dbać o rozwój 

osobowości ucznia, wdrażać ich do współpracy, stymulować samodzielne myślenie oraz 

działanie, a także organizować nauczanie z uwzględnieniem aspektów społecznych. 

PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE WYNALAZKÓW INSPIROWANYCH LEKTURĄ 

„FELIX, NET I NIKA ORAZ GANG NIEWIDZIALNYCH LUDZI” 

  

EFEKTY PRACY METODĄ PROJEKTU INSPIROWANE DZIEŁEM A. MICKIEWICZA „PAN TADEUSZ” 

  
 Dworek w Soplicowie Słownik obyczajów szlacheckich 
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Promując czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, warto sięgnąć po mechanizmy grywa-

lizacji. Rywalizacja działa doskonale, uczniowie potrzebują wyzwań. 

Oto propozycja jednego z wyzwań czytelniczych: 

Wyzwanie czytelnicze 

 więcej niż 22 stron 

 autorem jest kobieta 

 w tytule jest nazwa miasta 

 autor nie jest Polakiem 

 w tytule jest imię 

 autor ma takie same inicjały jak ja 

 główny bohater ma imię na tę samą literę, co ja 

 przeczytana w tydzień 

 autorem jest mężczyzna 

 autor ma takie same imię, jak ja 

 tylko jedno imię w tytule 

 w tytule jest roślina 

 film jest oparty na książce 

 została napisana w 2015 roku 

 ma dwóch autorów 

 

Dobrym pomysłem jest też lekturowe taboo. Gra w taboo nie jest niczym trudnym, 

bowiem zdobycie punktu jest równoznaczne z wykazaniem się swoistym słowotokiem – pro-

wadzący musi podać jak największą liczbę skojarzeń, które mogłyby naprowadzić drużynę 

na właściwe hasło. Przy czym nie wolno użyć żadnego ze słów zakazanych, które są widoczne 

jak na dłoni. 

  

Justyna Milejska-Cień 

 

 
Bibliografia i netografia: 

Biała A., Kształtowanie postaw czytelniczych u dzieci, www.publikacje.edu.pl, [dostęp 12.06.2022]. 

Chorkowa M., Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży..., Gorzów Wielkopolski 2014. 

Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka, Instytut Książki, Kraków 2017. 

Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 r., Biblioteka Narodowa, Warszawa 2019. 

https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/czytanie-kapital-na-cale-zycie, [dostęp 12.06.2022]. 

http://wielki-czlowiek.pl/wp-content/themes/wielki-czlowiek/img/broszura.pdf, [dostęp 12.06.2022]. 



Forum nauczycieli-doradców metodycznych   

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (125) 2022   40 

Izabela Witek  
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

MUZYCZNE  ZABAWY  Z  METRUM  I  TEMPEM,  

CZYLI  ELEMENTY  DZIEŁA   MUZYCZNEGO  

DLA  NAJMŁODSZYCH  CZ.   1   

zieci w wieku przedszkolnym i wczes-

nym wieku szkolnym chętnie uczą 

się poprzez zabawę, a muzyka i za-

bawa to doskonałe połączenie. Łącząc za-

bawę z muzyką, uzyskujemy świetny spo-
sób, by poprzez zabawę poznawać muzykę, 

a dzięki muzyce dobrze się bawić. Dzięki 

formom zabawy muzyka i jej aktywności 

będą budzić u uczniów dobre skojarzenia, 

by także w przyszłości łączyć się z radością 

i wzbudzać pozytywne konotacje. Warto za-
tem poznawać, czym jest muzyka i co ją 

tworzy właśnie poprzez bawienie się. Na po-

czątek proponuję 21 zabaw, które pozwolą 

poznać, czym jest metrum oraz tempo 

w muzyce i jak rozpoznawać różne jego ro-
dzaje. W kolejnych artykułach zapropo-

nuję zabawy, dzięki którym dzieci poz-

nają inne elementy dzieła muzycznego.  

Z CZEGO SKŁADA SIĘ MUZYKA? 

Elementy dzieła muzycznego są jak puz-

zle, które tworzą układankę. Nasza ukła-
danka to utwór muzyczny. Mówiąc o elemen-

tach muzyki, można je zobrazować w dowol-

ny sposób, pokazując, że aby powstała mu-

zyka potrzebnych jest kilka jej składowych.  

 

Elementy muzyki: 

● rytm – czyli wartości nut i pauz rozło-

żone w czasie. Bez rytmu nie ma muzyki, 
ponieważ rytm określa czas trwania po-

szczególnych dźwięków. Muzyka może 

obejść się bez melodii, gdy będziemy grać 

na instrumentach perkusyjnych niemelo-

dycznych, ale rytm jest jej niezbędnym 

elementem. Aby zapisać rytm, musimy 

poznać wartości nut, takie jak ćwierć-

nuta, półnuta oraz odpowiadające im 

pauzy (np. pauzę ósemkową, pauzę cało-

nutową). 

● melodia – jest to przebieg dźwięków róż-

nej wysokości i czasu trwania. Melodię 

zapisujemy dźwiękami na pięciolinii. 

● harmonia – dotyczy współbrzmień mię-

dzy głosami w utworze. W rozwoju histo-
rycznym harmonia ulega ciągłym zmia-

nom. Zupełnie inaczej zabrzmią współ-

brzmienia w muzyce renesansowej, a ina-

czej w muzyce XX wieku. W moich pro-

pozycjach zabaw dla dzieci zabawy z har-
monią zostaną połączone z ćwiczeniami 

melodycznymi. 

● agogika (tempo) – to wszystkie zjawiska 

dotyczące tempa i jego zmian w utworze. 

W muzyce do określeń szybkości utworu 

stosujemy nazewnictwo w języku włos-
kim. Tempa dzielimy na wolne, umiar-

kowane oraz szybkie i tego podziału bę-

dziemy się trzymać, proponując najmłod-

szym zabawy w rozpoznawanie tempa ut-

woru. 

● dynamika (głośność) – to wszystkie zja-

wiska dotyczące siły dźwięku. W muzyce 

do określenia siły dźwięku używamy ok-

reśleń słownych, także w języku włos-

kim. Dwa podstawowe określenia dyna-

miczne to: piano – cicho oraz forte  

– głośno.  

● kolorystyka – to inaczej barwa dźwięku. 

Zależy ona od instrumentu (zespołu wy-

konującego utwór) i sposobu wydobycia 

dźwięku. Na potrzeby zajęć z najmłodszy-

mi możemy stosować określenie: brzmie-
nie instrumentu. Zupełnie inaczej zab-

rzmi ta sama melodia grana na flecie 

podłużnym a inaczej na dzwonkach chro-

matycznych – w ten sposób najłatwiej 

zrozumieć, czym jest barwa instrumentu. 

D 
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● artykulacja – czyli sposób gry. Arty-

kulacja to sposób wydobycia dźwięku. 

Jest on zależny od instrumentu, na któ-
rym się gra. Inaczej wydobywamy dźwięk 

na dzwonkach, a inaczej na pianinie. Na 

każdym z instrumentów możliwych jest 

kilka sposobów wydobycia dźwięku. Pod-

stawowe rodzaje artykulacji to: legato  
– łącząc dźwięki oraz staccato – oddzie-

lając. 

 

ZABAWY Z METRUM 

Na początek proponując zabawy z roz-

poznawaniem metrum, warto ograniczyć 

propozycje do trzech najbardziej charakte-

rystycznych: 2/4, 3/4 oraz 4/4*. W dalszej 

kolejności można rozszerzać zakres o kolej-
ne przykłady metrum, ale właśnie te trzy 

będą podstawą do realizacji proponowanych 

poniżej zabaw dla najmłodszych.  

* Należy pamiętać, że metrum zapisujemy 

podobnie jak ułamki, ale bez kreski ułam-
kowej, zapis stosowany w tym artykule 

jest dopuszczalny ze względów edytor-

skich. 

Wyklaskane metrum 

Najprostszą metodą odzwierciedlenia roz-

poznanego metrum jest prosty schemat ru-
chowy. Uczniowie najpierw wsłuchują się 

w  grany przez nauczyciela utwór, po roz-

poznaniu metrum ilustrują go ruchem wg 

schematu: na 1 – uderzamy oburącz o ko-

lana, na 2 (2–3 lub 2–3–4 w zależności od 
metrum) – klaszczemy w dłonie. Będzie to 

np. w metrum 3/4: kolana – ręce – ręce.  

Najpierw ćwiczenie wykonujemy wszyscy, 

siedząc na dywanie lub przy stolikach, 

a w dalszej kolejności po wyćwiczeniu umie-

jętności wykonujemy je podobnie, lecz z zam-
kniętymi oczami. Każde z dzieci będzie wów-

czas samodzielnie musiało zadecydować, ja-

kie metrum słyszy.  

Koła 

Dzieci swobodnie poruszają się po sali. 

Może temu towarzyszyć akompaniament, 
ale powinien być wówczas mało charak-

terystyczny, bez wyraźnie słyszalnego met-

rum. Na umówiony wcześniej sygnał nau-

czyciel zaczyna grać akompaniament w 2/4, 

3/4 lub 4/4. W zależności od słyszanego 

akompaniamentu uczniowie dobierają się 

z osobami stojącymi najbliższej nich w koła 
dwu-, trzy- lub czteroosobowe. Do słysza-

nego akompaniamentu tańczą w utworzo-

nych kołach. Dzieci, które nie dołączą do 

żadnego z kół, gdy liczba uczestników nie 

będzie podzielna przez 2, 3 lub 4, swo-

bodnie poruszają się pomiędzy krążącymi 

kołami. 

Z zamkniętymi oczami 

Dzieci, siedząc z zamkniętymi oczami na 

dywanie, pokazują na palcach metrum us-

łyszanego utworu. Tj. dwa paluszki – met-
rum 2/4, trzy – 3/4 i cztery – słysząc utwór 

w metrum 4/4. 

Obrazek z kresek,  

trójkątów i kwadratów 

Pomoce: kartka i kredki dla każdego 

z uczestników. 

Zabawę proponujemy dzieciom, które 

dość sprawnie rozpoznają słyszane metrum.  

Zadaniem uczestników jest narysować kwad-

rat za każdym razem, gdy usłyszą metrum 

4/4, trójkąt – gdy usłyszą utwór w metrum 
3/4, a kreskę – gdy metrum 2/4. Powstałe 

w ten sposób obrazki z figur prezentujemy 

klasie. Podsumowując zadanie, można pod-

liczyć ile kresek, trójkątów i kwadratów 

mamy na obrazkach, czyli ile fragmentów 

granych było w poszczególnych miarach met-

rycznych. 

Zmiana kierunku 

Nauczyciel akompaniuje do zabawy ucz-

niom, grając na przemian utwory w różnym 

metrum. Uczniowie swobodnie maszerują 
po sali, ale za każdym razem słysząc „raz”, 

czyli akcent na mocną część taktu, zmie-

niają kierunek marszu. Najłatwiej będzie to 

wykonać w metrum na 4/4, ponieważ 

w jednym kierunku robimy 4 kroki, trudniej 

w metrum 3/4 oraz 2/4, ponieważ co trzy 
lub dwa kroki będzie trzeba zrobić zmianę 

kierunku marszu. 

Do tej zabawy potrzebujemy sporo miejs-

ca, by wszystko odbyło się bezpiecznie. 

Z pomponami 

Pomoce: kolorowe pompony lub pluszaki 

dla każdego z uczniów. 

Odmiana zabawy „Wyklaskane metrum”. 

Uczestnicy kucając w rozsypce, wsłuchują 

się w grany utwór i samodzielnie określają 

metrum. Za każdym razem słysząc „raz” 
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(akcent na mocną część taktu) wyskakują 

do góry z pomponami.  

Walc czy marsz 

Uczniowie ilustrują ruchem – wykonując 

krok walca lub marsz – grany akompa-

niament na 3/4 lub 2/4. Po chwili jeden 

z uczniów przejmuje inicjatywę i improwi-

zuje wybrany przez siebie rytm na instru-

mentach perkusyjnych, a towarzyszy mu 
dostosowany do tego akompaniament nau-

czyciela. Pozostałe dzieci tańczą w rytmie 

walca lub marsza w zależności od słyszanej 

muzyki. 

Z piłkami 

Zabaw z rytmem i piłkami można wy-

myślić naprawdę wiele. Możemy zapropo-

nować podrzucanie, turlanie, a starszym 

dzieciom – kozłowanie piłki. Wybieramy 

taką formę ruchu, która pozwoli utrzymać 

się dzieciom w odpowiednim pulsie dos-
tosowanym do słyszanego akompaniamen-

tu. W momencie, gdy dzieci są już w stanie 

rytmicznie podrzucać lub turlać piłkę do 

partnera, dodajemy akcent na mocną część 

taktu. Wraz z uczniami ustalamy, w jaki 
sposób zaznaczać będziemy w tej zabawie 

akcent metryczny. W dalszej części ćwicze-

nia zmieniamy metrum tak, by uczniowie 

wykonywali ćwiczenie naprzemiennie w met-

rum na dwa, trzy i cztery. 

Przekazanie akcentu metrycznego 

Na początku siedząc w kole, a potem 

swobodnie poruszając się po sali, uczniowie 

przekazują sobie akcent metryczny w tem-

pie słuchanego akompaniamentu. Najłat-

wiej będzie to zrobić, uderzając o dłonie ko-
leżanki lub kolegi, któremu chcemy prze-

kazać akcent. 

Imiona 

Każdy z uczniów wybiera formę swojego 

imienia, którą lubi najbardziej. Na dywanie 

przygotowujemy kartki z oznaczeniem met-
rum: 2/4, 3/4 oraz 4/4. Wszyscy uczest-

nicy zabawy dzielą się na grupy, w których 

liczba sylab w imionach pasuje do kon-

kretnego metrum.  

Nauczyciel gra fragmenty melodii, co ja-
kiś czas zmieniając metrum granego ut-

woru. Dołączają do niego klaszcząc lub gra-

jąc na instrumentach perkusyjnych ci ucz-

niowie, którzy należą do odpowiedniej gru-

py, tj. w metrum 2/4 klaskać będą ucz-

niowie z grupy dzieci z imionami zawiera-

jącymi dwie sylaby. 

Gama w metrum 

Śpiewamy gamę w wybranym metrum. 

Możemy to ćwiczenie wykonywać w grupie 
lub podzielić uczniów na 8 małych zespołów 

odwzorowujących poszczególne stopnie ga-

my. 

 

ZABAWY Z TEMPEM  

Studio filmowe 

Etap 1: Uczestnicy w dowolnych grupach 

(np. dwu-, trzyosobowych) wymyślają scenę 
z filmu lub bajki. Nauczyciel może zasu-

gerować, np. scenę ruchu ulicznego, scenę 

ukazującą codzienne życie. Wszystkie grupy 

wykonują zadanie jednocześnie do akompa-

niamentu w tempie umiarkowanym. Po 
chwili nauczyciel mówi, że coś stało się 

w naszym studio z taśmą filmową, na której 

nagrywaliśmy film i to samo musimy wy-

konać w tempie wolnym. Na koniec ten sam 

ruch powtarzamy w tempie szybkim, także 

z  odpowiednio dopasowanym akompania-

mentem. 

W grupach, które chętnie prezentują się 

na forum, można zaproponować, by każda 

z grup pokazała swój „film” całej klasie. 

Samochodziki 

Prosta zabawa dla najmłodszych. Dzieci 

wcielają się w rolę kierowców, a w rękach 

trzymają wyimaginowaną kierownicę. Za każ-

dym razem, gdy słyszą melodię graną 

w tempie umiarkowanym – poruszają się do 

przodu, gdy słyszą melodię w tempie wol-
nym – odwracają głowę, aby lepiej widzieć 

i  poruszają się do tyłu. Gdy w muzyce 

następuje pauza – dzieci zatrzymują się na 

czerwonym świetle. 

Karuzela 

Dzieci ustawiają się w kole, podając so-

bie ręce. Poruszać się będą krokiem od-

stawno-dostawnym, czyli cwałem bokiem. 

Tempo poruszania się dostosowujemy do 

granego przez nauczyciela akompaniamen-

tu. Warto w zabawie stosować tempa zmien-
ne, tj. ritenuto (zwalniając) i accelerando 

(przyspieszając). 

Wariant dla zaawansowanych – można 

wprowadzić dodatkowe, małe kółko w środ-
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ku większego, krążące w przeciwną stronę. 

Wówczas jednak trzeba dysponować więk-

szą ilością miejsca i zwrócić szczególną 

uwagę na bezpieczeństwo w zabawie. 

Wolno – umiarkowanie – szybko 

To ćwiczenie utrwalające wykonywanie 

rytmów na instrumentach perkusyjnych lub 

klaszcząc. Gdy uczniowie już sprawnie wy-

konują proponowane przez nauczyciela ryt-
my, warto pamiętać, by zmieniać tempo ich 

wykonania, mówiąc, np. dotychczas wyko-

nywaliśmy te ćwiczenia w tempie moderato, 

teraz wykonajmy je vivo. 

Wyklaskane metrum – w tempie 

Odmiana zabawy „Wyklaskane metrum”. 
Proponujemy ją dzieciom, które dobrze ra-

dzą sobie z rozpoznawaniem miary metrycz-

nej słyszanego utworu. Tym razem ten sam 

schemat (np. 3/4 uderzając: „kolana – ręce 

– ręce”) stosujemy z różnymi zmianami tem-

pa w utworze. Niezbędny jest tutaj samo-

dzielny akompaniament nauczyciela. 

Improwizacja ruchowa 

Warto zachęcać dzieci do improwizacji 

ruchowej do słyszanych utworów w różnym 

tempie. Można zasugerować tematykę tej 
improwizacji, wówczas będzie dzieciom łat-

wiej wyobrazić sobie postać, która będzie 

tańczyć. Mogą to być np.: bal leśnych zwie-
rząt lub taniec robotów. Do improwizacji 

ruchowej proponuję utwór Petera Heind-

richa – Wariacje na temat Happy Birthay.  

Ministerstwo Głupich Kroków 

Ta zabawa z tempem nawiązuje do ske-

czu Monty Pythona o tym samym tytule. 

Nauczyciel przygotowuje kilka różnych na-

grań w różnych tempach albo gra urozmai-

cony akompaniament na instrumencie. Dzie-

ci samodzielnie wymyślają własny, dziwny 
krok i wykonują go do proponowanej mu-

zyki. Po kilku wykonaniach kroku, w róż-

nych tempach, każdy z uczniów wymyśla 

kolejny dziwny krok. Zabawę powtarzamy 

do kilku kolejnych przykładów muzycznych. 
Ważne, by każdy krok był wykonany w róż-

nych tempach.  

Wariant: W dalszej kolejności można za-

proponować, by jedna osoba pokazywała 

swoją propozycję kroku, a cała grupa ją 

naśladowała. 

Taniec w losowych parach 

Uczestnicy ustawiają się w dwóch kołach 

współśrodkowych, tak by dzieci z koła środ-

kowego stały twarzą do dzieci w kole zew-

nętrznym. W każdym z kół powinna być ta 

sama liczba uczestników. W trakcie granej 
melodii wszyscy poruszają się w swoją pra-

wą stronę. Gdy muzyka ustanie, spraw-

dzamy, z kim jesteśmy w parze i z tą osobą 

tańczymy. Nauczyciel powinien mieć przy-

gotowanych kilka urozmaiconych przykła-

dów muzycznych, ponieważ każdy taniec 

ma być tańczony w innym tempie. 

Akompaniament do tańca 

Jeden z uczestników zajęć staje przodem 

do reszty grupy. Będzie on wymyślać tanecz-

ne kroki, swobodnie improwizując w różnym 
tempie. Nauczyciel ma za zadanie impro-

wizować na fortepianie, grając akompa-

niament do ruchów wykonywanych przez 

ucznia tak, by tańcowi stale towarzyszyła 

muzyka. Starszym uczniom warto powie-

dzieć, że mogą zmieniać tempo w sposób 
płynny (tzw. tempo rubato) lub nagle (su-
bito). 

Po pewnym czasie zmienia się osoba pro-

wadząca taniec, czyli improwizujący ruchem 

uczeń. 

Dyrygent (agogika) 

Jedno z dzieci wciela się w rolę dyry-

genta. Staje przed całą grupą i „dyryguje” 

utworem, który wykonują inni uczniowie. 

Najlepiej wybrać do tego piosenkę dobrze 

już znaną dzieciom, tak by mogły ją śpiewać 

z pamięci, patrząc uważnie na dyrygenta. 
Dyrygent zmienia tempo wykonywanego ut-

woru, do niego dostosowują się śpiewający 

uczniowie i akompaniujący nauczyciel. Po 

wykonaniu fragmentu utworu, np. jednej 

zwrotki, po ukłonach i brawach, następuje 

zmiana dyrygenta. 

Ciąg dalszy nastąpi... 

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

INNOWACYJNE  SPOTKANIA  Z  POEZJĄ 
dzisiejszym świecie coraz mniej po-

zostaje przestrzeni na kontakt z poe-
zją. Pochłaniają nam czas telewi-

zory, komputery, smartfony, coraz więcej 

pracujemy, szybciej żyjemy, a poezja wyma-

ga zatrzymania, przemyślenia i refleksji. Ta 

tendencja dotyka szczególnie młodych ludzi, 
w tym także naszych uczniów. Współczes-

ność, zwłaszcza ta wirtualna oferuje im łat-

wy, przyjemny i uproszczony obraz rzeczy-

wistości, dlatego niechętnie czytają, bo to 

wymaga wysiłku intelektualnego, a po poe-

zję sięgają sporadycznie i tylko nieliczni. 

Czy to oznacza, że młodzież nie ma po-

trzeby wyrażania siebie i swoich problemów 

w wierszach? Czy nie potrzebuje kontaktu 
z poezją? Oczywiście, że nasi uczniowie pi-

szą wiersze i potrafią pochylić się nad twór-

czością poetycką mniej lub bardziej zna-

nych poetów. Co zatem zrobić, by poezja nie 

kojarzyła im się tylko z trudnymi lekcjami 

języka polskiego? 

W ciągu swojej pracy zawodowej miałam 

szczęście mieć wielu utalentowanych lite-

racko uczniów i zachęcałam ich do udziału 

w przeróżnych konkursach poetyckich i lite-
rackich, ale to poloniści robią od zawsze. 

Dzisiejsza szkoła wymaga od nauczyciela 

działań innowacyjnych, wychodzących na-

przeciw oczekiwaniom jego podopiecznych. 

Ciekawą propozycją, skierowaną do ucz-

niów, są cyklicznie organizowane od kilku lat 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Sło-

wackiego w Częstochowie „Salony literac-

kie”. Ideą przyświecającą spotkaniom jest 
zachęcenie młodzieży do tworzenia wierszy, 

a więc i czytania poezji oraz przybliżania 

sylwetek literatów związanych w jakiś spo-

sób ze szkołą, społecznością lokalną lub 

wydarzeniami rocznicowymi. Podczas Salo-
nów, zazwyczaj jednego w każdym semes-

trze, przeprowadzany jest Licealny Turniej 

Jednego Wiersza im. Haliny Poświatowskiej 

o Nagrodę Dyrektora Szkoły. Każde spotka-

nie poświęcone jest tematycznie innemu 

twórcy, którego biografia i dorobek poetycki 
przedstawiane są przez uczniów w postaci 

prezentacji multimedialnych oraz minispek-

takli słowno-muzycznych. Dodatkową atrak-

cją salonów jest obecność zaproszonych 

gości dzielących się swoją wiedzą lub wspom-

nieniami związanymi z życiem i twórczością 

danego poety. 

Pierwszy Salon poświęcony był Halinie Po-

światowskiej – uczennicy „Słowaka”, a goś-

ciem honorowym był brat poetki i kustosz 
Domu Poezji – Zbigniew Myga. Kolejne spot-

kania wypełniała poezja Wisławy Szymbor-

skiej, Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przy-

bory, a uczniowie prezentowali swoje lime-

ryki oraz wiersze o tematyce miłosnej. Inną 

ciekawą propozycją było zorganizowanie Sa-
lonu, podczas którego młodzież miała okazję 

porozmawiać z poetą Krzysztofem Wrońskim 

oraz dr Katarzyną Janus – autorką arty-

kułów poświęconych jego twórczości. Tema-

tem ostatniego Salonu była poezja poko-
lenia Kolumbów. Podczas wydarzenia roz-

strzygnięto dwa konkursy: recytatorski 

i multimedialny „Kolumbowie. Rocznik 21”, 

które zorganizowane zostały wcześniej dla 

upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Krzy-

sztofa Kamila Baczyńskiego i popularyzacji 
wiedzy o poecie oraz artystycznym dorobku 

innych twórców pokolenia Kolumbów. Te-

matem przewodnim w Turnieju Jednego 

Wiersza była wypowiedź przedstawiciela 

współczesnego pokolenia młodzieży na te-
mat własnej sytuacji i problemów, z jakimi 

musi się obecnie mierzyć. 

Dodatkową zachętą dla młodych adeptów 

sztuki poetyckiej jest publikowanie zwycięs-

kich utworów na stronie Pisma literacko- 

-publicystycznego uczniów I LO „Metonimia”. 

Innowacyjne spotkania z poezją w szkole 

to jedna z wielu propozycji działań w celu 

rozwijania wrażliwości estetycznej uczniów, 

ich twórczej inwencji. Uważam, że w każdej 

szkole, zarówno ponadpodstawowej, jak i pod-
stawowej, do szczególnych zadań polonisty 

należy ujawnianie talentów i promocja uzdol-

nionych uczniów, popularyzowanie poezji ja-

ko szczególnej formy wypowiedzi oraz kształto-

wanie wrażliwości na piękno ojczystego języka. 

Dlatego należy poszukiwać oryginalnych 
sposobów zainteresowania młodych ludzi 

słowem poetyckim, organizować spotkania 

z poetami, tworzyć w szkolnych mediach 

pisma literackie, powoływać do życia Tur-

nieje Jednego Wiersza i inne konkursy. 

Urszula Zaleska 
 

W 
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WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE  I  EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA 

 
Anna Dobrzyńska 

Beata Idczak 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie 

„ŚWIAT  BLIŻEJ   NAS  

–   EKOMARSZ  DLA  NASZEJ  PLANETY” 

DZIAŁANIA   INNOWACYJNE  

Z  ZAKRESU  EDUKACJI   EKOLOGICZNEJ  

TYTUŁ INNOWACJI: 

„Świat bliżej nas – ekomarsz dla naszej pla-

nety” 

RODZAJ INNOWACJI: 

Programowo-metodyczna 

AUTOR/AUTORZY: 

Anna Dobrzyńska, Beata Idczak 

TERMIN REALIZACJI INNOWACJI: 

II semestr  

CZAS TRWANIA: 

28.02.2022 r. – 10.06.2022 r. 

UCZNIOWIE OBJĘCI INNOWACJĄ: 
Dzieci z grupy „Motylki” 6-latki i grupa dzie-

ci 5-letnich „Krasnale” 

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA INNOWACJI:  

Działania innowacyjne noszą nazwę „Świat 

bliżej nas – ekomarsz dla naszej planety”. 
Głównym założeniem innowacji jest zachęca-

nie dzieci do aktywnego poznawania świata 

przyrody, a przede wszystkim nauka i uś-

wiadomienie konieczności dbania o środowis-

ko. Tworząc działanie innowacyjne, mamy 

świadomość, iż obowiązkiem nauczyciela 
jest rozbudzenie ciekawości u dziecka oraz 

zachęcenie go do poznawania otaczającego 

świata oraz ponoszenia odpowiedzialności 

za jego funkcjonowanie w przyszłości. 

Człowiek, zarówno mały jak i duży, jest 
integralną częścią przyrody, codziennie żyje 

i działa w środowisku przyrodniczym. Od 
wczesnego dzieciństwa ma z nią bezpo-

średni i naturalny kontakt, wzrasta w niej. 

Niestety w dobie pędzącego postępu cywi-

lizacyjnego człowiek i jego działalność często 

ma niszczący wpływ na otaczające nas 
środowisko naturalne. Dlatego właśnie bar-

dzo ważne jest uwrażliwianie dzieci na po-

trzeby przyrody. Bezpowrotnie ginie wiele 

gatunków roślin i zwierząt, zanieczyszczane 

jest powietrze, woda, lasy… a to głównie od 

dzieci zależy, jak będzie wyglądał świat za 
100 lat. Już u najmłodszych dzieci należy 

kształtować postawę ekologiczną, a wiek 

przedszkolny jest doskonałym czasem na te-

go typu działania. Małe dzieci są bacznymi 

obserwatorami tego, co się wokół nich dzie-
je, nie mają jeszcze wykształconych złych 

nawyków. Dlatego też nabywanie przez 

dziecko świadomości ekologicznej, odpowie-

dzialnego działania na rzecz ochrony i po-

prawy środowiska człowieka wymaga syste-

matycznego i celowego działania ze strony 
wychowawców i opiekunów. Dziecko jest is-

totą ciekawą świata i właśnie tę ciekawość 

chcę wykorzystywać w trakcie realizacji po-

niższego projektu. 

Innowacja z zakresu edukacji ekologicznej 
zostanie zrealizowana w przedszkolu w grupie 

dzieci 6- i 5-letnich. Innowacyjność pedago-

giczna polegać będzie na wprowadzeniu eko-

marszy, dotyczących każdorazowo innej te-

matyki związanej z ochroną naszej planety. 

Edukacja w teorii i praktyce 
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Dzieci będą miały okazję do odkrywania 

i  obserwowania środowiska przyrodniczego 

za pomocą narzędzi rzadko stosowanych 
w przedszkolu, takich jak podróże online do 

parków przyrody, obserwacja online życia 

dzikich zwierząt, zdjęcia, gazety, filmy przy-

rodnicze, lupy, szkła powiększające, lornet-

ki. Kształtowane będą postawy proekolo-

giczne oraz obchodzone nietypowe święta. 
Nauczyciel w  grupie przedszkolnej będzie 

pełnić rolę moderatora, kierować aktywnoś-

cią dziecięcą, zaspokajać ich naturalne po-

trzeby poznawcze, ciekawość, tworzyć sprzy-

jające warunki wspólnej i zgodnej twórczej 
zabawy oraz warunki do nauki przez od-

krywanie, doświadczanie oraz przeżywanie 

dla wszystkich dzieci o zróżnicowanych pre-

dyspozycjach fizycznych i intelektualnych. 

Działania innowacyjne realizowane będą w cza-

sie zalecanym w podstawie programowej wy-

chowania przedszkolnego. 

CEL GŁÓWNY: 

Rozbudzanie u dzieci ciekawości pozna-

wania otaczającego świata przyrody oraz 

uwrażliwienie na potrzeby środowiska i za-

szczepienie postawy proekologicznej. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

● uświadomienie znaczenia i piękna ota-

czającego środowiska i rozbudzenie po-

trzeby kontaktu z przyrodą, 

● kształtowanie właściwych nawyków i po-

staw ekologicznych, 

● kształtowanie mądrego i umiejętnego współ-

życia człowieka z przyrodą, 

● uzmysłowienie, jaki wpływ na środowis-

ko ma życie codzienne, 

● zapoznanie ze sposobami ochrony plane-

ty, które może wcielić w życie każdy z nas, 

● zaznajomienie z podstawowymi zasadami 

ochrony środowiska i rozumienie koniecz-

ności ich przestrzegania, 

● kształtowanie ekologicznego stylu życia, 

przestrzeganie zachowań kulturalnych 

w odniesieniu do przyrody, 

● uświadomienie roli człowieka w zacho-

waniu równowagi w przyrodzie oraz wy-

rabianie nawyków odpowiedzialności za 

swoje postępowanie, 

● pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń, na 

jakie narażone są zwierzęta oraz spo-

sobów niesienia pomocy w przetrwaniu 

zimy, 

● wzbogacanie słownika (m.in.: ekologia, 

kwaśne deszcze, recykling), 

● uświadomienie konieczności oszczędza-

nia wody i prądu, 

● rozbudzanie chęci dbania o środowisko 
poprzez zbieranie makulatury, zużytych 

baterii itp., włączanie w akcje proeko-

logiczne, 

● doskonalenie umiejętności motorycznych. 

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI  

WDROŻENIA INNOWACJI: 

Dla dzieci: 

1. Wykształcenie umiejętności uważnego 

i  świadomego postrzegania otaczającego 

świata. 

2. Nabycie pozytywnego nastawienia do oto-
czenia oraz wykształcenie postawy goto-

wości do jego ratowania.  

3. Wykształcenie umiejętności współdziała-

nia w grupie. 

4. Wzrost świadomości ekologicznej wśród 

dzieci i rodziców. 

5. Angażowanie dzieci w życie przedszkola. 

Dla przedszkola: 

1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej przed-

szkola. 

2. Budowanie pozytywnego wizerunku przed-
szkola wśród rodziców i społeczności lo-

kalnej. 

3. Udział w konkursach o tematyce ekolo-

gicznej. 

4. Kształtowanie postawy współgospodarza 

obiektów przedszkolnych, dbanie o teren 

wokół przedszkola.  

OPIS TREŚCI EDUKACYJNYCH ORGANIZACJI 

PRZEBIEGU INNOWACJI I METOD:  

Formy: 

Indywidualna, grupowa, zbiorowa, zespołowa. 

Metody: 

Podające, problemowe. 

Środki dydaktyczne:  

Lupy, mikroskop, materiał przyrodniczy, ma-

teriał przyrodniczy, kosze na śmieci do se-

gregacji, szkła powiększające, lornetka, su-
rowce wtórne, kredki, pastele, farby, plaste-

lina, klej, kolorowy brystol. 

SPOSOBY EWALUACJI:  

W celu uzyskania informacji zwrotnej zosta-

ną przeprowadzone rozmowy indywidualne 
i grupowe z uczniami, quiz wiedzy z zakresu 

ekologii. Szczegółowa analiza wyników prze-

prowadzonych rozmów, quizu pozwoli oce-
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nić stopień realizacji zamierzonych celów. 

Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, 

zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfi-
kować metody pracy. Podjęta zostanie także 

decyzja o ewentualnej kontynuacji inno-

wacji. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną op-

racowane w sprawozdaniu oraz udostęp-

nione dyrektorowi szkoły. 

Anna Dobrzyńska 
Beata Idczak 

 

 

 
 

Dorota Jarzębska 
Agata Szczepańczyk 
Justyna Ligmanowska 
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie 

„JESTEM  DUMNYM  POLAKIEM” 

PROJEKT  EDUKACYJNY  Z  UDZIAŁEM  

CZĘSTOCHOWSKICH  PRZEDSZKOLI  REALIZOWANY  

PRZEZ  M IEJSKIE  PRZEDSZKOLE  INTEGRACYJNE  NR  43 

W  CZĘSTOCHOWIE  

Duma – ze swojej Ojczyzny 

Duma – z Polski 

Duma – z naszej historii 

Duma – z polskich tradycji, obyczajów i kultury 

Duma – z bohaterów, którzy oddali życie 

za Polskę 

Duma – z bycia Polakiem 

Czy jesteśmy dumni z Polski – naszej Oj-

czyzny, za którą krew przelało tak wielu 

dzielnych Polaków? 

Historia naszego kraju to wzloty i upadki 

pięknego Państwa Polskiego. 

Wciąż musieliśmy walczyć o swoją wol-

ność i niezależność. Walczyć o tożsamość. 

Dziś żyjemy w wolnej Polsce. Możemy 

śmiało mówić – Jesteśmy Polakami. Jednak 
czy szanujemy swoją historię i jej bohate-

rów, czy potrafimy docenić to, co mamy? 

Jako nauczyciele odpowiadamy za wszyst-

kich naszych podopiecznych. 

To my jesteśmy odpowiedzialni za kształ-

towanie ich świadomości narodowej w du-
chu patriotyzmu. To my musimy zaszczepić 

w nich miłość do Ojczyzny. Sprawić, by 

patriotyzm nie był pojęciem archaicznym. 

Poprzez przykład własny – naszą patrio-

tyczną postawę możemy przyczynić się do 
ukształtowania postawy dzieci opartej na 

szacunku do Ojczyzny. Tak jak powiedział 

Jan Paweł II: 

Jestem synem Narodu, który przetrwał naj-
straszliwsze doświadczenia dziejów, którego 

wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć  
– a pozostał przy życiu i pozostał sobą. 
Zachował swoją tożsamość i własną suwe-
renność jako Naród. 

Mając te słowa w sercu, postanowiliśmy 

zaproponować dyrektorom i nauczycielom 

przedszkoli w Częstochowie udział we wspól-

nym projekcie edukacyjnym. 

I tak powstał projekt edukacyjny „Jestem 

dumnym Polakiem”. Zyskał on aprobatę 

naczelnika Wydziału Edukacji – Rafała Pio-

trowskiego i został objęty Patronatem Prezy-

denta Miasta Częstochowy. 

Podobnie został oceniony przez Instytut 

Pamięci Narodowej w Katowicach, który rów-

nież objął go honorowym patronatem. 

Projekt został opracowany przez Dorotę 

Jarzębską, dyrektor Miejskiego Przedszkola 
Integracyjnego nr 43 w Częstochowie oraz 

nauczycielki: Agatę Szczepańczyk i Agnieszkę 

Wróbel. 

Wzięło w nim udział: 40 placówek eduka-

cyjnych, 3457 dzieci, 314 nauczycieli, 66 ko-

ordynatorów. 
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Projekt pozwolił usystematyzować treści 

i  zagadnienia patriotyczne związane z his-

torią, kulturą, obyczajami i symbolami na-
rodowymi w powiązaniu z podstawą prog-

ramową wychowania przedszkolnego, z po-

działem na kolejne miesiące roku szkolnego. 

Harmonogram przedstawiał się w sposób na-

stępujący: 

Wrzesień 2021: 

● Polska – moja Ojczyzna 

– zapoznanie dzieci z nazwą naszego 

kraju i jego symbolami (godło Polski, 

flaga, barwy), 

– zapoznanie z hymnem państwowym 
z jednoczesnym zwróceniem uwagi na 

zachowanie odpowiedniej postawy, ja-

ko wyrazu szacunku dla Ojczyzny 

i wszystkich Polaków, 

– nauka hymnu państwowego, 

– zapoznanie z tym, jak ma być prezen-

towana flaga naszego kraju (na waż-

nych uroczystościach, akademiach itp.), 

– zapoznanie z legendą o powstaniu pań-

stwa polskiego. 

● Dlaczego pragnę żyć w Ojczyźnie, w któ-
rej panuje pokój? 

– wykonanie tablicy dla rodziców, na któ-

rej zawsze będą myśli, przemyślenia, 

obserwacje dzieci. 

● Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju 
jako sprzeciwu wobec wojen na świecie 

– prezentowanie utworów o tematyce 

pokoju na świecie, 

– wykonanie pracy plastycznej „Gołąbek 
Pokoju” i zawieszenie jej na dużym 

sercu, 

– spacer wokół przedszkola z białymi 

i niebieskimi balonami. 

Październik 2021: 

● Piękna Polska cała, a w niej Częstochowa 
– Ojczyzna moja mała 

– zapoznanie z historią i zabytkami Czę-

stochowy, 

● „Ja i moje piękne miasto” – wystawa foto-
graficzna we wszystkich zainteresowanych 
placówkach. 

Zaproszenie rodziców do wykonania zdjęć 

na tle zabytków naszego miasta a nas-

tępnie stworzenie wystaw fotograficznych 

w placówkach. 

● Zbiórka darów w ramach akcji Towarzys-
twa Patriotycznego Kresy i Urzędu Miasta 
„Święty Mikołaj na Kresach”, 

● Moja rodzina dla Niepodległej Ojczyzny  
– II edycja konkursu. 

Listopad 2021: 

● zapalenie zniczy na grobach bohaterów, 

którzy oddali życie za naszą Ojczyznę, 

● pasowanie na starszaka połączone z ob-

chodami Święta Niepodległości,  

● uroczystość z okazji Święta Niepodleg-

łości: 

– recytowanie i słuchanie wierszy o te-

matyce patriotycznej, 

– słuchanie i śpiewanie piosenek i pieś-

ni patriotycznych i wojennych, 

– wykonanie kotylionów i rozetek patrio-

tycznych, 

– utworzenie pocztu sztandarowego i je-

go udział w uroczystości, 

– prezentacja filmu o Polsce. 

Grudzień 2021:  

● Piękne są nasze zwyczaje. 

Zorganizowanie spotkania wigilijnego wzbo-

gaconego polskimi tradycjami. 

Styczeń 2022: 

● Piękna jest Polska cała – od morza do 
Tatr. 

Zapoznanie z legendami wybranych miast 

Polski: Warszawa, Kraków, Gniezno, To-

ruń, Gdańsk itp. 

Luty 2022: 

● Mapa Polski. 

Zapoznanie z topografią kraju: stolica, 

Częstochowa, niektóre duże miasta woje-

wódzkie, główne rzeki, pasma górskie. 

Wykonanie sylwety mapy Polski – dowol-

ną techniką, praca zbiorowa. 

Marzec 2022: 

● Czy znasz polskie tradycje wielkanocne? 

Zapoznanie dzieci z tradycjami wielka-

nocnymi. 

Organizowanie spotkania wielkanocnego 
(jeśli to możliwe, z rodzicami przy świą-

tecznych potrawach). 

Kwiecień 2022: 

● Poznaj moje miasto – wycieczka do cen-
trum miasta. 

– zapoznanie z zabytkami Częstochowy, 

takimi jak: Aleje Najświętszej Marii 

Panny, zabytkowe kamienice, Ratusz, 

kościół św. Zygmunta i św. Jakuba,  

– zwiedzanie Jasnej Góry. 

Maj 2022:  

● Konkurs recytatorski o tematyce patrio-
tycznej. 
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Nauka wierszy o Polsce i prezentowanie 

ich przed kolegami z sąsiedniej grupy.  

Konkurs słowny – utrwalenie znaczenia 

słów: Ojczyzna, biało-czerwony, Orzeł Bia-

ły, Warszawa, Kraków, Częstochowa itd. 

Nagrodzenie wszystkich dzieci medalem 

Małego Patrioty.  

● Galeria patriotyczna dzieci i ich rodzin. 

Wykonanie fotografii z symbolami naro-

dowymi na stronę internetową  przedszkol-

a z okazji Święta Flagi. 

Czerwiec 2022: 

● Uroczyste podsumowanie projektu – po-
łączone z fotorelacją z jego realizacji. 

W trakcie realizacji projektu narodziły się 

nowe, warte propagowania pomysły. 

Nauczyciele przedszkoli dodali m.in.:  

– konkurs recytatorski o tematyce pa-
triotycznej, wzbogacony oprawą artys-

tyczno-taneczną pod hasłem „Gawęda 

o miłości do Ziemi Ojczystej” (MP nr 12), 

– udział przedszkolaków w akcji Komen-

dy Hufca ZHP Częstochowa „Jesteśmy 

biało-czerwoni” (MP nr 21), 

– uroczystość z okazji święta odzyska-

nia przez Polskę niepodległości, Dnia 

Flagi i 3 maja zorganizowana przez 
cały personel pedagogiczny, dla całej 

społeczności przedszkolnej, 

– powstały także medale: medal Dum-

nego Polaka – zostały nim uhonoro-

wane dzieci biorące udział w projekcie 
na wewnętrznym podsumowaniu pro-

jektu (MPI nr 35), 

– Medal Małego Patrioty – uhonorowano 

nim dzieci biorące udział w obchodach 

Świąt 2 i 3 maja pt. „Jestem Dumnym 

Polakiem”, 

– powrócono do tradycji tworzenia kąci-

ków regionalnych, 

– równie wspaniałym pomysłem jest 

przygotowanie upominków dla senio-

rów zamieszkałych w domach opieki. 

Uroczyste podsumowanie projektu odby-

ło się 10 czerwca w Miejskim Przedszkolu 

Integracyjnym nr 43 w Częstochowie.  

Uświetniły je swoimi występami dzieci 

z  MP nr 12 „Gawędą o miłości do Ziemi Oj-

czystej” i dzieci z MPI nr 43 „Koncertem 

pieśni patriotycznej”. 

Całość zakończyła fotorelacja z realizacji 

projektu i wręczenie Certyfikatów dla pla-

cówek realizujących projekt edukacyjny 

„Jestem Dumnym Polakiem”. 

Dorota Jarzębska 

Agata Szczepańczyk 

Justyna Ligmanowska 

 

 

 

 

  
Joanna Dróżdż 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach 

DZIAŁANIA  INNOWACYJNE   

W  ZAKRESIE  ROZWOJU  CZYTELNICTWA  

„CZYTAM  Z  KLASĄ   

LEKTURKI  SPOD  CHMURKI” 

M IĘDZYNARODOWY   PROJEKT  EDUKACYJNY  WSPIERAJĄCY 

ROZWÓJ  CZYTELNICTWA  WŚRÓD   UCZNIÓW  KLAS  I–III 

roku szkolnym 2021/2022 w kla-

sie II w Szkole Podstawowej  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

im. Mikołaja Kopernika w Hutkach realizo-

wana była innowacja w zakresie rozwoju 

czytelnictwa „CZYTAM Z KLASĄ lekturki 

spod chmurki” – międzynarodowy projekt 

edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa 

W 
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wśród uczniów klas I–III. Jest to projekt 

autorstwa Honoraty Szaneckiej1. 

Wprowadzenie innowacji przyniosło wy-
mierne korzyści dla rozwoju uczniów, jak 

i samej placówki. Innowacja opierała się na 

niestandardowym sposobie pracy z lekturą. 

Poprzez atrakcyjne zadania projektowe ucz-

niowie włączali się w wiele działań z teks-

tem, które polegały na skorelowaniu czyta-
nia określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy 

na temat cech i kompetencji zawodowych 

występujących w niej bohaterów. 

 

 

Główne cele innowacji to: 

● rozbudzanie u uczniów ciekawości lite-

rackiej, 

● rozwijanie aktywności czytelniczej, 

● doskonalenie czytania ze zrozumieniem 

oraz aktywnego słuchania, 

● zachęcanie rodziców do czytania dzie-

ciom, 

● zgłębianie wiedzy na temat cech i kom-

petencji osób wykonujących różne zawody,  

● wspieranie młodych ludzi w myśleniu 

o  swojej karierze jak o czymś, co się 

dynamicznie zmienia, jak o niemającym 

końca procesie uczenia się i odkrywania 

siebie, 

● integracja zespołu klasowego, 

● współpraca placówek oświatowych z tere-

nu całego kraju i zagranicznych szkół 

polonijnych. 

Innowacja pedagogiczna realizowana by-

ła od 1 października 2021 r. do 31 maja 
2022 r., w czasie edukacji wczesnoszkolnej. 

Zajęcia odbywały się średnio 2 razy w mie-

siącu. Materiały do prowadzenia zajęć po-

chodziły z zasobów własnych. 

 

 

Projekt składał się z trzech modułów: 

● I moduł od 1.10.2021 r. do 31.12.2021 r. 

– PODRÓŻE MAŁE I DUŻE 

● II moduł od 1.01.2021 r. do 31.03.2022 r. 

– NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY 

● III moduł od 1.04.2022 r. do 31.05.2022 r. 

– NA RATUNEK 
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W każdym z modułów wybrana była 

jedna lektura, do której wykonano co naj-

mniej cztery zadania. Lektury były czytane 

samodzielnie przez uczniów.  

Innowacja opierała się głównie na twór-

czych i aktywizujących działaniach mają-

cych na celu rozwijanie techniki czytania. 

W  ramach innowacji „CZYTAM Z KLASĄ 

lekturki spod chmurki” uczniowie poznali 

interesujące lektury.  

 

 

Uczestniczyli w pracach plastyczno-tech-

nicznych związanych z realizacją poszcze-

gólnych modułów oraz wykonywali wiele cie-

kawych działań, m.in. tworzyli lapbook, za-

projektowali zakładki do książek, zorgani-

zowali klasowy Dzień Postaci z Bajek, wy-
konali wspólnie plakat zachęcający innych 

do czytania papierowych książek, zorgani-

zowali klasową wystawę dotyczącą twór-

czości Juliana Tuwima, przygotowali i przed-

stawili Lekturę w pudełku oraz Lekturę na 
wieszaku. Uczestniczyli w spotkaniu z pi-

sarką Małgorzatą Wójcik autorką książki 

„Przygody w kapeluszu”. Ponadto uczniowie 

korzystali z interaktywnej mapy zawodów. 

Dzieci wędrowały po mieście zawodów, w spo-

sób szczególny poznając specyfikę pracy 

różnych profesji. Uczniowie również na 
bieżąco uzupełniali Lekturniki, które otrzy-

mali na początku realizacji projektu. 

 

Udział w międzynarodowym projekcie 

edukacyjnym „CZYTAM Z KLASĄ lekturki 

spod chmurki” rozwinął u uczniów umie-
jętność techniki czytania i czytania ze zro-

zumieniem, kreatywność, wyobraźnię, wie-

dzę o różnych zawodach. Ponadto dostarczył 

wiele radości i zabawy oraz przede wszyst-

kim zintegrował zespół klasowy podczas wy-

konywania wielu ciekawych zadań.  

Joanna Dróżdż 

 

 

 
 
 

Przypisy: 
1 http://czytamzklasa.edu.pl/  

[dostęp 23.06.2022]. 

 

Bibliografia:  

http://czytamzklasa.edu.pl/ 
[dostęp 23.06.2022] 
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Katarzyna Pawlak 
Szkoła Podstawowa nr 42 im. J. Brzechwy w Częstochowie 

„ORTOFRAJDA,   

CZYLI  MALOWANA  I   PISANA  ORTOGRAFIA” 

–   INNOWACJA  W  ZAKRESIE  TREŚCI 

LITERACKO -PLASTYCZNYCH 
II półroczu roku szkolnego 2021/ 
2022, w klasie III c Szkoły Podsta-

wowej nr 42 im. Jana Brzechwy 

w Częstochowie, realizowano innowację lite-

racko-plastyczną „Ortofrajda, czyli malowa-

na i pisana ortografia”. Innowację opraco-

wała wychowawczyni klasy III c – Katarzyna 

Pawlak. 

Innowacja powstała z myślą o najmłod-

szych, miała na celu uatrakcyjnić naukę 

ortografii poprzez różne formy aktywności, 

tj.: zabawę, gry, kodowanie, ćwiczenia twór-
cze: literackie, plastyczne. Miała za zadanie 

pokazać uczniom, że nauka reguł ortogra-

ficznych może być łatwa i przyjemna, a poz-

naną w różnorodny sposób wiedzę można 

wykorzystać zarówno w szkole, jak i w życiu 

codziennym. Innowacja z pewnością przy-
czyniła się do rozwijania i poszerzania umie-

jętności niezbędnych w II etapie kształcenia 

oraz przygotowała uczniów do różnego ro-

dzaju dyktand i konkursów ortograficznych. 

Wprowadziła uczniów w świat poprawności 
ortograficznej, nauczyła samodzielności i sa-

mokontroli. 

 

Dlaczego akurat ortografia została połą-

czona z elementami plastyki? Otóż dlatego, 

że to coś zupełnie odmiennego, co może 

skłonić ucznia edukacji wczesnoszkolnej do 

sięgnięcia po nową, ciekawą formę aktyw-

ności.  

Od najmłodszych lat należy stawiać na 
wysoki poziom umiejętności posługiwania 

się językiem polskim zarówno w mowie, jak 

i w piśmie. Jednym z podstawowych zadań 

każdej szkoły i szczególną rolą nauczyciela 

jest nauczanie poprawnego mówienia oraz 

pisania. Natomiast integralną częścią pro-
cesu poprawnego pisania jest opanowanie 

ortografii. Umiejętność tę kształtuje się już 

od pierwszych lat edukacji, co wiąże się z wy-

trwałą, systematyczną i planową pracą z ucz-

niami klas I–III. Ortografia sprawia niektó-
rym dzieciom kłopot, co wiążę się ze skom-

plikowanymi zasadami pisowni naszego ję-

zyka ojczystego, a uczniowie coraz rzadziej 

sięgają po ciekawe pozycje książkowe, które 

pozwoliłyby w pewien sposób wzrokowo przy-

swoić odpowiednie zasady pisowni. 

 

Dlatego też, aby nauka ortografii stała 

się przyjemna, a tym samym skuteczna, na-

leży zastosować odpowiednie techniki: po-

stawić na zabawę, rymowanie, kodowanie, 

skojarzenia, własną kreatywność i twór-
czość dziecka w formie literacko-plastycz-

nej. Często widzimy u uczniów kłopoty z po-

prawnym zapisem wyrazów, zdań, a pro-

ponowane „podręcznikowe” zadania są dla 

nich monotonne i nudne. Ortografia wydaje 

się im wtedy bardzo trudna.  

Rozwiązaniem stała się zaproponowana 

innowacja; „Ortofrajda, czyli malowana i pi-

W 
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sana ortografia”. To znalezienie innego, cie-

kawego, a zarazem efektywnego rozwiąza-

nia, na wesoło i dla najmłodszych.  

 

W jaki sposób realizowano ortograficzne 
zagadnienia? Tematyka zajęć związana była 

z regułami i zasadami pisowni. Postawiono 

jednak na aktywność dzieci, czasem więk-

szą swobodę, co wiązało się z pracą twórczą 

uczniów. Dzieci w swoich działaniach wyko-

rzystywały: słowniki ortograficzne, multime-
dialne gry i zabawy, wierszyki, rymowanki, 

krzyżówki, zagadki, loteryjki obrazkowo-za-

gadkowe, rebusy, quizy, a także multimedial-

ne zadania opracowane przez nauczyciela.  

Największą jednak ortograficzną frajdę 
sprawiła im działalność literacko-plastycz-

na. Uczniom bardzo spodobało się tworzenie 

malowanych wierszyków i opowiadań orto-

graficznych. Dzieci układały teksty literac-

kie z wykorzystaniem poznanych zasad or-

tograficznych. W ten sposób powstały bar-
dzo ciekawe wiersze, opowiadania, komiksy. 

Przykładowe fragmenty tekstów uczniów: 

„Był sobie beżowy żakiet Jerzy, który chciał 

być jeżem…”, „Pewnego dnia żaba Grażyna 

poszła na spacer i spotkała żabią wróżkę.  
– Kim ty jesteś? – powiedziała Grażyna.  

– Jestem wróżką i mogę spełnić Twoje trzy 

życzenia.”, „Żabka i żuk poszli na żukową 

imprezę. Po imprezie poszli na zakupy. 

Żabka kupiła żukowi różowe spodnie, a żuk 

kupił żabce różowe szpilki…”, „Krówka przy-
brać chce na wadze. Lekarz mówi: – Cóż 

poradzę?…”. Kolejną frajdą, było wykonanie 

ilustracji do własnego tekstu. Uczniowie tak 

polubili tę formę zajęć, iż pytali, czy na 

kolejnych lekcjach również będą tworzyć 
nowe teksty z wykorzystaniem różnych 

środków plastycznych. Była to ciekawa for-

ma sprawdzenia znajomości zasad pisowni, 

a co najważniejsze, dzieci miały możliwość 

podzielenia się swoją ortograficzno-plas-
tyczną twórczością – odczytania własnych 

tekstów i pokazania ilustracji rówieśnikom 

z  klasy. Mogły także dokonać ewentualnej 

korekty własnych błędów. Teraz z pewnoś-

cią już drugi raz ich nie popełnią. 

Uczniowie w trakcie realizacji innowacji 
coraz lepiej radzili sobie z pisownią wyrazów 

zawierających trudności ortograficzne, sta-

rali się uzasadniać ich pisownię oraz zapa-

miętywali pisownię wyjątków. Tworząc włas-

ne wiersze, bajki, wielokrotnie wykazywali 
się spostrzegawczością i czujnością ortogra-

ficzną. Coraz chętniej, w wolnym czasie, za-

częli korzystać z zasobów Internetu, szukali 

ćwiczeń multimedialnych proponowanych 

przez nauczyciela, sprawdzali swoją znajo-

mość zasad ortograficznych w trakcie dyk-
tand online. Klasowi mistrzowie ortografii 

wzięli udział w Szkolnym Konkursie Orto-

graficznym „Mistrz Ortografii Klas III” i zajęli 

w nim czołowe miejsca (organizator: Kata-

rzyna Pawlak). Uczeń klasy 3 c – Tymon 
Kempa został wyłoniony w drodze eliminacji 

– jako jeden z dwóch reprezentantów szkoły 

biorących udział w „Miejskim Konkursie Or-

tograficznym dla uczniów klas III szkół pod-

stawowych pod honorowym patronatem Pre-

zydenta Miasta Częstochowy Dyktuś 2022”. 
Organizatorem konkursu była Publiczna Bib-

lioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Czę-

stochowie. 

 

Z pewnością zaproponowane aktywne, in-

nowacyjne działania, łączenie nauki z zaba-

wą, rozbudziły wśród uczniów zaintereso-

wanie ortografią. To dobry start do posze-

rzenia i zdobywania nowej wiedzy w II etapie 

kształcenia. 

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

MAŁY   KSIĄŻĘ  W  DRODZE  DO  GWIAZD 

ĆWICZENIA   DLA  KLAS  VII–VIII  

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

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

zamieszkał w pracowni Bankiera. Motyle wyfrunęły z pudełka po farbach. Mały Ksią-
żę zrobił poranną toaletę planety i stanął w zachwycie na widok zawstydzonej róży, którą 

słońce otuliło płaszczykiem promieni.  

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

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

rzuty sumienia. Nie jest zwolennikiem prokrastynacji, gdy w grę wchodzą niebezpieczne bao-

baby; to one swą wyniosłością i nadmierną wielkością niszczą każdą tajemną planetę 
szczęścia1. Próżny ucieszył się z odwiedzin wielbiciela. Latarnik rezygnuje z wakacyjnego od-

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

szanse, by zostać badaczem pustej szklanki. Żmija podziwia gwiazdy. Gdy chce ujarzmić py-

chę możnych, zakłada złotą bransoletę. Pogromca potężnych drzew wie, że nie można skłonić 
motyla, aby usiadł ci na dłoni, potrząsając nad nim mieczem2.  

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

a stary szczur nie znalazł karocy. Ludzie kochają kwiaty. Myśliwi tańczą w czwartek z dziew-
czętami w kolorowych spódnicach, a dla lisa rozpoczyna się błogi czas urlopu. To, co piękne, 

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

o włosach jak jesienne zboże obudził studnię. Nadal tęskni za niemą skargą róży, milcze-

niem czterech płatków.  

 

CZĘŚĆ PIERWSZA. ĆWICZENIA 

ĆWICZENIE 1. 

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

Cechy dorosłych Cytat z lektury Twój komentarz 

materialiści   

oceniają innych po wyglądzie   

mają wysokie mniemanie o sobie   

narzekają   

nie lubią marnować czasu   

nie chcą przyznać się do błędu   

1.2. Dorośli bardzo lubią proste, logiczne wyjaśnienia, które raz-dwa porządkują im świat, 
dzięki czemu mogą się skupić na czymś ciekawszym. Albo ważniejszym. Albo po prostu 
czymś innym niż niepojęte dziecięce fochy3. Jaka jest Twoja opinia o dorosłych? Nadaj swoim 

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

szkolnej.  

ĆWICZENIE 2. 

Uzupełnij zdania tak, by powstały prawdziwe informacje. 

Mały Książę zwiedził …………………..… planet. Podczas pierwszej rozmowy z Małym Księciem 

lis siedział ………………….. . Na planecie Małego Księcia znajdują się  ……………… wulkany. 

……………………… sortuje podróżnych. Turecki astronom odkrył planetę B-612 w roku 

………………… . Rano, po umyciu się, Mały Książę robi ……………… i ………………… . 

B 
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ĆWICZENIE 3. 

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

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

ĆWICZENIE 4. 

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

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

ĆWICZENIE 5. 

Odwołując się do znajomości całego utworu, wyjaśnij, kto i w jakich okolicznościach wypo-

wiedział słowa: dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu4. 

ĆWICZENIE 6. 

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

cechy baśniowości oraz zilustruj je przykładami z lektury.  

ĆWICZENIE 7. 

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

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

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

róża, pustynia, baobaby, lis, żmija 

ĆWICZENIE 8. 

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

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

WZÓR:  

imbryk 

 „i” na początku wyrazu  

 

litery: i – m – b – r – y – k   

głoski: i – m – b – r – y – k   
               „i” jest głoską 

sylaby: im – bryk 

                                                         „i” tworzy sylabę  

 

niebo  
  „i” przed samogłoską  

litery: n – i – e – b – o  

głoski: n` – e – b – o  

              „i” zmiękcza spółgłoskę  

sylaby: nie – bo   

 „i” nie tworzy sylaby 
                                                          ośrodkiem sylaby jest samogłoska „e” 

 

miłość 

     „i” przed spółgłoską  

litery: m – i – ł – o – ś – ć  
głoski: m` – i – ł – o – ś – ć  

                 „i” zmiękcza spółgłoskę, jest odrębną głoską  

sylaby: mi – łość  

 „i” tworzy sylabę  

 

kozaki 
 „i” na końcu wyrazu 

litery: k – o – z – a – k – i  

głoski: k – o – z – a – k` – i  

 „i” zmiękcza spółgłoskę, jest odrębną głoską 

sylaby: ko – za – ki  
 „i” tworzy sylabę  
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CZĘŚĆ DRUGA. KARTY PRACY 

KARTA PRACY NR 1 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zdania 1–3.  

– Dzień dobry – rzekł Mały Książę.  

– Dzień dobry – odparł Kupiec.  

Kupiec ten sprzedawał udoskonalone pigułki zaspokajające pragnienie. Połknięcie jednej na 
tydzień wystarcza, aby nie chciało się pić.  

– Po co to sprzedajesz? – spytał Mały Książę.  

– To wielka oszczędność czasu – odpowiedział Kupiec. – Zostało to obliczone przez specja-
listów. Tygodniowo oszczędza się pięćdziesiąt trzy minuty.  

– A co się robi z pięćdziesięcioma trzema minutami? 

– To, co się chce… 

„Gdybym miał pięćdziesiąt trzy minuty czasu – powiedział sobie Mały Książę – poszedłbym 
w kierunku studni…”.  

A. de Saint-Exupéry, Mały Książę, Wydawnictwo Arcanus, Bydgoszcz 1994, s. 58–59.  

 

ZADANIE 1.  

1.1. Ustal, czy bohaterowie tekstu (pilot, Mały Książę, lis) skorzystaliby z oferty Kupca, 

sprzedającego pigułki zaspokajające pragnienie. Formułując odpowiedź, weź pod uwagę 

takie obrazy, jak: poszukiwanie studni, tajemnicze promieniowanie piasku, odnalezienie 

studni, śpiew bloku, obudzenie studni, śpiew studni.  

1.2. Odszukaj i zapisz, co według złotowłosego przyjaciela upiększa studnię.  

1.3. Pomyśl, w jaki sposób dorośli wykorzystaliby pięćdziesiąt trzy minuty zaoszczędzonego 

czasu. Podaj trzy propozycje wraz z uzasadnieniem.  

ZADANIE 2.  

2.1. Lis wyjaśniał Małemu Księciu, dlaczego ludzie nie mają przyjaciół. Przywołaj te słowa 

i opatrz je krótkim komentarzem. Ustal, czy lis ma rację w swojej ocenie.  

2.2. W formie wpisu blogowego odnieś się do stwierdzenia myśliciela, który pisał: na półkach 
sklepowych nie znajdziemy poczucia dumy, które daje dobrze wykonana praca, nie znaj-
dziemy tam także sympatii i szacunku współpracowników oraz innych osób, z którymi sty-
kamy się na co dzień, nie znajdziemy wyzwolenia od lęku przed lekceważeniem, pogardą, 
odrzuceniem i upokorzeniem5. Swoją wypowiedź opatrz nickiem, wzbogać o elementy gra-

ficzne.   

ZADANIE 3.  

Przeczytaj poniższy tekst.  

Tej nocy w powietrzu unosiła się woń czasu. Tomas uśmiechnął się, zadowolony z tego 
określenia. To ci dopiero. Jak mógłby pachnieć czas? Kurzem, płaszczami i ludźmi. A jeśli 

zastanowić się, jak brzmi czas, to szumi on niczym woda płynąca w mrocznej grocie, 
dźwięczy jak płaczące głosy, huczy jak ziemia, opadająca na drewniane pokrywy trumien, 
szemrze jak deszcz. A dalej, jak wygląda czas? Jak śnieg padający cicho w ciemnym pokoju 
albo może niemy film w dawnym kinie – setki miliardów twarzy, szybujących w dół niczym 
noworoczne balony, coraz niżej i niżej, w nicość. Tak właśnie pachniał, wyglądał i brzmiał 
czas6. 

Pomyśl, którego bohatera literackiego, filmowego można nazwać: władcą czasu, niewolni-
kiem czasu. Zastanów się, jak według Ciebie może pachnieć, wyglądać i brzmieć czas. Swoje 

propozycje zapisz w formie mapy myśli.  
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KARTA PRACY NR 2 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zdania 1–3.  

Planeta 328, 17.4. Roku Księżycowego  

Drogi Pilocie! 

To już czwarta planeta, którą zwiedzam. A Ty śmiałeś się ze mnie, mówiąc, że nie nadaję 
się na podróżnika. Muszę stwierdzić z dumą, że jak na amatora turystycznych wojaży radzę 
sobie doskonale. Zresztą po powrocie sam zobaczysz, jakie poczyniłem postępy w sztuce 
poznawania świata i ludzi. A skoro jesteśmy przy poznawaniu, to chcę Ci teraz opowiedzieć 
o mieszkańcu Planety 328. 

Nie wiem, jak ma na imię. Sam nie potrafił mi zdradzić, co lubi jeść na śniadanie ani jaki 
ma kolor oczu. Ten człowiek to Bankier, który od 54 lat liczy gwizdy. To Łowca Liczb. Dzięki 
nim staje się panem świata i przestrzeni. Wyobraź sobie, że on nigdy nie widział zachodu 
słońca, nigdy nie podlewał kwiatów, nie chodził na spacery. Bankier to mężczyzna należący 

do Gatunku Rachujących. On nie wie, co to znaczy polować na złoty październik. Najgorsze 
w tym wszystkim było to, że Bankier nie chciał i nie potrzebował innych ludzi. Nie tęsknił za 
rozmową z drugim człowiekiem, nie miał krewnych ani przyjaciół. Ze mną też niechętnie 
dyskutował, gdyż akurat brał w posiadanie świecące na niebie punkciki.  

Nie sądziłem, że spotkam kiedyś takiego człowieka. Cieszę się, że Ty, Drogi Pilocie, nie 
jesteś do niego podobny.  

Pozdrawiam 

Mały Książę – podróżnik  

PS Pod koniec dnia stwierdziłem, że moja Róża także zna się na liczeniu. Tylko że ona liczyła 
zawsze na moją obecność, punktualność i troskliwość7.  

ZADANIE 1.  

1.1. Odwołując się do znajomości lektury oraz powyższego tekstu, udowodnij, że Bankier 

zasłużył sobie na miano Łowcy Liczb. 

1.2. Dokończ zdania tak, by powstały peryfrazy. 

Bankier to ten, który  ..........................................................................................................  

Latarnik, czyli  ....................................................................................................................  

Próżny albo  ........................................................................................................................  

1.3. Wyjaśnij, do czego służy Bankierowi i róży umiejętność liczenia.  

ZADANIE 2. 

Spróbuj przekonać Bankiera, by porzucił swoje zajęcie i zaczął cieszyć się życiem. W swojej 

wypowiedzi wykorzystaj perswazyjną funkcję języka oraz poznane figury retoryczne.  

ZADANIE 3.  

Wypisz z tekstu: zdanie pojedyncze, zdanie złożone podrzędnie, równoważnik zdania. 

 

KARTA PRACY NR 3 

Przeczytaj tekst Cztery kolce w purpurze, a następnie wykonaj zadania 1–3.  

Kiedyś mówiono o niej: ukochana Małego Księcia. Później zaczęto dodawać: uśmiechnięta 
uwodzicielka. Od roku wybranka jasnowłosego czarodzieja z asteroidy B-612 jest najbardziej 
rozchwytywaną projektantką mody na wschód od Planety 359.  

Zaczynała skromnie. Na początku było studium pielęgnacji zdrowia i urody Kleopatra, 
później praca na stanowisku stylisty paznokci w ośrodku leczniczym Orbita. W czasie 
sierpniowego pobytu na Wyspie Skorpionów odbyła wakacyjny kurs wizażu, a po powrocie 
do rodzinnych stron nawiązała internetowy kontakt z renomowanym salonem kosmetycznym 
Mon Pierre w Paryżu. Stąd już tylko krok do wielkiego świata mody. 

Szybko udowodniła, że szata zdobi człowieka, wydobywając z głębi duszy to, co naj-
lepsze: dumę, pewność siebie, zadowolenie, satysfakcję. Projektując ubrania dla domu mody 
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Forester, nieznana nikomu pani z asteroidy odkryła nowe możliwości tkwiące w zwykłych 
szyfonach i bawełnie z Bombaju. Jej letnia kolekcja Bim Bam Bom wywołała sensację 
w  świecie mody. Okazało się, że żółty może inspirować, że zieleń doskonale komponuje się 
z  szafirem i opaloną skórą brazylijskich modelek, że kostium kąpielowy może składać się 
wyłącznie z kokardek i twórczej inspiracji uwięzionej w formie tęczowej obręczy na biodrach. 
O jej katalogach głośno jest nawet na osiedlach mieszkaniowych w Wietnamie.  

Kto by pomyślał, że delikatna Róża zaopatrzona jedynie w cztery śmieszne kolce do 
obrony przed światem, uczyni z nich narzędzie twórczej i niezwykle zyskownej pracy. 
Obecnie partnerka Małego Księcia firmuje swym imieniem najnowszy zapach z letniej kolekcji 
perfum Rosa Mon Amour8.  

ZADANIE 1. 

Korzystając ze słownika, encyklopedii lub wyszukiwarki internetowej, wyjaśnij znaczenie 

terminów lead, publicystyka.  

ZADANIE 2.  

Zapisz, jakie znasz rodzaje artykułów prasowych. Podkreśl w powyższym tekście lead.  

ZADANIE 3.  

Twoi koledzy przygotowują internetowe wydane gazetki szkolnej. Znajdzie się w nim tekst pt. Bo-
haterowie Małego Księcia wyruszają na podbój świata… mody. Napisz lead do tego artykułu.  

 

KARTA PRACY NR 4 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zdania 1–3.  

Planeta 330, 19.4. Roku Księżycowego  

Drogi Pilocie! 

Moja międzyplanetarna podróż dobiega końca. Oglądam teraz kosmiczne kamienie i cze-
kam, aż właściciel Planety 330 skończy swoją pracę. 

Pan siedzi za wielkim biurkiem i pisze coś w wielkich księgach. Co pewien czas przerywa 
pisanie, przykłada lupę do oka i sprawdza efekt swej pracy. Powiedział mi, że jest Geogra-
fem. Tylko że on nigdy nie odchodzi od swojego wielkiego biurka ani od swoich wielkich 
ksiąg. Wyobraź sobie, że Geograf nie wie, jak wygląda pustynia ani jak szumią drzewa tar-
gane listopadowym wiatrem, ani kiedy kwitnie fiołek alpejski. Ten pan to Łowca Danych, 
przepisywacz zdań, kolekcjoner cennych słów. Ten człowiek należy do Gatunku Spisywaczy 
i trochę przypomina mi Latarnika. On także nie ma własnego życia.  

Przyszło mi do głowy, że Starszy Pan nie wie nawet, co to znaczy mieć marzenia. Muszę 
przyznać Ci się, Drogi Pilocie, że nie polubiłem tego człowieka. Powiedział mi, że kwiaty go nie 
interesują. Czegoś takiego nie można przyjąć do wiadomości.  

Pozdrawiam 

Mały Książę – podróżnik  

PS Cieszę się, że wyruszyłem w tę podróż. Jestem jednak trochę zawiedziony. Myślałem, 
że spotkam ciekawych, fascynujących ludzi. Zamiast tego zobaczyłem smutek, pustkę, byleja-
kość, samotność. Nie zazdroszczę im. Teraz doceniam fakt, iż jestem tylko Małym Księciem, 

który posiada asteroidę, baobaby i Różę z jej czterema śmiesznymi kolcami9. 

ZADANIE 1.  

1.1. Odwołując się do znajomości lektury oraz powyższego tekstu, udowodnij, że Geograf 

zasłużył sobie na miano Łowcy Danych. 

1.2. Geograf wyjaśnił Małemu Księciu, dlaczego nie interesuje się kwiatami. Odszukaj w lek-

turze ten fragment i zapisz, jakim przymiotnikiem badacz określił kwiaty.  

ZADANIE 2. 

Spróbuj przekonać Geografa, by porzucił wielkie biurko i zaczął poznawać świat. W swojej 

wypowiedzi wykorzystaj poznane figury retoryczne. Zastosuj perswazyjną funkcję języka.  
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ZADANIE 3.  

3.1. Przeczytaj poniższy tekst, a dowiesz się, w jakich okolicznościach Mały Książę otrzymał 

imię Ten, Który Nosi Słoneczny Amulet na Piersiach.  

Pamiętam, że byłem wtedy w podróży. Zostawiłem za sobą asteroidę, baranki i baobaby. 
Zostawiłem wszystkie wspomnienia, które wiązały mnie z różą. Na jednej z planet spotkałem 
Króla, Wodza w Gronostajowym Płaszczu. Długo rozmawialiśmy, patrząc na cudowny zachód 
słońca. Mówiłem, że życie jest trudne, pełne obowiązków i wyrzeczeń. Mówiłem, że na wiosnę 
ziemia pachnie trawą. Mówiłem, że gwiazdy prowadzą nie tylko strudzonych wędrowców. 
Byłem zdenerwowany, sam nie wiem, dlaczego. Tamten dzień jakoś dziwnie kojarzył mi się 
z  domem, z tą moją niepozorną asteroidą B-612. Król tylko kiwał głową i uśmiechał się pod 
nosem. A ja dalej mówiłem. Chciałem chyba zagłuszyć własny lęk i niepokój. Było już dawno 
po północy, gdy król, wręczając mi mały pakuneczek, powiedział: 

– Twój strach jest twoją siłą. Twój uśmiech jest paszportem do różanego ogrodu. Nie wstydź 
się łez, bo to one zaprowadzą cię tam, skąd wyszedłeś. Miły przyjacielu, od dziś jesteś dla 

mnie Tym, Który Nosi Słoneczny Amulet na Piersiach.  

Byłem mu za te słowa bardzo wdzięczny10. 

3.2. Przed Tobą indiańskie imiona, które Mały Książę otrzymał od zwiadowcy z plemienia 

Chiricahua. Wybierz jedno z nich, a następnie wyjaśnij, w jakich okolicznościach opiekun 

róży otrzymał swoje imię.  

– Ten, który śpiewa na dnie studni, 

– Przyjaciel złotego pazura, 

– Oczy, które były smutne, ale osuszył je wiatr.  

 

KARTA PRACY NR 5 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–12.  

– Moim zdaniem – odparłem – żyć to znaczy uczyć się. Każde wydarzenie ma znaczenie dla 

tego, kto go doświadcza. Im bardziej świadomi się stajemy, tym łatwiej odkrywamy wew-
nętrzny sens tego, co nam się przydarza. Czasami to właśnie ból i choroba, których nie 
chcemy zaakceptować, mogą być najcenniejszą lekcją. Przeznaczenie zawsze znajduje spo-
sób, by nauczyć nas tego, co wzbudza nasz największy opór, z czym najbardziej nie chcemy 
się pogodzić.  

– Czy każdy człowiek ma swoje własne przeznaczenie? Czy ludzie mogą zmieniać swój los?  

–spytał młody człowiek takim tonem, jakby coraz mniej z tego wszystkiego rozumiał. 

– Tak – odparłem lakonicznie ze świadomością, że w bibliotekach całej planety zalegają 
tysiące książek, które na próżno usiłują udzielić kategorycznej odpowiedzi na to pytanie. 

Ponieważ chłopak nadal wpatrywał się we mnie wyczekująco, odwołałem się do porównania. 

– Wyobraź sobie, że jesteś rzeką, która za wszelką cenę musi płynąć naprzód. Starasz się 
omijać góry i wybierać drogę najmniejszego oporu. Trudności są jak głazy, na które wpadasz 
po drodze.  

A.G. Roemmers., Powrót Młodego Księcia, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011, s. 34.  

ZADANIE 1.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Z tekstu wynika, że 

A) człowiek powinien cieszyć się każdym dniem. 

B) człowiek powinien analizować każdy mijający dzień.  

C) każde wydarzenie, w którym człowiek uczestniczy, staje się dla niego lekcją życia. 

D) każde wydarzenie, w którym człowiek uczestniczy, staje się dla niego lekcją pokory. 
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ZADANIE 2. 

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Człowiek nie chce pogodzić się z 

A) tragicznymi wydarzeniami, które spotykają go w życiu.  

B) cierpieniem i chorobą.  

C) osobistymi porażkami.  

D) przemijaniem czasu. 

ZADANIE 3. 

Ustal, która informacja jest prawdziwa. Zaznacz P w odpowiednim miejscu tabeli.  

3.1. Przeznaczenie zawsze działa na szkodę człowieka.  P 

3.2. Przeznaczenie utrudnia człowiekowi realizację jego planów życiowych. P 

3.3. Przeznaczenie chce nauczyć człowieka, by potrafił cieszyć się każdą chwilą. P 

3.4. Przeznaczenie chce nauczyć człowieka, by akceptował to, co go w życiu spotyka. P 

ZADANIE 4. 

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Porównanie człowieka do rzeki świadczy o tym, że 

A) człowiek jest zmienny.  

B) człowiek jest niebezpieczny.  

C) człowiek cały czas dąży naprzód.  

D) człowiek nie lubi oglądać się za siebie.  

ZADANIE 5. 

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Głazami nazwane zostały w tekście 

A) kamienie, po których stąpa człowiek.  

B) kamienie, które oznaczają ból i choroby.  

C) kłopoty, które człowiek powinien w życiu omijać.  

D) kłopoty, którym człowiek musi w życiu stawić czoła.  

ZADANIE 6. 

Ustal, która informacja jest fałszywa. Zaznacz F w odpowiednim miejscu tabeli. 

6.1. Ludzie mają wpływ na to, co ich w życiu spotyka.  F 

6.2. Każdy człowiek ma swoje przeznaczenie.  F 

6.3. Tylko niektórzy ludzie potrafią zmienić swój los. F 

6.4. Ludzie mogą zmienić swój los.  F 

ZADANIE 7. 

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Wyjaśnienia znaczenia wyrazu lakonicznie należy szukać w 

A) słowniku wyrazów obcych.  

B) słowniku wyrazów kłopotliwych.  

C) słowniku terminów gramatycznych.  

D) słowniku poprawnej polszczyzny.  

ZADANIE 8. 

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Formy moim, sobie, nas to 

A) przyimki. 

B) spójniki. 

C) zaimki. 

D) partykuły. 
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ZADANIE 9.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

W wyrazie odkrywamy zachodzi proces fonetyczny o nazwie 

A) ubezdźwięcznienie postępowe.  

B) ubezdźwięcznienie wsteczne. 

C) uproszczenie grupy spółgłoskowej. 

D) udźwięcznienie wsteczne. 

ZADANIE 10.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

W wyrazie spytał akcent pada na 

A) trzecią sylabę od końca.  

B) ostatnią sylabę.  

C) drugą sylabę. 

D) przedostatnią sylabę od końca.  

ZADANIE 11.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Wyraz niepodzielny słowotwórczo to 

A) zaakceptować.  

B) nauczyć. 

C) lekcja.  

D) udzielić.  

ZADANIE 12.  

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

12.1. W tekście występują dwa przysłówki w stopniu najwyższym.  P F 

12.2. Formy oby, właśnie to partykuły. P F 

12.3. Tekst zawiera trzy przymiotniki w stopniu najwyższym. P F 

12.4. Formy zmieniać, udzielić to czasowniki nieprzechodnie. P F 

 

ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 5 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Odpowiedź C B 3.4. P C D 6.3. F A C B D C 12.1. F    12.2. P    

12.3. P    12.4. F 

 

KARTA PRACY NR 6 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–12.  

– Słuchaj, bo zamierzam zdradzić ci teraz sekret szczęścia. 

– Znasz sekret szczęścia? – spytał Młody Książę z szeroko otwartymi oczami, jakby nie mógł uwie-
rzyć, że odpowiedź, której ludzkość poszukiwała od stuleci, zostanie mu objawiona tu i teraz. […] 

– Oto ona – zacząłem. – Zdobędziesz szczęście, jeśli nauczysz się kochać i wybaczać, bo wte-
dy ty również będziesz kochany i znajdziesz przebaczenie. Nie możesz wybaczać, nie kocha-
jąc, bo twoje przebaczenie nigdy nie będzie większe od twojej miłości. I w końcu: nie można 
kochać i wybaczać innym, nie potrafiąc najpierw kochać i wybaczać sobie. 

– Jak można kochać siebie, znając swoją niedoskonałość? – zaprotestował Młody Książę. 

– Dokładnie tak samo jak innych ludzi. Ich niedoskonałości też przecież widzimy. Kto czeka 
z  miłością na istotę idealną, ten łudzi się iluzjami i w końcu nie będzie w stanie pokochać 
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nikogo. A zatem kochać i wybaczać samemu sobie wystarczy, by zapragnąć stać się lepszą 
osobą i zaakceptować fakt,  że zrobiło się w tym celu wszystko, co możliwe. 

A.G. Roemmers., Powrót Młodego Księcia,  

Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011, s. 97–98.  

ZADANIE 1.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Sekret szczęścia zna 

A) Młody Książę.  

B) ludzkość.  

C) człowiek, który potrafi przebaczyć swojemu wrogowi. 

D) narrator, który rozmawia z Młodym Księciem.  

ZADANIE 2.  

Ustal, które stwierdzenia są poprawne. 

Szczęście polega na tym, że 

1. człowiek potrafi kochać i jest zdolny do przebaczenia.  

2. człowiek czuje się kochany przez swoich bliskich.  

3. człowiek akceptuje samego siebie i potrafi uczyć się na własnych błędach.  

4. człowiek nie potrafi długo gniewać się na innych ludzi.  

Wybierz odpowiedź spośród podanych  

A) Tylko stwierdzenie 4 jest poprawne  

B) Stwierdzenia 2, 4 są poprawne   

C) Stwierdzenia 1, 3 są poprawne  

D) Tylko stwierdzenie 3 jest poprawne 

ZADANIE 3.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Z tekstu wynika, że miłość nie może istnieć bez 

A) przywiązania. 

B) przebaczania.  

C) poświęcenia.  

D) prawdomówności.  

ZADANIE 4.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Człowiek, który umie wybaczyć samemu sobie, 

A) będzie potrafił szczerze porozmawiać z drugą osobą. 

B) będzie potrafił wyjaśnić sobie niewłaściwe zachowanie innych osób. 

C) będzie potrafił obdarzyć uczuciem drugiego człowieka. 

D) będzie potrafił rozwiązać problemy drugiej osoby. 

ZADANIE 5.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Młody Książę jest zdziwiony, gdy dociera do niego prawda o tym, że  

A) można kochać wiele osób.  

B) można kochać innych, mimo że samemu ma się wady. 

C) można kochać tylko przez chwilę.  

D) można kochać przez całe życie.  
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ZADANIE 6.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Z tekstu wynika, że  

A) ludzie idealni nie istnieją.  

B) można kochać tylko ludzi idealnych.  

C) człowiek powinien dążyć do doskonałości.  

D) ludzie idealni są nudni. 

ZADANIE 7.  

Ustal, jakie procesy fonetyczne zachodzą w podanych wyrazach. Połącz nazwy procesów 

z odpowiednimi wyrazami.  

  I.  ubezdźwięcznienie postępowe a. teraz 

 II.  ubezdźwięcznienie wsteczne b. wtedy 

III.  utrata dźwięczności na końcu wyrazu c. przebaczenie 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

A) I a, II b, III c. 

B) I b, II a, III c. 

C) I c, II a, III b. 

D) I c, II b, III a. 

ZADANIE 8.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Wypowiedzenie Zdobędziesz szczęście, jeśli nauczysz się kochać to 

A) zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe przyzwolenia. 

B) zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe warunku. 

C) zdanie złożone współrzędnie. 

D) imiesłowowy równoważnik zdania złożonego podrzędnie. 

ZADANIE 9.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Formy kochając, znając to 

A) imiesłów przysłówkowy współczesny.  

B) imiesłów przysłówkowy uprzedni. 

C) imiesłów przymiotnikowy czynny. 

D) imiesłów przymiotnikowy bierny. 

ZADANIE 10.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Wyjaśnienia terminu iluzja należy szukać w  

A) słowniku wyrazów kłopotliwych.  

B) słowniku wyrazów obcych.  

C) słowniku terminów literackich.  

D) słowniku antonimów.  

ZADANIE 11.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Wyłącznie spójniki zawiera szereg 

A) bo, ci, ona.  

B) od, nie, nigdy.  

C) bo, jeśli, że. 

D) kto, ich, jak. 
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ZADANIE 12.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Wyrazy kochać, wybaczać to 

A) eufemizmy.  

B) czasowniki w stronie biernej.  

C) peryfrazy.  

D) nieosobowe formy czasownika.  

 

ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 6 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Odpowiedź D C B C B A D B A B C D 

 

KARTA PRACY NR 7 

7.1. Przeczytaj opowiadanie Szczurze zęby. 

Tamtej nocy klan tygrysów zaatakował asteroidę. Minęła właśnie północ. Wszyscy już spali. 

Pierwszy obudził się Mały Książę. Zaniepokoił go dziwny tupot licznych łap zaopatrzonych 
w  pazury, które w zetknięciu z wilgotną ziemią wydawały niemiły odgłos przypominający 
chlupnięcie. On wiedział, co to oznacza.  

– Lisie, lisie, wstawaj! – Mały Książę próbował ściągnąć rudego przyjaciela z wygodnego lego-
wiska.  

– Dopiero północ – odparł zaspany lis.  

– Lisie, lisie – szeptał coraz bardziej zaniepokojony Książę.  

Dopiero energiczne potrząsanie za puszystą kitę wyrwało lisa z objęć łaskawego Morfeusza.  

– Co się stało? – zapytał zdziwiony.  

– Chyba ktoś jest na zewnątrz…Boję się, że to…. – szeptał przerażony Mały Książę. 

– Nawet nie wymawiaj ich imienia – ostro zakończył dyskusję lis. 

Mały Książę zabrał ze sobą szabelkę i nowy sztucer, który nabył tydzień temu na targu od 
kupca handlującego pigułkami obniżającymi poziom cholesterolu. Lis założył brązowy kaftan 
i wielkie rękawice nabijane metalowymi ćwiekami.  

– Co zrobimy? – zapytał Mały Książę, gdy opuszczali tylnymi drzwiami mieszkanie. 

– Pójdziemy do Latarnika, poprosimy go, by zapalił wszystkie latarnie i zwołał podziemną 
armię szczurów – odparł spokojniejszy już lis. 

– Może tym razem się uda – westchnął Mały Książę. 

– Głowa do góry, mój złotowłosy przyjacielu. Nie z takich opresji się wychodziło – próbował 
zażartować lis. 

Szybko przedostali się z domu do małej chatki, w której od czterech miesięcy mieszkał 
Latarnik. Zgodnie z przewidywaniami lisa, Latarnik od razu zapalił wszystkie latarnie znaj-
dujące się na asteroidzie B-612 i dał znak podziemnej armii szczurów o wizycie partyzanc-

kiego szwadronu tygrysów.  

–  Za trzy minuty będzie tu sam wódz, Wielki Karczownik – oznajmił z dumą Latarnik. 

– Nareszcie nie jesteśmy bezbronni jak ostatnim razem – dodał Mały Książę, mając w pamięci 
dramatyczne wydarzenia z 15 kwietnia ubiegłego roku, kiedy klan tygrysów zaatakował 
śpiących mieszkańców, kradnąc cały zapas żywności, broni i leczniczych ziół. 

Lis nakazał im milczenie. Wódz szczurów, Wielki Karczownik, właśnie formował szyki. 
Tygrysy nie spodziewały się kontrataku. Były przekonane, że walka zakończy się kilkoma 
uderzeniami silnych łap o słomiane dachy domostw i krzykiem przerażonych mieszkańców.  

Tym razem było inaczej. Szczury dopadły do tygrysich łap, które w jednej sekundzie pokryły 
się maleńkimi bliznami. Rozległ się wielki krzyk, przechodzący w charkot. Tygrysy nie wie-
działy, że szczurze zęby zawierają w sobie jad11. 
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7.2. Na podstawie tekstu przygotuj notatkę informacyjną do prasy. Pamiętaj o zastosowaniu 

właściwego stylu.  

7.3. Na podstawie tekstu sporządź raport o klanie tygrysów. Użyj odpowiednich środków ję-

zykowych.  

 

KARTA PRACY NR 8 

8.1. Przeczytaj tekst. Wskaż główne cechy sprawozdania.  

Sprawozdanie z XII Edycji Konkursu Złote Nożyczki 

18 czerwca 2009 roku w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach odbyła się XII Edycja Konkursu 
Fryzjerskiego Złote Nożyczki 2009 zorganizowana przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie 
Fryzjerów przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych oraz Agencją Reklamy i Wizerunku 
Moda Look w Tarnowie. 

Do konkursu zgłosiło się 26 drużyn fryzjerskich z całej Polski. Aby przejść do etapu 

finałowego, każdy z zawodników musiał wykazać się umiejętnością strzyżenia włosów 
długich, krótkich i średnich na czas, modelowaniem włosów zniszczonych trwałą ondulacją 
oraz ścinaniem grzywki. Następnie zawodnicy przystępowali do właściwej części konkurso-
wej, którą były zawody w trzech kategoriach: fryzura bankietowa, upięcia fantazyjno- 
-okolicznościowe oraz moda show-biznes. Rywalizacja była zacięta i niezwykle wyrównana. 
Trzeba przyznać, że zawodnicy przygotowali się do konkursu po mistrzowsku. Jury było pod 
wrażeniem zręczności, fachowości oraz finezyjnego wykonania konkursowych fryzur. Od sa-
mego początku uznanie publiczności zdobył Próżny, dwudziestoletni fryzjer mieszkający w Łań-
cucie, a pochodzący z odległej Planety 326. Młodzieniec, na stałe związany z Salonem 
Fryzjerskim Laurent, wykonał fryzurę bankietową à la Maria Antonina, upięcie fantazyjno- 
-okolicznościowe wzbogacone płatkami róży oraz fryzurę inspirowaną filmami z Rudolfem 
Valentino jako propozycję dla panów z show-biznesu.  

Próżny nie miał sobie równych i w ostatecznej rozgrywce to on zdobył pierwsze miejsce 
i Złote Nożyczki. Do nagrody dołączony był dwuletni kontrakt z Zakładem Fryzjerskim Franck 

Provost z siedzibą w Paryżu. Zaszczytne drugie miejsce wywalczył sobie Tybalt z Werony, 
pracujący dla domu mody Mączyńska & Papiernicki. Trzecie miejsce natomiast zdobył Józef 
Papkin z Fredrowskiego Zaścianka, który trofeum zadedykował tajemniczej damie swego 
serca. Konkurs przebiegał sprawnie, w miłej, artystycznej atmosferze. Zarówno jury, jak 
i publiczność z niecierpliwością będzie oczekiwać na XIII edycję fryzjerskich zmagań, która za 
rok zawita do malowniczego Rzeszowa12. 

8.2. Wybierz jeden z tematów i napisz sprawozdanie. Umieść w swojej pracy wybranego 

bohatera z lektury Mały Książę oraz inną postać literacką z obowiązkowych lektur szkolnych 

poznanych w klasach IV–VI.  

– Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Badaczy Kosmosu, 

– Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Kupców i Dostawców Kwiatów, 

– Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Główne kierunki w architekturze latarni morskich. 

Urszula Wykurz 

 

Przypisy: 
1 E. Drewermann, Istotnego nie widać. Rzecz o Małym Księciu, przeł. J. Prokopiuk, Wydawnictwo W.A.B., 

Warszawa 1996, s. 9. 
2 R.A. Heinlein, Hiob – komedia sprawiedliwości, przeł. M. Jakuszewski, Dom Wydawniczy „Rebis”, 

Poznań 1992, s. 126.  
3 M. Kisiel, Małe Licho i tajemnica Niebożątka, Wilga, Warszawa 2018, s. 35–36.  
4 A. de Saint-Exupéry, Mały Książę, przeł. J. Szwykowski, Wydawnictwo Arcanus, Bydgoszcz 1994, s. 57.  
5 Z. Bauman, Sztuka życia, przeł. T. Kunz, WL, Kraków 2009, s. 14.  
6 R. Bradbury, Kroniki marsjańskie, przeł. P. Braiter, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, s. 113.  
7 U. Wykurz, Wędrując do krainy kolibra: nowe spojrzenie na Małego Księcia (cz. 3), „Język Polski 

w Gimnazjum. Zeszyty Kieleckie” 2015/2016, nr 3, s. 83.  
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8 U. Wykurz, Błękitny laptop Romea. Mapa literackich osobliwości, Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Katowice 2016, s. 68–69.  

9 U. Wykurz, Wędrując do krainy kolibra: nowe spojrzenie na Małego Księcia (cz. 3)…, s. 84–85.  
10 U. Wykurz, Wędrując do krainy kolibra: nowe spojrzenie na Małego Księcia (cz. 1), „Język Polski 

w Gimnazjum. Zeszyty Kieleckie” 2015/2016, nr 2, s. 66–67.  
11 U. Wykurz, Wędrując do krainy kolibra: nowe spojrzenie na Małego Księcia (cz. 3)…, s. 77–78.  
12 U. Wykurz, Sprawozdanie z XII Edycji Konkursu Złote Nożyczki, w: tejże: Błękitny laptop Romea…, 

s. 66–67.  
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EDUKACJA  JĘZYKOWA 

 
Agnieszka Osicka 
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie 

 DZIEŃ   FRANKOFONII  

W  VIII   L ICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

SAMORZĄDOWYM   W  CZĘSTOCHOWIE  

 

zień Frankofonii to niezwykłe święto obchodzone w krajach, które 

łączy wspólny mianownik – język francuski. Świętowany 20 marca 

dzień upamiętnia powstanie w 1970 roku Międzynarodowej Orga-

nizacji Frankofonii (OIF). W naszej szkole również postanowiliśmy uczcić to 

wydarzenie, organizując 31 marca 2022 r. Dzień Frankofonii.  

CZYM JEST FRANKOFONIA?  

Frankofonia (fr. La Francophonie, z łac. Francus = „Francuz” + gr. phone = „głos, dźwięk”) 

Nazwy tej po raz pierwszy użył w 1880 r. francuski geograf Onésime Reclus. Określa ona 

wspólnotę ludzi i państw posługujących się językiem francuskim. Według danych z 2018 r. 

szacuje się, że takich osób jest ok. 300 milionów i zamieszkują 5 kontynentów. Obecnie do 

organizacji należy 54 państw członkowskich, 7 członków stowarzyszonych oraz 27 państw 

o statusie obserwatorów. Co ciekawe, status ten ma również Polska. 

D 
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Źródło, https://onu.delegfrance.org, [dostęp 10.08.2022]. 

 

JAK POWSTAŁA FRANKOFONIA I JAKIE SĄ JEJ CELE?  

Inspirując się Brytyjską Wspólnotą Narodów (The Commonwealth of Nations), dawne 

mocarstwa kolonizatorskie – Francja i Belgia oraz bogatsze kraje francuskojęzyczne, z Ka-

nadą i Szwajcarią na czele, stworzyły w 1970 r. organizację niosącą pomoc biedniejszym 
krajom (OIF). Obecnie OIF zapewnia współpracę polityczną, edukacyjną, gospodarczą i kul-

turalną między krajami członkowskimi.  

Głównym celem Frankofonii jest promowanie języka francuskiego oraz kultury frankofoń-

skiej. Organizacja aktywnie działa na rzecz wspomagania zrównoważonego rozwoju, a także 

pokoju, demokracji i praw człowieka. 

Zaprojektowany w 1987 r. emblemat Frankofonii stał się oficjalnym logo Międzynarodo-
wej Organizacji Frankofonii i widnieje na fladze Frankofonii. Zazębiające się pierścienie mają 

symbolizować działalność na pięciu kontynentach, a ich połączenie ma wywoływać skojarze-

nia współpracy. 

JAK ŚWIĘTOWALIŚMY DZIEŃ FRANKOFONII W VIII LO SAMORZĄDOWYM? 

Nasza szkolna społeczność frankofońska liczy w przybliżeniu 200 uczniów oraz 2 nau-
czycieli – Agnieszkę Osicką i Ewę Majchrzak. My również chcieliśmy się włączyć w świętowa-

nie Dnia Frankofoniii, stąd pomysł na tę uroczystość.  

Z każdej klasy, uczącej się języka francuskiego, uczniowie wytypowali 3–4-osobowe dru-

żyny, co dało łącznie 16 ekip, które stanęły do rywalizacji o tytuł „Mistrzów Frankofonii”. 

Zawodnicy starli się ze sobą w 85-pytaniowym quizie, który przygotowałam za pomocą plat-

formy www.quizziz.com  



Edukacja w teorii i praktyce

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (125) 2022   68 

 

Uczestnicy musieli popisać się wysokim poziomem wiedzy ogólnej na temat Francji, 

w tym historii, geografii i literatury francuskiej, ale także znajomością podstawowych infor-

macji na temat krajów Frankofonii, a zwłaszcza Belgii. Wszyscy, kilka dni przed quizem, 

zostali poinformowani o zakresie wymaganej wiedzy i samodzielnie przygotowywali się do ry-
walizacji. Test pozwolił wyłonić „Mistrzów Frankofonii” – klasę 2 d, która wróciła do domu 

z nagrodami.  
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Podczas zmagań uczniowie tworzyli również plakaty promujące język francuski.  

 
Plakaty wykonane przez uczniów 

 

Amatorki kuchni postanowiły nawet przygotować słodką kawiarenkę.  

 

Święto podsumowaliśmy, śpiewając wspólnie nasze ulubione francuskojęzyczne piosenki.  

Odrobina rywalizacji, zdrowe współzawodnictwo, francuskojęzyczna muzyka, słodkie 

wypieki, cóż więcej potrzeba, aby uznać dzień za udany? 
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PRZYKŁADOWE PYTANIA POCHODZĄCE Z QUIZU: 

1. Komu Frankofonia zawdzięcza nazwę? 

2. Język francuski jest obok języka angielskiego jedynym językiem używanym na …...… 

kontynentach 

3. W Europie język francuski NIE jest językiem urzędowym w …...… 

4. Francja graniczy z …...… 

5. Najszybsza kolej we Francji to …...… 

6. Jak nazywa się aktualny prezydent Francji? 

7. Która wyspa należy do Francji? 

8. Który władca Francji został ścięty gilotyną? 

9. Czym jest Ratatouille (ratatuja)? 

10. Jakie jest motto Francji? 

11. Jak nazywa się rzeka przepływająca przez Paryż? 

12. Jak brzmi tytuł francuskiego hymnu? 

13. Wieża Eiffla została zbudowana w roku …...… 

14. Słynny Tour de France to …...… 

15. Wzniesienie której paryskiej budowli zlecił Napoleon I? 

16. Symbolem wybuchu Wielkiej Rewolucji francuskiej było …...… 

17. Która z marek samochodowych jest francuska? 

18. Kto napisał „W 80 dni dookoła świata”? 

19. Kto jest autorem książki „Trzej Muszkieterowie”? 

20. Jak nazywa się gra, w którą grają starsi mieszkańcy południowej Francji? 

Pytania były zamknięte, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. 

Agnieszka Osicka 
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MIĘDZY  TEKSTEM  A  OBRAZEM 

LEKCJA  BOTANIKI   Z   C ICELY   MARY  BARKER  

olorowy świat słowa i obrazu zaj-

muje ważne miejsce w życiu dziecka. 
Książka, spajająca klamrą te dwa 

pojęcia, należy do jednej z najpopularniej-

szych form kontaktu z kulturą. Literatura 

pobudza sferę intelektualną, budzi emocje 

i przeżycia, uruchamia wyobraźnię, ale rów-
nież inspiruje do samodzielnych poszu-

kiwań, odkrywania świata we wszystkich je-

go aspektach. Książka dedykowana naj-

młodszym czytelnikom oprócz interesujące-

go tekstu powinna posiadać również barw-

ne, estetyczne ilustracje, wyróżniające się 

piękną szatą graficzną. Przez termin ten na-
leży rozumieć kompozycję plastyczną treś-

ciowo i formalnie związaną z tekstem, któ-

remu towarzyszy. Stanowi zarówno jego ob-

jaśnienie, jak i uzupełnienie. Dla pełnego 

oglądu warto nadmienić, że w przeciwień-
stwie do ilustracji, obrazek, często niefor-

tunnie używany w tym wypadku jako syno-

nim, stanowi zamkniętą, spójną całość i nie 

wymaga komentarza (tekstu)1.  

K 
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Można pokusić się o stwierdzenie, że ilu-

stracja bywa sumą wiedzy wyniesionej przez 

artystę z wybranego fragmentu utworu. Sta-
nowi wizję osobistej refleksji grafika wysnu-

tej na kanwie słów stworzonych przez au-

tora tekstu. Z grupy postaci wydobywa bo-

hatera, wiodący element, zjawisko przedsta-

wione w tekście. Rysunek na podobieństwo 

improwizacji muzycznej może stać się nową 
jakością wyniesioną z tematu głównego, rza-

dziej, posługując się terminologią muzycz-

ną, bywa akompaniamentem dla literackiej 

linii melodycznej2. 

Ilustracja książkowa jest istotnym ele-
mentem edukacji dzieci w wieku przed-

szkolnym i wczesnoszkolnym. Ta forma do-

powiedzenia tekstu służy zrozumieniu treś-

ci, ułatwia jego odbicie w psychice młodego 

człowieka. Odpowiednia transformacja treś-

ci w obraz oddziałuje jako bodziec, niezbęd-
ny przy prawidłowej percepcji wiedzy. Ilu-

stracja pomaga lepiej zrozumieć, wyobrazić 

sobie znaczenie słów, zjawisk, faktów któ-

rych dziecko nie zna. Dokonując przeglądu 

ilustracji, można zauważyć różne ich style: 
bajkowy, groteskowy, realistyczny. Dzięki 

bajkowym grafikom dziecko odnajduje się 

w świecie marzeń – przykładowo może szyb-

ko przenieść się z miejsca na miejsce, stać 

się niewidzialnym, przybierać każdą postać, 

rozmawiać z wróżkami, a nawet czarować. 
Nierzadko ilustracja taka spełnia także rolę 

terapii. Z kolei ilustracje w stylu grotesko-

wym towarzyszą wesołym, śmiesznym wier-

szykom, opowiastkom. Poprzez zabawne 

przedstawienie czegoś lub kogoś przez pod-
kreślenie i uwydatnienie komicznych cech 

mają na celu przede wszystkim wywołać 

uśmiech. Trzecia forma ilustracji, traktuje 

przedstawienie w kategoriach realizmu. Za-

znajamia młodych odbiorców z prawdziwym 

życiem, z przyrodą żywą i martwą oraz z ży-
ciem społecznym w różnych jego odsło-

nach3.  

Doskonały przykład fuzji wymienionych 

typów ilustracji stanowi twórczość Cicely 

Mary Barker. Zapisała się ona na kartach 
historii jako autorka przepięknych rycin 

przedstawiających przyrodę, w szczególnoś-

ci: kwiaty, drzewa, krzewy, na których przy-

siadły subtelne, niczym utkane z mgły baj-

kowe wróżki. Jej postać jest nadal mało 

znana w Polsce. Próżno szukać o niej 
wzmianek i artykułów w języku polskim. 

Dotychczas żaden z jej tomików poezji rów-

nież nie doczekał się tłumaczenia. 

Artystka przyszła na świat w 1895 r. w Cro-

yon, w hrabstwie Surrey – obecnie jest to 

dzielnica Londynu. Była drugą córką Mary 
Eleanor (Oswald) oraz Waltera Barkera, 

artysty-amatora, zajmującego się dostawa-

mi nasion. Mała Cicely chorowała na epi-

lepsję. Pozostawała pod stałą opieką niani, 

guwernantki, a kucharz przygotowywał dla 

niej specjalne posiłki. Później dziewczynka 
znajdowała się pod czujnym okiem starszej 

o dwa lata siostry Dorothy. Lata wczesnej 

młodości upływały jej spokojnie, poza przy-

krymi atakami choroby. Fizyczna niedyspo-

zycja wymusiła na niej, by większość czasu 
spędzać w łóżku. Nie był to jednak czas stra-

cony, ponieważ zafascynowana światem 

książek chłonęła nie tylko ich treść, ale rów-

nież zachwycała się zamieszczonymi w nich 

ilustracjami, szczególnie autorstwa Kate 

Greenaway i Randolpha Caldecotta. Prace 
tych artystów wywarły znaczny wpływ na jej 

późniejszą drogę artystyczną. Ponadto pisa-

ła wiersze4. 

 
Cicely Mary Barker 

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Cicely_Mary_Barker#/media/File:CMBarkerc1920.jpg, 

[dostęp 25.08.2022]. 

Cicely wcześnie rozpoczęła swoją przygo-

dę ze sztuką. Ojciec, który szybko dostrzegł 

jej talent opłacił córce artystyczne kursy 

korespondencyjne. W 1908 r., w wieku 13 lat 

rozpoczęła edukację w Croydon School of 
Art. Z czasem otrzymała tam posadę nau-

czycielki. Ponadto wiele w tym okresie pod-

różowała po kraju. Otoczona najbliższymi, 

zatroskanymi o jej wątłe zdrowie, podziwiała 

uroki południowego wybrzeża. Podczas wy-

praw wykonywała wiele szkiców, rysunków, 
sukcesywnie poszerzała swoja paletę barw. 

Następnie przyszły kartki okolicznościowe, 

pocztówki oraz ilustracje do prasy dziecięcej. 

W 1911 r. cztery prace jej autorstwa zostały 
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kupione i opublikowane przez drukarza 

Raphaela Tuck’a. W październiku tego roku 

zdobyła drugą nagrodę w konkursie na pla-
kat Croydon Art Society, a wkrótce po tym 

została wybrana jego najmłodszym człon-

kiem. Jeden z krytyków tego stowarzyszenia 

zauważył, iż „jej rysunki pokazują niezwykłą 

wolność ducha”, a twórczość Barker zapo-

wiada się obiecująco. Doceniono jej wyob-
raźnię, kreatywność, delikatną kreskę. Do-

skonale posługiwała się niełatwą techniką 

akwareli, tworzyła piórem i tuszem, czasem 

sięgała również po pastele oraz farby olej-

ne5.  

 
Źródło: https://tiny.pl/wmmd3,  

[dostęp 25.08.2022]. 

W twórczości Cicely często można doszu-

kać się inspiracji  twórczością prerafaelitów, 

zwłaszcza przy wyborze tematyki oraz bu-

dowaniu atmosfery, kompozycji dzieła. Szcze-

gólnie bliskie były jej prace Johna Everetta 
Millaisa i Edwarda Burne-Jonesa. Twierdzi-

ła, iż zawsze starała się malować w sposób 

instynktowny, niewymuszony, swobodny, bez 

wikłania się w teorie artystyczne. Dzięki zes-

poleniu subtelnego, miękkiego rysunku z ol-
brzymią wyobraźnią i wrażliwością zyskała 

popularność, która trwa do dziś, szczególnie 

na Wyspach Brytyjskich oraz w Stanach 

Zjednoczonych6.  

Na początku XX w. motywy wróżki i elfa 

stały się niezwykle popularne zarówno w sztu-
ce, jak i literaturze. Stało się tak po wy-

daniu „Nadejście wróżek” pióra Arthura Co-

nana Doyle'a, „Piotrusia Pana”, autorstwa 

Jamesa Matthew Barriego oraz bajkowych 
ilustracji Australijki Idy Rentoul Outhwaite. 

Młoda Cicely z upodobaniem podjęła ten 

temat. W 1918 r. stworzyła przepiękną serię 

pocztówek przedstawiających te baśniowe 

stworzenia w otoczeniu rozmaitych roślin7. 

W 1912 r., po śmierci ojca, siedemnasto-
letnia wówczas Barker, wysłała swoje prace 

artystyczne oraz poezję do różnych wydaw-

nictw starając się wesprzeć finansowo mat-

kę oraz siostrę. W tym czasie Dorothy uczy-

ła w dwóch prywatnych szkołach, później 
otworzyła przedszkole ulokowane na tyłach 

domu. Cicely „wypożyczała” jej podopiecz-

nych. Subtelne, pełne uroku, delikatne, 

eteryczne wróżki i elfy były przedstawiane 

w  towarzystwie rozmaitych kwiatów, krze-

wów, owoców i warzyw. Malowała również 
dzieci krewnych, a także Gladys Tidy, młodą 

gospodynię Barkerów. Artystka sama zapro-

jektowała i stworzyła kostiumy dla swoich 

małoletnich modeli. Skarbnicą inspiracji by-

ła sama natura, z której czerpała garściami, 
obserwując i analizując najmniejsze frag-

menty każdej rośliny. Przebrania trzymała 

w skrzyni znajdującej się w pracowni razem 

z innymi dodatkami, m.in. ze skrzydełkami 

zrobionymi z drucików i gazy. Po wykonaniu 

ilustracji kostium był albo niszczony lub 
przerabiany, a jego poszczególne elementy 

często wykorzystywała na potrzeby tworze-

nia kolejnych. Artystka z rozrzewnieniem 

wspominała ten okres. Jej pracownia znaj-

dowała się w przydomowym ogrodzie, z któ-
rego czerpała zarówno rośliny, jak i inspi-

racje do swoich prac. Kiedy nie znajdowała 

w nim potrzebnego gatunku, udawała się do 

Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew8.  

Przedstawienie baśniowych istotek wy-

różnia realizm, delikatność każdego gestu, 
lekkość palety barwnej, subtelna gra koloru 

i wody, światła i cienia. Urzeka przy tym 

dokładność botanicznego przedstawienia 

wszystkich odwzorowywanych roślin. Dzięki 

temu widz bez problemu i z łatwością po-
trafi je zidentyfikować, rozpoznaje po-

szczególne ich fragmenty, owoce, które ro-

dzą, kolory, które przybierają płatki i liście 

kwiatów w danej porze roku. Żaden szczegół 

nie umknął czujnej uwadze artystki. Na ilu-

stracjach Barker każda jej wróżka roztacza 
opiekę nad swoim kwiatem lub inną rośliną, 

dba o jej wzrost, siłę, kieruje ją do promieni 

życiodajnego słońca, łagodnie gładzi liście. 

Artystka obdarzyła swoje fantastyczne dzie-
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ci zarówno niemal namacalną autentycz-

nością, jak i subtelnym pięknem. Te urocze 

postacie wróżek wkomponowane w bota-

niczną przestrzeń oczarowały dzieci, mło-
dzież, ale również skradły serca dorosłych. 

Grafikom często towarzyszy krótki tekst 

(wiersz, werset) stanowiący ujmujące dopeł-

nienie całości. Ze względu na dużą popu-

larność szybko zostały przetłumaczone dla 
młodych czytelników, a także na bestselle-

rową serię „Fairyopolis” New York Timesa9. 

 

Źródło: https://tiny.pl/wmm5r,  
[dostęp 25.08.2022]. 

W 1923 r. artystka wysłała swoje bajki 

do różnych wydawnictw. Jedno z nich, Bla-

ckie & Son, zapłaciło 25 funtów za 24 obra-

zy wraz z towarzyszącymi im tekstami10. 

W tym samym roku ukazała się jej pierwsza 
książka „Kwiatowe wróżki wiosny”11. Jednak 

dopiero dwa lata później, po opublikowaniu 

„Kwiatowe wróżki lata”12 Barker otrzymała 

tantiemy za swoją pracę. Za życia artystki 

z serii kwiatowych wróżek ukazała się jesz-

cze ta, o tematyce jesiennej13, a już po-
śmiertnie, bo  w 1985 r. zebrano i opubliko-

wano kolekcję zimową14. Oprócz tego poja-

wiły się „Kwiatowe wróżki ogrodu”15, „Alfa-

bet kwiatowych wróżek”16, „Kwiatowe wróżki 

drzew”17 oraz liczne ilustrowane książki 

z  piosenkami i wierszykami dla dzieci, 

książki o tematyce religijnej, a także pocz-

tówki. 

Barker była niezwykle pobożną anglikan-

ką. Zajmowała się działalnością dobroczyn-

ną – część swoich prac podarowała na cele 

charytatywne oraz organizacjom misyjnym. 

Opracowała 8 pocztówek i 5 kartek uro-

dzinowych z wizerunkami aniołów stróżów 
dla Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Chrześ-

cijańskiej. Stworzyła również kilka książek 

o tematyce religijnej, tj.: „The Children’s Book 

of Hymns” oraz, we współpracy z siostrą, 

„He Leadeth Me”. Ponadto zaprojektowała 
przepiękny witraż do kościoła św. Edmunda 

w Pitlake, a jej obraz przedstawiający Dzie-

ciątko Jezus, „The Darling of the World Has 

Come”, został zakupiony przez samą kró-

lową Marię (1810-1936). W 1941 r. ukoń-

czyła pracę nad panelami olejnymi prze-
znaczonych do chrzcielnicy w kościele 

św. Andrzeja w South Croydon. Prace te do-

tyczyły 7 sakramentów świętych18.  

W 1954 r. Dorothy zmarła na atak serca. 

Cicely nie była w stanie w pełni realizować 
swojego potencjału twórczego. Musiała prze-

jąć całą opiekę nad matką, która odeszła 

sześć lat później. W 1961 r. przeprowadziła 

się do Storrington (Sussex), jednak jej stan 

zdrowia zaczął się sukcesywnie pogarszać. 

Przebywała w ośrodkach opieki i domach 
rekonwalescencji. Opiekowali się nią krewni 

oraz przyjaciele. Zmarła w 1973 r. w wieku 

77 lat. Jej prochy zostały rozrzucone na 

cmentarzu w Storrington. Z kolei prace 

artystki przekazano jej przyjaciołom, zna-
jomym, a część trafiła do instytucji chary-

tatywnych19. 

Kontakt ze sztuką plastyczną oraz  pierw-

sze doświadczenia w komunikacji wizualnej 

zapewniają dziecku książki obrazkowe i ilu-

strowane. Stąd tak istotne jest, aby wplotły 
się one w codzienność młodego człowieka, 

by generowały wartościowe bodźce zarówno 

pod względem poznawczym, jak i estetycz-

nym. Obecny rynek książki dla dzieci jest 

niezwykle bogaty, oferuje publikacje adre-
sowane do różnych grup odbiorczych cha-

rakteryzujących się różnymi możliwościami 

percepcyjnymi. Pozostaje mieć nadzieję, że 

wkrótce poetycka twórczość C.M. Barker 

zostanie przetłumaczona na język polski, 

a jej przepiękne ilustracje będą cieszyć oczy 

młodych polskich czytelników. 

dr Joanna Bochaczek-Trąbska 
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EDUKACJA  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

 
Izabela Śledziona 
Iwona Chłąd 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku 

KORELACJA  MIĘDZYPRZEDMIOTOWA  

BIOLOGII  Z  MATEMATYKĄ  

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  

WSTĘP 

Realizacja podstawy programowej jest klu-

czowym obowiązkiem nauczyciela na każ-

dym etapie kształcenia. Formy realizacji są 

określone w podstawie, jednak metody, za 
pomocą których zrealizujemy założone cele, 

każdy nauczyciel musi dobrać indywidual-

nie, mając na uwadze możliwości zespołu 

klasowego i jego specyfikę. W naszej szkole 

stawiamy na kształcenie umiejętności mate-
matycznych na wszystkich przedmiotach 

przyrodniczych. Aby zachęcić uczniów do 

uczenia się biologii, nauczyciel musi poka-

zać przydatność wiedzy biologicznej w życiu 

codziennym oraz wykazać możliwości zasto-

sowania tej wiedzy w innych przedmiotach. 
Podobnie jest z matematyką. Uczeń szkoły 

podstawowej powinien wiedzieć, dlaczego 

kaktusy przyjmują obłe kształty łodyg i ro-

zumieć, że to zapewnia im mniejszą po-

wierzchnię parowania, czyli mniejszą utratę 
wody. Uczeń kojarzy treści z matematyki 

i wie, że kula ma najmniejszą powierzchnię, 

dlatego zapewni roślinom, których łodyga 

przyjmuje taki kształt mniejsze parowanie, 

czyli transpirację. Rośliny siedlisk suchych, 

do których zaliczamy kaktusy żyją na tere-
nach z deficytem wody, dlatego kształt ło-

dygi jest odpowiedni do warunków środo-

wiska, będąc formą przystosowania, czyli 

adaptacji. 

Zdaniem Serafiny Buły „Włączenie do nau-
czania w szkole zadań, krzyżówek, łamigłó-

wek i gier dydaktycznych o treści ekolo-

gicznej stanowi dobry sposób na rozwijanie 

u uczniów matematyzacji prostych zagad-

nień istotnych dla zdrowia i jakości życia 

człowieka, uatrakcyjnienia matematyki z jed-
nej strony a z drugiej zaś integracji aktyw-

ności umysłowej ucznia”1. 

Cytat ten mimo upływu dwudziestu lat 

jest nadal aktualny i wskazuje nauczycie-

lowi, w jaki sposób kształcić myślenie ma-

tematyczne uczniów na przedmiotach przy-

rodniczych. Analizując wyniki egzaminów 
ósmoklasisty, należy stwierdzić, że najniż-

sze wyniki uczniowie uzyskują z egzaminu 

z matematyki, więc wszyscy nauczyciele po-

winni włączyć treści matematyczne do rea-

lizacji zagadnień podstawy programowej 
swojego przedmiotu, aby oswoić ucznia 

z matematyką i pozwolić mu polubić ten 

kluczowy przedmiot.  

Nauki matematyczno-przyrodnicze nie są 

w pełni skorelowane. Taki wniosek można 

wysnuć, analizując podstawę programową 
biologii, matematyki, fizyki, chemii i geogra-

fii w szkole podstawowej. Niejednokrotnie 

nauczyciel biologii wprowadza zagadnienia 

chemiczne przy realizacji treści z fizjologii 

człowieka w klasie siódmej, a na lekcjach 
chemii uczeń poznaje symbole pierwiastków 

chemicznych znacznie później. Dopiero 

w klasie ósmej na lekcji chemii uczeń pozna 

białka, cukry i tłuszcze, które zostały omó-

wione na lekcji biologii rok wcześniej. Za-

daniem nauczyciela przedmiotów przyrod-
niczych jest przekazywanie wiedzy w sposób 

skorelowany, aby ukazać wzajemne prze-

nikanie się zagadnień na ww. przedmiotach. 

To zadanie można zrealizować, wprowadza-

jąc działania innowacyjne pozwalające po-
łączyć treści biologiczne z matematyką, lub 

organizując konkurs np. z okazji obchodów 

Dnia Ziemi, który sprawdzi wiedzę biolo-

giczno-matematyczną uczniów. W tym arty-

kule jako formę korelacji międzyprzedmio-

towej zaprezentujemy konkurs ekologiczno- 
-matematyczny „Eko-Mat”, który został zor-

ganizowany w naszej kłobuckiej „Trójce” 

w ramach obchodów Dnia Ziemi 2022. 
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KONKURS EKOLOGICZNO-MATEMATYCZNY  

JAKO PRZYKŁAD KORELACJI  

TREŚCI MIĘDZYPRZEDMIOTOWYCH 

Konkurs ekologiczno-matematyczny „Eko- 

-Mat” został opracowany i zrealizowany 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku w ra-

mach obchodów Dnia Ziemi 2022. Koor-

dynatorkami konkursu były: Izabela Śle-

dziona, nauczyciel biologii oraz Iwona Chłąd, 
nauczyciel matematyki. Konkurs wskazał 

uczniom możliwości zastosowania wiedzy 

z  ww. przedmiotów w życiu codziennym, 

w praktyce. Forma kodowania zadań kon-

kursowych przy pomocy generatora QR 
Code wzbudziła ciekawość uczniów i zachę-

ciła ich do wzięcia udziału w zmaganiach 

konkursowych. 

Konkurs był zorganizowany po raz pierw-

szy w takiej formie. Nauczyciele opracowali 

wspólny regulamin konkursu dla trzech 
kategorii wiekowych. Kategoria I obejmowa-

ła uczniów klas 1–3, w II kategorii repre-

zentantami byli uczniowie klas 4–6, a III ka-

tegorię stanowili uczniowie klas 7–8. Nau-

czyciele organizujący konkurs zaplanowali 
liczbę zadań oraz poziom ich trudności 

dopasowany do wieku i możliwości uczniów 

w danej kategorii wiekowej. Każde zadanie 

zakodowane było w formie kodu QR i przy-

czepione na drzwiach poszczególnych sal 

lekcyjnych, aby ułatwić uczniom dostęp do 
zadań w czasie przerw międzylekcyjnych. 

W dniu konkursu uczniowie naszej szkoły 

wyjątkowo mogli w czasie przerw korzystać 

ze smartfonów za zgodą dyrekcji szkoły, aby 

odczytywać zadania konkursowe przy uży-

ciu czytnika QR Code. 

REGULAMIN KONKURSU – EDYCJA 2022 

Regulamin konkursu został opracowany 

i opublikowany w dzienniku Librus oraz na 

stronie internetowej szkoły w marcu br., 

aby uczniowie mieli czas na przygotowanie 
się do konkursu. Zapisy regulaminu przed-

stawiamy poniżej: 

1. W konkursie ekologiczno-matematycznym 

„Eko-Mat” mogą uczestniczyć uczniowie 

klas 1–8 Szkoły Podstawowej nr 3 w Kło-
bucku na zasadzie dobrowolności, w ry-

walizacji indywidualnej. 

2. Konkurs ma na celu pokazanie powią-

zania biologii z matematyką oraz pozwoli 

na poszerzenie wiedzy z ekologii i och-

rony środowiska oraz doskonalenie umie-

jętności rachunkowych z matematyki. 

3. Uczeń przystępujący do konkursu jest 

zobowiązany rozwiązać samodzielnie za-

dania w formie pisemnej, na kartce  
i oddać nauczycielom koordynatorom do 

godz. 1300 w dniu konkursu. Zabronione 

jest korzystnie z Internetu w celu ułat-

wienia w rozwiązywaniu zadań.  

4. Zadania zostaną sprawdzone i ocenione 

przez komisję konkursową, w skład któ-
rej wejdą nauczyciele koordynatorzy kon-

kursu oraz dyrekcja szkoły. 

5. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców 

na podstawie liczby uzyskanych punktów. 

6. Laureaci konkursu i uczniowie wyróżnie-
ni otrzymają nagrody cząstkowe z biologii 

i matematyki. 

7. Decyzja komisji konkursowej odnośnie 

wyników jest ostateczna. 

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH KONKURSU 

EKOLOGICZNO-MATEMATYCZNEGO „EKO-MAT” 

DLA KLAS 1–3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Zestaw konkursowy dla klas 1–3 został 

opracowany po przeanalizowaniu podstawy 

programowej edukacji matematycznej i przy-

rodniczej w obrębie edukacji wczesnoszkol-
nej. W tegorocznej edycji okazał się zbyt 

trudny dla pierwszoklasistów, dlatego ucz-

niowie rozwiązywali zadania w grupie pod 

kierunkiem nauczyciela edukacji wczesno-

szkolnej. W przyszłym roku będzie podlegał 

modyfikacji. Zestaw zadań został opracowa-
ny przez nauczycieli koordynatorów. Przed-

stawiał się następująco: 

Zadanie 1. 

W naszej szkole przeprowadzono zbiórkę ma-

kulatury. Po zakończeniu zbiórki okazało 

się, że klasy zebrały: 

kl. 1a – 23 kg 

kl. 1b – 16 kg 

kl. 1c – tyle, co kl. 1a i kl. 1b razem 

Policz, ile makulatury zebrali uczniowie klas 

pierwszych naszej szkoły podstawowej. Za-

pisz odpowiednie działanie. 
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Zadanie 2  

Każdy owad ma 3 pary odnóży. Do owadów 

zaliczamy pszczołę miodną. Oblicz, ile par od-

nóży ma 5 pszczół miodnych? 

 

Zadanie 3  

Zakręcaj wodę podczas mycia zębów. W cią-

gu 12 sekund z kranu wypływa średnio 

1 litr wody. Ile zmarnuje się wody w czasie 

24 sekund?  

 

Zadanie 4 

Foliowa reklamówka po zakupach rozkłada 

się 15 lat. Ile lat będziesz miał za 15 lat, jak 

ta reklamówka zostanie rozłożona. Zapisz 
działanie, które wykonałeś, aby określić 

swój wiek ? 

 

Zadanie 5 

Do karmnika przylatują zimą różne ptaki. 

Pewnego zimowego poranka do karmnika 
przyleciało 6 sikorek i 2 kosy. Po 5 minu-

tach odleciały wszystkie kosy i 2 sikorki. Ile 

ptaków pozostało przy karmniku? Zapisz 

działanie matematyczne. 

 

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH KONKURSU 

EKOLOGICZNO-MATEMATYCZNEGO „EKO-MAT” 

DLA KLAS 4–6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Zestaw zadań dla klas 4–6 został ułożony 

przez koordynatorów wg autorskich pomy-

słów oraz wykorzystane zostały zadania 

z publikacji Serafiny Buły (2001), które zos-

tały zaktualizowane odnośnie aktualnych 

danych statystycznych. 

Zadanie 1 

Na Oceanie Spokojnym zderzyły się dwa 

tankowce z ropą. Jak wiadomo ropa zatru-

wa środowisko oceaniczne. Jeden tankowiec 

wiózł 9 151 ropy, a drugi 9 851. Po zderze-
niu tylko 95 litrów ropy zostało w obu tan-

kowcach. Ile ropy wylało się do oceanu? 

 

Zadanie 2 

 Z produkcją papieru związane jest bardzo 

duże zużycie wody. Z tego powodu celulo-

zownie są zlokalizowane przy rzekach i du-

żych zbiornikach wodnych. Ile litrów wody 
potrzeba do produkcji książki o wadze 0,75 

kg, skoro na wyprodukowanie 1 kg papieru 

potrzeba jej 1 000 litrów? 
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Zadanie 3  

Samochód ciężarowy wydziela 80 dm3 spa-

lin w ciągu dnia, a samochód osobowy 
wydziela połowę tego co samochód ciężaro-

wy. Jaką ilość zanieczyszczeń wydzielają te 

samochody w ciągu jednego miesiąca, przyj-

mując, że miesiąc ma 30 dni? 

 

Zadanie 4 

Jeden litr zużytego oleju silnikowego wylany 

do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanie-

czyścić 1 000 000 litrów wody. Ile litrów wo-

dy zanieczyści 1 000 litrów takiego oleju? 

 

Zadanie 5 

Liczba Parków Krajobrazowych w Polsce 

z  roku na rok zwiększa się, obecnie ich 

powierzchnia wynosi 2,61 mln ha. Park 

Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą 

zajmuje obszar 124 030 ha. Oblicz, jaki 
procent wszystkich parków krajobrazowych 

stanowi Park Lasy nad Górną Liswartą. 

 

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH KONKURSU 

EKOLOGICZNO-MATEMATYCZNEGO „EKO-MAT” 

DLA KLAS 7–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Zestaw zadań dla najstarszej grupy 

wiekowej składał się z 7 zadań, przy czym 

cztery z nich utworzyły autorki artykułu, 

a pozostałe trzy, czyli zadania: 4, 6 i 7 zos-

tały zaczerpnięte z „Matematyki na zielono” 

(Kramer, 2022). 

Zadanie 1 

Żuki leśne zakopują do gleby w postaci 

zlepków 250 kg ściółki leśnej na 1 ha lasu. 

Ile kg ściółki zakopią żuki na powierzchni 

10 ha lasu? 

 

Zadanie 2  

Dużym problemem dla środowiska jest 

składowanie odpadów komunalnych. Każdy 

z nas jako indywidualny producent śmieci 

wytwarza 250 kg w ciągu roku. Oblicz, ile 

śmieci produkują rocznie mieszkańcy 
Kłobucka, których jest 12 709, wg danych 

statystycznych z 2021 roku. 

 

Zadanie 3 

W toaletach na trzecim piętrze naszej szkoły 

jest 12 kranów. Codziennie w szkole na tym 

piętrze myje ręce 100 uczniów, nie zawsze 

dokręcając kran. Niedokręcony kran to 
strata 18,8 litra wody na dobę. Oblicz, jakie 

straty wody generujemy na trzecim piętrze 

w ciągu tygodnia. 
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Zadanie 4 

W ciągu 1 h ludzie wypalają 53 tony tytoniu 

w postaci papierosów, fajek i cygar. Oblicz, 

ile ton tytoniu spalają ludzie w ciągu 14 h? 

 

Zadanie 5 

Janek pojechał na wycieczkę rowerową. 

W ciągu godziny pokonywał średnio 16 km. 

Po jakim czasie dojechał do celu oddalonego 

od domu o 40 km? 

 

Zadanie 6  

Całe zasoby wody na Ziemi to 100%. W puli 

100% jedynie 3% stanowi woda słodka, 97% 

to wody oceaniczne i pozostałe wody słone. 

Narysuj wykres kołowy przedstawiający ilość 

zasobów wody słodkiej i słonej na kuli ziem-

skiej (Kramer, 2022)  

 

Zadanie 7 

Mianem czarnego złota określamy kompost. 

W pojemniku o objętości 100 l zmieści się 

20 kg resztek. Po procesie kompostowania 

otrzymasz 5–8 kg czarnego złota. Ile uzys-
kasz kompostu z kompostownika o pojem-

ności 1 000 l. Wynik zapisz w notacji wy-

kładniczej (Kramer, 2022) zmodyfikowana 

treść.  

 

PODSUMOWANIE 

Konkurs ekologiczno-matematyczny od-

był się 22 kwietnia 2022 r. w ramach obcho-

dów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 3 

w Kłobucku. Uczniowie klas 1–3 uczest-
niczyli w konkursie w 100%, z klas 4–6 

udział wzięło 18 uczestników, a z klas 7–8  

– 24 uczniów.  

Wyniki konkursu przedstawiają się na-

stępująco:  

● klasy 1–3  

– klasy 1a i 1b – wyróżnienie grupowe 

dla wszystkich uczniów 

– klasy 2 – I miejsce Małgosia Gruca 

z kl. 2a  

– Klasy 3 – I miejsce ex aequo Natan Kot-

kowski z kl. 3a i Kuba Kała z kl. 3b  

● klasy 4–6 – komisja nie przyznała miejsc 

● klasy 7–8  

– I miejsce ex aequo – Wiktoria Sawicka 

i Weronika Lis z kl. 8b  

– II miejsce – Dominika Noga z kl. 8a  

– III miejsce – ex aequo Przemysław Ku-

rzacz, Michalina Służałek i Michalina 

Łakomy z kl. 7a  

Zorganizowanie konkursu pozwoliło nau-

czycielom biologii i matematyki ocenić po-
ziom wiedzy ekologiczno-matematycznej ucz-

niów oraz zainicjować prace nad opraco-

waniem wspólnych działań innowacyjnych 

dotyczących omawianego obszaru, czyli ko-

relacji międzyprzedmiotowej biologii i mate-
matyki w szkole podstawowej. Edukacja to 

najtańsza inwestycja w ochronie środowis-

ka, więc liczymy, że wiedza ekologiczno-ma-

tematyczna, którą uczniowie zdobyli w cza-

sie konkursu, zaprocentuje i jako młodzi, 

a za kilka lat jako dorośli obywatele zadbają 

o naszą planetę lepiej niż nasze pokolenie. 

Izabela Śledziona 

Iwona Chłąd  

* QR-kody [dostęp 28.09.2022]. 
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Przypisy: 

1 Buła, S. (2001) Zbiór zadań matematyczno-eko-
logicznych dla gimnazjum, s. 5 
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Damian Włodarczyk 

Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu  

JEZIORA  W  POLSCE. 

SCENARIUSZ  LEKCJI  –   III   ETAP  EDUKACYJNY  

cenariusz lekcji jest do wykorzystania 

na III etapie edukacyjnym: w 4-let-

nim liceum ogólnokształcącym oraz 

5-letnim technikum w zakresie podstawo-
wym. Zajęcia przeznaczone są na realizację 

nowego materiału i obejmują 1 jednostkę 

lekcyjną. 

TREŚCI NAUCZANIA: 

Wymagania szczegółowe obejmują XIV dział, 

czyli regionalne zróżnicowanie środowiska 
przyrodniczego Polski, gdzie uczeń wykazuje 

znaczenie przyrodnicze, społeczne i gospo-

darcze, w tym turystyczne, jezior oraz sztucz-

nych zbiorników na obszarze Polski.  

CEL GŁÓWNY: 

Poznanie specyfiki jezior W Polsce.  

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

Uczeń:  

● wie, co to jest jeziorność, 

● umie pokazać na mapie najważniejsze je-

ziora i zbiorniki sztuczne w Polsce,  

● zna znaczenie przyrodnicze, społeczne i go-

spodarcze, w tym turystyczne, jezior oraz 

zbiorników sztucznych,  

● umie omówić główne typy genetyczne je-

zior, 

● rozpoznaje na podstawie fotografii i na 

mapie Polski typy jezior, 

● potrafi omówić występowanie jezior w Polsce, 

● zna pozytywne i negatywne aspekty bu-

dowy sztucznych zbiorników w Polsce, 

● kształtuje umiejętności dyskusji i pracy 

w grupie. 

METODY I FORMY: 

Pogadanka, dyskusja, mini-wykład z pre-

zentacją, praca z całą klasą, praca w gru-

pach, praca z podręcznikiem, praca z mapą. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

Podręczniki do geografii, atlasy geograficzne 

dla szkół ponadpodstawowych, komputer 

z dostępem do Internetu, rzutnik multimed-

ialny i ekran, ścienna mapa fizyczna Polski, 

prezentacja multimedialna pt.: „Typy gene-

tyczne jezior”. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Faza wprowadzająca 

a) Czynności organizacyjno-porządkowe. 

b) Nauczyciel wprowadza uczniów w prob-

lematykę lekcji oraz omawia cele zajęć. 

2. Faza realizacyjna 

a) Nauczyciel inspiruje twórczo uczniów 

pytaniem: „Dlaczego w północnej częś-

ci Polski jest najwięcej jezior?’’; roz-

poczyna się dyskusja. Nauczyciel wpro-

wadza pojęcie „jeziorność”. 

b) Nauczyciel tłumaczy (przypomina – ten 

materiał był w klasie I) za pomocą mi-
ni-wykładu, wspomagając się prezen-

tacją multimedialną pt. „Typy gene-

tyczne jezior”, co to jest jezioro oraz 

szczegółowo omawia genezę wybranych 

typów jezior, pokazując ich plany. 

c) Uczniowie analizują plany batymet-

ryczne poszczególnych typów jezior, 

szczególnie polodowcowych, a następ-

nie podają ich cechy (wielkość, kształt, 

głębokość); później jeziora te wskazy-

S 
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wane są na mapie fizycznej Polski 

przez wybranych uczniów; uczniowie 

wskazują także nazwy rzek, na któ-
rych powstały jeziora. Uczniowie za-

pisują notatki. 

d) Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy 

i  każdej przydziela jedno znaczenie 
jezior: 1) znaczenie przyrodnicze, 2) zna-

czenie społeczne, 3) znaczenie gospo-

darcze (w tym turystyczne), a następ-

nie prosi grupy o ich przeanalizowanie 

i wskazanie przynajmniej trzech przy-
kładów znaczeń. Wybrany z każdej gru-

py uczeń prezentuje treść wspólnej pra-

cy. Uczniowie zapisują notatki. 

d) Nauczyciel rozpoczyna dyskusję na te-
mat pozytywnych i negatywnych stron 

budowy sztucznych zbiorników w Pols-

ce. Nauczyciel przedstawia ich przy-

kłady, a następnie moderuje dyskusję 

w kierunku cech dodatnich, np.:  

– produkcja prądu (OZE). 

– retencja, 

– połowy ryb, 

– turystyka. 

Następnie wskazane są w burzy mózgów 

cechy ujemne, np.:  

– zmiany w mikroklimacie, 

– utrata naturalnych siedlisk życia dla 

zwierząt, 

– zmiany w życiu mieszkańców (np. prze-

siedlenia, inna sieć dróg),  

– znaczne koszty budowy.  

Uczniowie zapisują notatki. 

3. Faza podsumowująca 

a) Nauczyciel dziękuje uczniom za udział 

w zajęciach i nagradza aktywnych ucz-

niów ocenami. 

b) Prosi o ocenę lekcji poprzez przymoco-

wanie znaczków „OK” lub „NO” na tab-

licy korkowej przy wyjściu z klasy na 

przerwę.  

Damian Włodarczyk 

 

 

 

 

EDUKACJA  CZYTELNICZA  I  MEDIALNA 

 
Ksymena Żurawska 
Zespół Szkół w Białej 

KSIĄŻKI   W  NASZYCH  OCZACH 

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów 

klas 2–3 szkoły podstawowej. 

CELE LEKCJI: 

Uczeń wie: 

● co to jest książka, 

● co to jest burza mózgów, 

● co to jest słownik języka polskiego, 

● jakie są wydawnictwa informacyjne, 

● jakie książki prezentują jego koledzy, 

● jakie okładki książek oraz książki zostały 

wyeksponowane, 

● z jakich utworów literackich pochodzą 

fragmenty książek, 

● jakie mogą być wyzwania czytelnicze, 

● co to jest lapbook, 

● co to jest ewaluacja lekcji. 

Uczeń umie: 

● podać definicję książki, 

● wymienić skojarzenia ze słowem „książka”, 

● wyliczyć wydawnictwa informacyjne, 

● zaprezentować ustnie ulubioną książkę 

oraz zaprojektowaną przez siebie okładkę 

książki, 

● połączyć czytany fragment książki z od-

powiednim tytułem, 

● wybrać odpowiednie dla siebie wyzwanie 

czytelnicze, 

● wyjaśnić, co to jest lapbook, 

● dokonać ewaluacji lekcji. 

Uczeń ustosunkowuje się emocjonalnie, 

intelektualnie i behawioralnie do: 

● tematu lekcji i przedstawianych treści 

oraz ćwiczeń.  
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FORMY PRACY: 

Indywidualna, zbiorowa. 

METODY NAUCZANIA: 

Heureza, pogadanka, podająca, zajęć prak-

tycznych, oglądowa, burza mózgów. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

„Słownik języka polskiego”, wydawnictwa 

informacyjne, wystawka książek, prace plas-

tyczne – okładki książek, które wykonały 
dzieci, książki z zaznaczonymi fragmentami 

do przeczytania uczniom, plansza z wyzwa-

niami czytelniczymi, kartki do wykonania 

przykładowego lapbooka lub przykładowy 

lapbook (do wyboru przez nauczyciela w związ-

ku z koncepcją lekcji). 

Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tema-
tycznej, w której możemy umieścić infor-
macje na wybrany temat. Informacje te jed-
nak nie są gromadzone niczym wycinki z ga-
zet. Taka teczka pełni raczej funkcję in-
teraktywnej przestrzeni na rysunki, opowia-
dania, wykresy, słówka, terminy czy też 
zdjęcia. Wszystko to umieszczone jest w kie-
szonkach, książeczkach o przeróżnych kształ-
tach i na karteczkach. Lapbook jest więc 
czymś w rodzaju teczki interaktywnej przy-
pominającej papierowy teatrzyk1. 

CZAS TRWANIA: 

Dwie jednostki lekcyjne. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

I. Wprowadzenie: 

1. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo 

„Książka” – uczniowie w wyniku burzy 

mózgów podają swoje skojarzenia z tym 

słowem. Nauczyciel zapisuje skojarzenia 

na tablicy.  

2. Co to jest książka? – uczniowie odpowia-

dają na pytanie. Definicja zostaje także 

przeczytana ze „Słownika języka polskie-
go”. Nauczyciel może również zaprezen-

tować, z jakich jeszcze wydawnictw infor-

macyjnych uczniowie mogą skorzystać, 

szukając definicji słowa „książka”. 

Książka – pewna liczba złożonych, zbro-
szurowanych i oprawionych arkuszy pa-
pieru, zadrukowanych tekstem literackim, 
naukowym lub użytkowym; dzieło wydane 
lub przeznaczone do wydania w tej postaci; 
tekst wydrukowany na tych arkuszach2. 

3. Czy macie biblioteczki domowe? – ucz-

niowie odpowiadają na pytanie. 

II. Rozwinięcie lekcji: 

1. Uczniowie opowiadają o swoich ulubio-

nych książkach. 

W klasie znajduje się także wystawka 

książek, wcześniej przygotowana przez pro-

wadzącego. Nauczyciel może skierować 

na nią uwagę uczniów. 

2. Uczniowie prezentują prace plastyczne – wy-

konane samodzielnie okładki książek wcześ-

niej wyeksponowane na stelażu. 

3. Nauczyciel czyta fragmenty książek – ucz-

niowie losują numerki i odgadują, z ja-

kiego utworu literackiego pochodzi dany 

fragment. 

Do wyboru mają fragmenty, np.:  

– „Calineczki”3, 

–  „Brzydkiego kaczątka”, 

–  „Dziewczynki z zapałkami”, 

–  „Asiuni’’, 

–  „Zaczarowanej zagrody”. 

Listę książek ustala prowadzący zajęcia. 

4. Nauczyciel kieruje uwagę uczniów na plan-
szę z wyzwaniami czytelniczymi (ucz-

niowie znajdują na niej wskazówki, jakie 

książki mogą przeczytać, np.: książkę 

z  biblioteki szkolnej, książkę, która zos-

tała sfilmowana, książkę polecaną do 
przeczytania przez kolegów, książkę, któ-

ra nie jest lekturą szkolną, książkę, któ-

rej bohaterowie przeżywają wakacyjne 

przygody…). 

Nauczyciel może dowolnie poszerzać za-

kres książek do przeczytania przez dzieci.  

Zajęcia mogą przebiegać również w taki 
sposób, że uczniowie sami wymyślają 

wyzwania czytelnicze, pobudzi ich to do 

większej aktywności. 

5. Lapbook – nauczyciel wyjaśnia uczniom, 

co to takiego. 

Prezentuje także przykładowy sposób je-

go wykonania. Zachęca uczniów do two-

rzenia. 

Można także przynieść lapbooka ze sobą 

do klasy i pokazać dzieciom. Będzie to 

ciekawy sposób jego prezentacji. 

PODSUMOWANIE:  

Po co ludzie czytają książki? Swobodne 

wypowiedzi uczniów. 

EWALUACJA 

Schemat walizki i kosza – uczniowie 

mówią, co im się podobało na lekcji, nau-
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czyciel wpisuje w schemat walizki wszystkie 

elementy, które się podobały. To, co ucz-

niom nie podobało się wpisuje w schemat 

kosza. 

W ewaluacji można także wykorzystać 

planszę ze schematem książki. Dzieci wkle-

jają literki w jej środek w przypadku, gdy 

lekcja im się podobała.  

Ksymena Żurawska 

 

Przypisy: 
1 Zob. Lapbook czyli „Książka na kolanach”. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na 
najciekawszego Lapbooka, na stronie gigan-
tymocy.pl, [dostęp 30.06.2022]. 

2 Książka. Zob. Słownik języka polskiego, PWN, 
Warszawa 1983, t.1, s. 1073. 

3 Ten i kolejne teksty w wydaniu dowolnym. 

 
 
 
 

EDUKACJA  EUROPEJSKA 
 
Magdalena Kotowska 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach 

PROJEKT  ERASMUS+   

W  ZESPOLE  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  

IM.   M.   KOPERNIKA  W  HUTKACH 

raz z końcem sierpnia 2022 w ZSP 

im. M. Kopernika w Hutkach koń-

czy się projekt pt. Taste of Life 

realizowany i finansowany w ramach prog-

ramu Unii Europejskiej Erasmus+. Udział 
w tym projekcie był dla wszystkich uczniów 

i nauczycieli wspaniałą przygodą, niezapom-

nianym czasem pełnym nowych doświad-

czeń, doskonalenia różnych umiejętności 

i  kompetencji, zdobywania wiedzy, pozna-

wania krajów i ludzi. To pierwszy tego typu 
projekt realizowany w naszej szkole, która 

koordynowała pracę całej grupy partner-

skiej, w skład której wchodziły szkoły z Fin-

landii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. 

Chcemy podkreślić, że mieliśmy wspania-
łych partnerów! Współpraca z nimi układała 

się bardzo dobrze od samego początku, 

dzięki czemu mogliśmy sprawnie realizować 

zadania i cele projektu, a wspólne spotkania 

w krajach partnerskich były czasem owoc-

nej współpracy podczas realizacji zadań, 
wycieczek, spotkań, posiłków, a wszystko to 

w atmosferze radości i przyjaźni.  

Projekt dotyczył rozwijania kompetencji 

kluczowych oraz propagowania zdrowego od-

żywiania i aktywnego stylu życia oraz prze-
ciwdziałania otyłości wśród dzieci. Poprzez 

działania, które zostały zrealizowane w ra-

mach projektu, chcieliśmy uświadomić ucz-

niom, jak ważny w życiu każdego człowieka 

jest zdrowy styl życia, który jest podstawą 

prawidłowego funkcjonowania na co dzień  
– w domu, w szkole, w pracy. Udział w pro-

jekcie dał nam szansę na realizację cieka-

wych zadań, podniesienie świadomości zna-

czenia zdrowego stylu życia, ale też pozna-

nie kultur i tradycji innych krajów. Jesteś-
my przekonani, że przyczyniło się to do 

umocnienia wśród uczniów postaw otwar-

tości, tolerancji oraz szacunku wobec in-

nych kultur i ludzi. Poprzez szereg działań, 

które zrealizowaliśmy podczas trwania pro-

jektu, podkreślaliśmy znaczenie zdrowego 
odżywiania i aktywnego trybu życia, rozwi-

jaliśmy kompetencje kluczowe uczniów, a tak-

że ich kompetencje językowe oraz TIK.  

Projekt rozpoczął się 1 września 2019 i miał 

trwać 2 lata. Współpraca ze szkołami part-
nerskimi przebiegała sprawnie, realizowaliś-

my zadania i zorganizowaliśmy 2 z 7 zapla-

nowanych wyjazdów do krajów partner-

skich. Aż nadszedł marzec 2020 roku i co-

vid, który pokrzyżował nasze plany i utrud-

nił realizację projektu. 

W 
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Pandemia zmieniła życie ludzi. Utrudniła 

bardzo pracę i naukę w szkołach, a także 

realizację projektów Erasmus. Znaleźliśmy 
jednak wyjście z tej sytuacji – postano-

wiliśmy wraz z partnerami przedłużyć pro-

jekt o rok, bo wierzyliśmy, że sytuacja na 

tyle się poprawi, że będziemy mogli zreali-

zować wszystkie cele projektu i wszystkie 

wyjazdy. I warto było przedłużyć projekt, bo 
był to dodatkowy rok ciekawej współpracy 

ze szkołami partnerskimi i co najważniejsze 

udało się nam zrealizować wszystkie wy-

jazdy.  

Głównymi celami projektu Taste of Life 

były: europejski dialog interkulturowy, kształ-
towanie postaw szacunku, tolerancji i ot-

wartości wobec innych narodowości i kul-

tur, propagowanie zdrowego odżywiania i ak-

tywnego stylu życia, rozwijanie kompetencji 

kluczowych, zwiększenie motywacji uczniów 
do nauki języków obcych, zachęcanie do 

pokonywania barier językowych poprzez 

umożliwienie kontaktu z rówieśnikami z róż-

nych części Europy. 

Wiemy, jak ważne jest we współczesnej 

szkole kształtowanie kompetencji kluczo-
wych, ponieważ młody człowiek potrzebuje 

ich do samorealizacji i rozwoju osobistego, 

bycia aktywnym obywatelem, integracji spo-

łecznej, a w przyszłości – zatrudnienia. 

Wszystkie kompetencje kluczowe uważane 
są za jednakowo ważne, ponieważ każda 

z nich może przyczynić się do udanego życia 

we współczesnym społeczeństwie. Kompe-

tencje w szkole kształtujemy nie tylko po-

przez to, czego uczymy, ale przede wszyst-

kim, jak uczymy. Dlatego bardzo ważnym ele-
mentem, na początku projektu, było wspól-

ne szkolenie dla nauczycieli ze wszystkich 

szkół partnerskich, podczas którego dowie-

dzieli się oni, jak kształtować kompetencje 

kluczowe u uczniów, jak wypracować nowe 
metody pracy rozwijające kompetencje klu-

czowe uczniów oraz ciekawe narzędzia TIK, 

które stały się międzynarodowymi pomo-

cami dydaktycznymi. Szkolenie w zakresie 

TIK realizowane było w Regionalnym Ośrod-

ku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Czę-
stochowie przez Martę Lipską i Dorotę  

Liberdę, nauczycieli-konsultantów RODN 

„WOM” w Częstochowie w sposób bardzo 

profesjonalny i na prawdziwie europejskim 

poziomie. Moduł poświęcony kompetencjom 
kluczowym poprowadziła w naszej szkole 

metodyk i trenerka nauczycieli – Karolina 

Kępska. Dzięki udziałowi w szkoleniach, 

które wszyscy uczestnicy ocenili bardzo 

pozytywnie, nauczyciele zostali wyposażeni 

w odpowiednią wiedzę i umiejętności, pozwa-

lające na pełną realizację celów i zadań pro-
jektowych. Wspólnie opracowaliśmy ważny 

produkt końcowy naszych działań – porad-

nik metodyczny na temat rozwoju kompe-

tencji kluczowych w procesie kształcenia 

z wykorzystaniem nowoczesnych metod i tech-

nologii informacyjno-komunikacyjnych. Po-
nadto stworzyliśmy książkę online z pora-

dami dotyczącymi zdrowego odżywiania 

i aktywnego trybu życia oraz przepisami na 

zdrowe dania z krajów partnerskich, a w przy-

gotowaniu jest film podsumowujący cały 
projekt. Należy podkreślić, że przez cały czas 

trwania projektu zrealizowaliśmy wiele za-

dań, w efekcie czego powstało wiele cieka-

wych narzędzi TIK do wykorzystania w pra-

cy z uczniami.  

Do osiągnięcia celów projektu posłużyła 
wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycie-

lami, w tym: wzajemne poznanie warsztatów 

pracy, systemów edukacyjnych, wspólne po-

szukiwanie innowacyjnych metod pracy 

oraz sposobów ich wdrażania, a także kon-
struowanie pomocy metodyczno-dydaktycz-

nych opartych na TIK. 

Ważnym elementem projektu było i jest 

propagowanie zdrowego odżywiania, zdro-

wego, aktywnego stylu życia oraz przeciw-

działanie otyłości wśród dzieci. Nieprawid-
łowe żywienie dzieci skutkuje u nich zabu-

rzeniami wzrostu i rozwoju, nadwagą czy 

otyłością, a w wieku dorosłym zwiększonym 

ryzykiem wielu chorób. Mając tego świa-

domość, chcieliśmy temu przeciwdziałać 
i jesteśmy przekonani, że projekt się do tego 

przyczynia, ponieważ zaplanowaliśmy sze-

reg działań i zadań dla uczniów związanych 

z tą tematyką. Chcemy kształtować naszych 

uczniów tak, aby wyrośli na młodych zdro-

wych ludzi, prowadzących zdrowy i aktywny 
tryb życia i wyposażonych w kompetencje 

kluczowe, które pozwolą im stale rozwijać 

się i w sposób świadomy kształtować swoje 

życie.  

Podczas realizacji projektu Taste of Life 

uczniowie mieli okazję zdobyć nowe do-
świadczenia, rozwinąć swoje umiejętności, 

poszerzyć horyzonty, zadbać o zdrowie. Prio-

rytetem była dla nas stała współpraca 

uczniów podczas realizacji zadań, wymiana 

pomysłów, prezentowanie wypracowanych 
rezultatów. Bardzo ważne były wyjazdy ucz-

niów do szkół partnerskich, podczas któ-

rych dzielili się oni wrażeniami ze współ-
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pracy, rezultatami pracy, porównywali spo-

soby realizacji, wspólnie pracowali nad za-

daniami. To wpłynęło również pozytywnie 
na rówieśnicze relacje i atmosferę w szkole. 

Dla wielu uczniów była to być może jedyna 

możliwość osobistego spotkania rówieśni-

ków z innych krajów, poznania ich kultury, 

porozmawiania po angielsku, zwiedzenia miej-

sca ich zamieszkania. Komunikacja w pro-
jekcie przebiegała w języku angielskim, dzięki 

czemu uczniowie mogli doskonalić swoje 

umiejętności posługiwania się językiem an-

gielskim w mowie i piśmie, co było dla nas 

jednym z priorytetów w projekcie. 

Udział w projekcie stanowił dla naszych 

wychowanków szansę na rozwój, poznanie 

ciekawych miejsc, ludzi, na europejską in-

tegrację kulturową oraz doskonalenie zna-

jomości języka angielskiego, umiejętności 

TIK i rozwijanie kompetencji kluczowych. 
Przyczynił się do podniesienia jakości pracy 

uczestniczących w nim szkół oraz wzmoc-

nienia motywacji uczniów do dalszego kształ-

cenia. Jesteśmy przekonani, że dzięki pro-
jektowi uczniowie także pogłębili zrozumie-

nie znaczenia ich miejsca w kulturze, tra-

dycjach i zwyczajach swojego narodu oraz 

jego miejscem w szerszej kulturze wspólnoty 

europejskiej. 

Realizacja projektu Erasmus+ finanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej stała 

się dla naszej szkoły szansą na rozwój na 

europejskim poziomie, na wyrównanie szans 

edukacyjnych i umocnienie pozycji uczniów 

na kolejnych etapach edukacyjnych; to rów-
nież nadanie szkole europejskiego wymiaru 

i duży krok ku nowoczesnej edukacji oraz 

przykład na to, że małe wiejskie szkoły tak-

że mogą realizować europejskie projekty.  

Magdalena Kotowska

 
 
 
 

KSZTAŁCENIE  ZAWODOWE 
 
Izabela Szczęsny 

Branżowa Szkoła I st. nr 1 Specjalna w Lublińcu 

„KUCHNIA  MOLEKULARNA” 

INNOWACJA   PROGRAMOWA  W  SZKOLE  BRANŻOWEJ  

uchnia molekularna – pod taką naz-
wą realizowana była w roku szkol-

nym 2021/2022 innowacja o cha-

rakterze programowym w Branżowej Szkole 

I stopnia Specjalnej nr 1 dla Uczniów Nie-

słyszących i Słabosłyszących, Upośledzonych 
Umysłowo oraz ze Sprzężeniami w Lublińcu. 

Zostali objęci nią uczniowie dwóch klas 

trzecich szkoły branżowej zdobywający za-

wód kucharza. Innowacja odpowiadała na 

wyrażaną przez młodych adeptów sztuki ku-

linarnej potrzebę poznania nowego nurtu 
w światowej gastronomii, jakim jest kuchnia 

molekularna, cechująca się nowoczesną for-

mą sporządzania potraw przy użyciu wy-

łącznie świeżych i naturalnych składników. 

Autorką i realizatorką innowacji była Iza-
bela Szczęsny, nauczycielka przedmiotów 

gastronomicznych.  

 
Zespołowe przygotowanie masy do syfonu kulinarnego 

Celami ogólnymi innowacji, obejmującej 

treści podstawy programowej kwalifikacji 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań, 

jednostki efektów kształcenia HGT.02.2. 

Podstawy gastronomii, było: poznanie kuch-

K 
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ni molekularnej, jej podstawowych technik 

i metody; wskazywanie nowych trendów ku-

linarnych; wzrost kompetencji personalnych 
i społecznych uczniów. Założone cele szcze-

gółowe innowacji to: poznawanie przez ucz-

niów słownictwa zawodowego z zakresu 

kuchni molekularnej; poznanie produktów, 

sprzętu i akcesoriów stosowanych w kuchni 

molekularnej; nabywanie umiejętności spo-
rządzania elementów potraw z wykorzysta-

niem technik, metody, sprzętu i akcesoriów 

kuchni molekularnej; rozbudzanie aktyw-

ności słownej oraz poprawnego stosowania 

słownictwa zawodowego dotyczącego kuchni 
molekularnej; rozwijanie umiejętności ucz-

niów w zakresie czytania ze zrozumieniem 

przepisów gastronomicznych; doskonalenie 

pracy w zespole; rozwijanie kreatywności 

uczniów. 

 
Pianka z syfonu kulinarnego 

Innowacja obejmowała cykl piętnastu za-

jęć teoretyczno-praktycznych, przeprowadzo-

nych w ramach przedmiotu podstawy ga-

stronomii i technologii żywienia, rozszerza-
jących zakres treści nauczania przedmiotu. 

Podczas zajęć uczniowie poznali: technikę 

sferyfikacji podstawowej, technikę sferyfika-

cji odwróconej, technikę sferyfikacji z wy-

korzystaniem techniki mrożenia, technikę 

żelowania, technikę zagęszczania, techniką 
wędzenia i aromatyzowania, technikę pian-

kowania, technikę mrożenia, technikę de-

konstrukcji, metodę próżniową – sous-vide, 

budowę i zastosowanie syfonu kulinarnego 

oraz inne techniki – pudry naturalne, zie-

mia jadalna, jadalne folie, izomalt. Łączenie 
na zajęciach teorii i praktyki kształtowało 

u uczniów przekonanie o użyteczności wie-

dzy, wywoływało u nich pozytywne motywa-

cje i w sposób istotny wpływało na ich ak-

tywność. Odwoływanie się do praktyki spra-
wiało, że wiedza teoretyczna dotycząca kuchni 

molekularnej była dla uczniów bardziej zro-

zumiała i trwalsza. 

 
Gotowanie sous-vide 

 

Utrwalanie wiadomości o kuchni molekularnej  

na Blooket 

Innowacja programowa pt. „Kuchnia mo-
lekularna” zgodna była z podstawowymi kie-

runkami realizacji polityki oświatowej pań-
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stwa w roku szkolnym 2021/2022, zawar-

tymi w punkcie 4. „Podnoszenie jakości 

edukacji poprzez działania uwzględniające 
zróżnicowane potrzeby rozwojowe i eduka-

cyjne wszystkich uczniów (…) Roztropne ko-

rzystanie w procesie kształcenia z narzędzi 

i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 

wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne”. Osiągając zaplanowane ce-
le, stanowiła efektywne i atrakcyjne wspar-

cie dla uczniów z różnorodnością funkcjo-

nalną w zakresie wzbogacenia ich wiedzy 

i umiejętności związanych z zawodem ku-

charza. Młodzi adepci sztuki kulinarnej uczest-
nicząc w starannie zaplanowanej, monitoro-

wanej i ewaluowanej innowacji, w trakcie 

której wykorzystano narzędzia TIK, wykazali 

się dużym zaangażowaniem i kreatywnością 
w realizacji jej działań, zyskując nowe kom-

petencje z zakresu kuchni molekularnej, 

które stanowić będą ich wielki atut w przy-

szłej pracy zawodowej. 

Produkty spożywcze niezbędne do reali-

zacji zajęć innowacji sfinansowało lubliniec-
kie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepeł-

nosprawnych Słuchowo i Umysłowo „Uś-

miech Dziecka”.  

Izabela Szczęsny 

 

 

 

 

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

DŹWIĘK  PRZEDNIOJĘZYKOWO -DZIĄSŁOWY  „SZ”  

W  WYRAŻENIACH   DWUWYRAZOWYCH ,  

ZDANIACH ,   TEKSTACH 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  LOGOPEDYCZNYCH  

CELE OGÓLNE: 

● kształcenie umiejętności prawidłowej wymowy głoski szczelinowej „sz” w nagłosie, śród-

głosie i wygłosie wyrazów; 

● utrwalanie wywołanego dźwięku w wyrażeniach dwuwyrazowych; 

● wdrażanie do poprawnej artykulacji głoski „sz” w zdaniach i krótkich tekstach; 

● stabilizowanie dźwięku w mowie kontrolowanej; 

● utrwalanie wzorca kinestetyczno-ruchowego i autokontroli słuchowej; 

● wzbogacanie zasobu leksykalnego. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dzieci: 

● prawidłowo wypowiadają głoskę przedniojęzykowo-dziąsłową „sz” w różnych pozycjach 

i sąsiedztwach fonetycznych;  

● artykułują dźwięk „sz” w wyrażeniach dwuwyrazowych; 

● właściwie wymawiają wywołaną głoskę w zdaniach i krótkich tekstach; 

● stosują autokontrolę słuchową; 
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● dokonują autokorekcji wymawianiowej; 

● układają zdania poprawne pod względem logicznym i gramatycznym. 

METODY: 

Metoda wyjaśniania, metoda stopniowego przybliżania, metoda praktycznego działania, pe-

dagogika zabawy. 

FORMY: 

Praca indywidualna, praca grupowa. 

ŚRODKI: 

„Zgadnij, czego brakuje?” (Małgorzata Szalińska), „mini PUS” (mini ABC – „Dwuznaki”, cz. 3), 

obrazki (Hanna Rodak, Danuta Nawrocka, Od obrazka do słowa, Warszawa 1993), ilustra-
cje, kredki, wierszyki do rysowania („Szumiące wierszyki”, zebrały i opracowały: Iwona Mi-

chalak-Widera, Katarzyna Węsierska, Katowice 2001), magnetofon, płyta CD. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

I. Część wstępna: 

● Przypomnienie zasad prawidłowego wybrzmiewania głoski szczelinowej „sz”. 

● Utrwalanie właściwej artykulacji głoski przedniojęzykowo-dziąsłowej „sz” w nagłosie, śród-
głosie i wygłosie wyrazów przy wykorzystaniu plansz autorstwa Małgorzaty Szalińskiej: 

„Zgadnij, czego brakuje?” – uczniowie nazywają obrazki umieszczone na planszy, następ-

nie logopeda zabiera planszę, a dzieci mają powiedzieć, który przedmiot został wyelimi-

nowany na kolejno prezentowanych ilustracjach. 

● Wdrażanie do poprawnej wymowy głoski „sz” w różnych pozycjach wyrazowych i są-

siedztwach fonetycznych w oparciu o układankę „mini PUS”. 

II. Zajęcia właściwe: 

1. Wypowiadanie wyrażeń dwuwyrazowych, w których jedno ze słów przedstawione jest za 

pomocą ilustracji (logopeda podaje jeden z członów wyrażenia, dzieci nazywają obrazek, 

następnie powtarzają całe wyrażenie, stosując odpowiednią formę gramatyczną): 

szary szalik szerokie szelki 

nasza szatnia koszyk gruszek 

szkolna szatnia pluszowy kapelusz 

puszka groszku wyszywana poduszka 

bursztynowa broszka pyszna szynka 

szklany kieliszek uszy szaraka 

szampon Szymka pszenna kasza 

2. Układanie zdań przez dzieci (przy pomocy prowadzącego zajęcia) do zaprezentowanych 

ilustracji: 

Na sznurku wiszą szaliki. 

W szatni stoją wieszaki. 

W koszyku jest groszek. 

Mama szyje koszulę. 

W szkole jest szatnia. 

W szufladzie są szachy. 

Nasza pani pisze na maszynie. 

Urszula idzie do szkoły. 

Szymek ma szarą koszulę. 

Wszystkie przedszkolaki noszą fartuszki. 

To nasza szkoła. 

Tomasz poszedł pieszo do szkoły. 

W szpulkę wpięto szpilki. 
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Na poddaszu mieszkają szpaki. 

Mateusz jadł pyszną szarlotkę. 

Krzysztof sznuruje sznurowadła. 

3. „Rysowane wierszyki” – logopeda podaje powoli tekst wiersza, uczniowie powtarzają usły-

szaną treść, dbając o prawidłową wymowę głoski „sz” i wspólnie z prowadzącym zajęcia 

próbują zilustrować wierszyk: 

„Szumiąca przyroda” 

Szumi, szumi woda. 

Szumi, szumi las. 

Szumi, szumi łąka. 

Lato wita nas! 

 

„Kasztany” 

Kasztany, kasztany  

w koszyku trzymamy. 

W kieszeni nosimy, 

Kasztany do zimy. 

 

„Szymek i myszka” 

Mała, szara myszka 

pod szafą Szymka mieszka. 

Szymek myszki szuka, 

o szafę laską stuka. 

 

„W szafie” 

Nasza mama w szafie koszyk ma, 

a w koszyku tym kalosze dwa. 

Ma w nim też: szpilki, szpulki i broszki, 

a nawet apaszkę i koszulki w groszki. 

 

„W szufladzie” 

Do moich skarbów w szufladzie biurka 

dołożę dzisiaj: kawałek sznurka, 

muszle, kasztanki, drewniane szpulki, 

szyszki i szklaną kulkę Urszulki. 

 

„Kasza” 

Kipi kasza, kipi groch. 

Lepsza kasza niż ten groch. 

Bo po grochu brzuszek boli, 

za to kasza brzuszek goi. 

III. Część końcowa: 

Nauka i wspólne śpiewanie piosenki pt. „Trzy kurki” (w piosence interesuje nas forma 

fonetyczna wyrazów, a nie ich zapis ortograficzny!): 

Wyszły w pole kurki trzy 

i gęsiego sobie szły. 

Pierwsza przodem, w środku druga, 

trzecia z tyłu oczkiem mruga. 

I tak sznurkiem sobie szły 

Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 

Agata Jałowiecka-Frania 
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Bożena Golachowska 
Agata Jałowiecka-Frania 
Edyta Krześ 
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie 

„CZUJĘ  SIĘ   DOBRZE   

Z  SAMYM  SOBĄ  I   Z  INNYMI” 

DZIAŁANIA   INNOWACYJNE  O   CHARAKTERZE 

PROGRAMOWO -ORGANIZACYJNO -METODYCZNYM  

WSTĘP 

U podłoża opracowania działań inno-

wacyjnych pod hasłem „Czuję się dobrze 

z  samym sobą i z innymi” realizowanych 

od 1 września 2021 roku do 23 czerwca 

2022 roku w Szkole Podstawowej nr 52 

im. Małego Powstańca w Częstochowie leża-
ła troska o powrót do zdrowego, szczęśli-

wego życia wychowanków, czyli o ich dobro-

stan, stanowiący jeden z najważniejszych 

zasobów kształtujących ludzkie bytowanie. 

Na dobrostan, definiowany jako samopoczu-
cie osoby, która zna własny potencjał, ro-

zumie emocje, jest odporna na stres, dba 

o  swoje ciało, ma poczucie celu oraz więzi 

i  przynależności do społeczności, wpływają 

takie elementy, jak: pozytywna samoocena, 

właściwe relacje z rówieśnikami, nauczy-
cielami, konstruktywna informacja zwrotna, 

atrakcyjne lekcje, atmosfera na zajęciach, 

poczucie wpływu, aktywność fizyczna, przej-

rzyste zasady współpracy, docenianie1. Bio-

rąc pod uwagę trwające zagrożenie zdrowot-
ne, a także negatywne skutki pandemii wi-

rusa SARS-CoV-2 dla psychicznego, fizycz-

nego i społecznego dobrostanu jednostek, 

niezbędne było podjęcie działań holistycz-

nych, zmierzających do przywrócenia rów-

nowagi pomiędzy wyzwaniami, przed któ-
rymi staje człowiek, a zasobami wewnętrz-

nymi i zewnętrznymi, jakimi dysponuje. 

Działania innowacyjne „Czuję się dobrze 

z samym sobą i z innymi” – stwarzając ucz-

niom przestrzeń m.in. do poruszania trud-
nych tematów, empatycznego rozumienia 

i odczuwania, odczytywania potrzeb i emocji 

innych ludzi, koncentrowania uwagi na 
drugim człowieku – służyły zbudowaniu 

poczucia bezpieczeństwa, a także nawiązy-

waniu prawidłowych relacji opartych na 

wzajemnym szacunku i akceptacji. Umożli-

wienie dzieciom nabywania nowych kompe-

tencji społeczno-emocjonalnych oraz umie-
jętności nawiązywania, podtrzymywania i pie-

lęgnowania kontaktów rówieśniczych sprzy-

jało odbudowaniu poczucia przynależności. 

Praca nad własnym rozwojem psychofizycz-

nym, poszerzenie świadomości wpływu na 
otoczenie, kształtowanie zaradności życio-

wej dały wychowankom poczucie stabilizacji 

i przewidywalności, co pomagało w uzys-

kaniu utraconej harmonii. 

Działania innowacyjne „Czuję się dobrze 

z samym sobą i z innymi” były adresowane 
przede wszystkim do uczniów klas I–VIII, ale 

również ich rodziców i nauczycieli. Odby-

wały się one w ramach m.in. zajęć edukacji 

wczesnoszkolnej, zajęć z wychowawcą, zajęć 

świetlicowych, zajęć pozalekcyjnych, przerw 
międzylekcyjnych, przybierając rozmaite 

formy, takie jak np. warsztaty, spotkania 

z różnymi osobami, konkursy, rajdy, mar-

sze, piesze wycieczki, organizacja uroczys-

tości, realizacja projektów. 

Przy wykorzystaniu różnych metod (np. 
asymilacji wiedzy, samodzielnego dochodze-

nia do wiedzy, waloryzacyjne, praktyczne) 

oraz form pracy (indywidualna, grupowa, 

zbiorowa) udało się zrealizować zarówno cel 

główny, zakładający budowanie dobrostanu 
psychicznego, społecznego i fizycznego ucz-

niów, jak i cele szczegółowe, obejmujące: 
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● reintegrację oddziału klasowego, stworze-

nie atmosfery spokoju, bezpieczeństwa, od-

budowanie zespołu; 

● kształcenie poczucia wspólnoty grupo-

wej; 

● uświadomienie własnego wkładu w roz-

wój i funkcjonowanie zespołu; 

● rozwijanie umiejętności przyjmowania róż-

nych perspektyw w interpretowaniu sy-

tuacji społecznych; 

● kształcenie umiejętności rozumienia włas-

nych emocji i tworzenia satysfakcjonu-

jących relacji interpersonalnych; 

● zwiększanie samoświadomości na temat 

czynników wpływających na samopoczu-

cie; 

● wypracowanie umiejętności radzenia so-

bie z lękiem, stresem, hejtem interneto-

wym, ekshibicjonizmem; 

● zwiększanie odporności psychicznej; 

● przeciwdziałanie zachowaniom nerwico-
wym, zaburzeniom lękowym, zaburze-

niom nastroju; 

● kształcenie umiejętności konstruktywne-

go i bezpiecznego budowania więzi rodzic 

– dziecko; 

● wdrażanie do racjonalnego wyboru dzia-
łań służących realizacji ważnych celów 

życiowych; 

● zachęcanie do refleksji nad etycznymi as-

pektami realizacji celów życiowych; 

● dostarczanie dobrych doświadczeń; 

● rozwijanie poczucia sprawstwa; 

● wyposażenie w kompetencje wzmacniają-

ce samoregulację; 

● wdrażanie do rozwiązywania konfliktów 

poprzez wykorzystanie idei sprawiedli-

wości naprawczej; 

● zwiększanie poczucia podmiotowości po-

przez udział w procesie decyzyjnym w róż-

nych obszarach życia szkolnego; 

● rozwijanie kompetencji kluczowych; 

● kształcenie umiejętności oceniania i roz-

wijania osobistych pasji i talentów; 

● stwarzanie możliwości samorealizacji; 

● rozwijanie twórczego myślenia, kreatyw-

ności; 

● wdrażanie do podejmowania różnych form 

aktywności fizycznej; 

● promowanie zdrowego trybu życia; 

● zachęcanie do dbania o regularne i ra-

cjonalne odżywianie się; 

● wzbudzanie motywacji do pracy nad sobą 

i własnym doskonaleniem; 

● wspieranie potencjału rozwojowego; 

● wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

 
Przerwy integracyjne w świetlicy  

REALIZACJA MODUŁÓW TEMATYCZNYCH 

I. Dobrostan psychiczny 

1. „Moje przeżycia związane z pandemią”  

– odzwierciedlenie emocji, uczuć przy 
wykorzystaniu różnych form artystycz-

nego przekazu – zajęcia edukacji wczes-

noszkolnej (klasy I–III), zajęcia z wy-

chowawcą (klasy IV–VIII): 2.09.2021 r.  

– 30.09.2021 r. 

2. Organizacja Dnia Patrona pod hasłem 

„Mały Powstańcze, opowiem Ci o…” (pre-

zentacja przeżyć uczniowskich związa-

nych z pandemią): 1.10.2021 r.: 

W Dniu Patrona wszystkie korytarze 

szkolne zdobiły wystawy okolicznościowe 
związane tematycznie z powstaniem war-

szawskim, a uczniów już przy wejściu wi-

tały piosenki powstańcze, których można 

było słuchać podczas przerw przez cały 

dzień. W świetlicy szkolnej emitowano 
przedstawienia patriotyczne przygotowa-

ne przez naszych wychowanków z okazji 

dnia nadania imienia szkole (3 paździer-

nika 2008 roku) oraz spektakl wysta-

wiony w Filharmonii Częstochowskiej 

im. B. Hubermana (27 września 2014 ro-
ku) w 70. rocznicę wybuchu powstania 

warszawskiego. W bibliotece szkolnej na-

tomiast prezentowano zapisy cyfrowe wy-

wiadów udzielonych przez przyjaciela na-

szej szkoły i byłego powstańca Gustawa 
Grackiego, pseudonim „Junek”. W trak-

cie zajęć lekcyjnych realizowano nastę-

pujące scenariusze: Niebajka o powsta-
niu warszawskim (klasy II–III), Mały 
roznosiciel nadziei – rzecz o naszym pa-
tronie (klasy IV–VI), Co za historia! Pow-
stanie warszawskie (klasy VII–VIII), przy 
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opracowaniu których posiłkowano się ma-

teriałami wideo i audio zaczerpniętymi 

z Ogólnopolskiej Kampanii „BohaterON”. 

Uczniowie formułowali również życzenia 

dla uczestników powstania warszawskie-
go, zapisując ich treść na samodzielnie 

wykonanych kartach okolicznościowych. 

Te piękne laurki zostały przekazane Fun-

dacjom: Rosa i Sensoria – organizatorom 

akcji „BohaterON”. W tym dniu przepro-
wadzono także warsztaty kreatywne dla 

uczniów klas I–VIII, mające na celu za-

sadzenie Kwiatów Pamięci. Na 5. godzinie 

lekcyjnej w obecności dyrekcji szkoły, 

dzieci z klas pierwszych oraz delegacji 

uczniowskich reprezentujących klasy II–VIII 
odbyło się uroczyste przekazanie Sztan-

daru Szkoły. Pamięć poległych powstań-

ców, członków grup Szarych Szeregów 

i tzw. Zawiszaków, uczczono, zapalając 

imienne znicze pod Pomnikiem Legio-
nistów Piłsudskiego oraz Pomordowa-

nych w Czasie II Wojny Światowej Miesz-

kańców Dźbowa i Okolic. 

3. Realizacja podczas zajęć edukacji wczes-

noszkolnej oraz zajęć z wychowawcą te-

matyki umożliwiającej wzrost poziomu 
dobrostanu psychicznego uczniów (we-

dług wskazanych scenariuszy): 2.09.2021 r.  

– 23.06.2022 r. 

Zagadnienia opracowano zgodnie z pod-

stawą programową kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej. Zrealizowano 

20 bloków tematycznych, 10 – dla ucz-

niów klas I–III oraz 10 – dla klas IV–VIII.  

Problematyka zajęć o charakterze  

psycho-społecznym przeznaczonych 

dla uczniów klas I–III: 

a) Poznajemy się wzajemnie i nawiązu-

jemy bliższe kontakty. 

b) Tworzymy klimat zaufania, szanując 

własną i cudzą odrębność. 

c) Przełamujemy onieśmielenie, ujawnia-

jąc własne uczucia i myśli. 

d) Doskonalimy skuteczne porozumiewa-

nie się z innymi. 

e) Kontrolujemy emocje. 

f)  Uczymy się empatii, by zrozumieć za-

chowanie i wczuć się w sytuację in-

nych osób. 

g) Działamy zespołowo i współpracujemy 

ze sobą. 

h) Wzmacniamy poczucie własnej war-

tości. 

i) Wyrażamy siebie w kontaktach z in-

nymi, ćwicząc zachowania asertywne. 

j) Radzimy sobie ze stresem i lękiem. 

Tematyka zajęć z wychowawcą  

– klasy IV–VIII: 

a) Ekspresja emocji – potrafimy rozma-

wiać o swoich uczuciach i wyrażać je 

na różne sposoby. 

b) Dojrzewamy poprzez koleżeństwo i wza-

jemne kontakty interpersonalne.  

c) Jesteśmy odpowiedzialni za powierzo-

ne zadania, własne wybory, naukę  

i rozwój.  

d) Potrafimy bronić swojego zdania i za-

chować się asertywnie, czyli jak sku-

tecznie komunikować się z rówieśni-

kami i dorosłymi?  

e) Praca społeczna i bezinteresowna w wo-

lontariacie realizacją własnych po-

trzeb i potrzeb innych ludzi.  

f) Działamy zespołowo i współpracujemy 

ze sobą. 

g) Świadomie korzystamy z mass me-

diów i technologii informacyjnej. 

h) Używkom i środkom psychotropowym 

mówimy NIE – stawiamy na zdrowy 

styl życia.  

i) Jesteśmy świadomi swoich przemian 

psychofizycznych związanych z wie-

kiem dojrzewania (obawy, lęki, trud-

ności). 

j) Moje mocne strony oraz zaintereso-
wania kierunkiem w wyborze przyszłej 

szkoły i zawodu. 

4. Przeprowadzenie warsztatów profilak-

tyczno-edukacyjnych dla uczniów klas 

IV–VIII w zakresie kształcenia umie-

jętności radzenia sobie ze stresem, hej-
tem internetowym, ekshibicjonizmem: 

30.09.2021 r., 11.03.2022 r., 14.03.2022 r., 

18.03.2022 r. (osoby prowadzące: pra-

cownik ZPP-P – Poradni Psychologiczno- 

-Pedagogicznej nr 1 w Częstochowie; fun-
kcjonariusze Komisariatu II Policji w Czę-

stochowie). 

W trakcie warsztatów dotyczących sta-

wiania granic w budowaniu prawid-

łowych relacji interpersonalnych ucz-

niowie wykonywali zaproponowane ćwi-
czenia z wykorzystaniem aktywnych me-

tod pracy. Dzieci dowiedziały się, że 

jedną z kluczowych umiejętności budo-

wania relacji interpersonalnych jest sta-

wianie odpowiednich granic zarówno 
w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelek-
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tualnej, jak i duchowej. Uczniowie mieli 

okazję w sposób asertywny doskonalić 

jedną z najtrudniejszych sztuk wyrażania 

siebie, zrozumieli również, że brak na-

tychmiastowego postawienia granic za-
chęca agresora do powtarzania negatyw-

nych zachowań. Podczas spotkań uczest-

nicy m.in. poznali konsekwencje nie-

umiejętnego korzystania z Internetu, 

a  w  szczególności z portali społecznoś-
ciowych. Zwrócono szczególną uwagę na 

negatywne skutki stosowania cyberprze-

mocy zarówno w sferze emocjonalnej, jak 

i społecznej. Przekazano informacje do-

tyczące demoralizacji oraz odpowiedzial-

ności karnej nieletnich. Podjęto również 
zagadnienia promocji zdrowego stylu ży-

cia, a także udzielono odpowiedzi na nur-

tujące uczniów pytania.  

5. Szkolenie rady pedagogicznej na temat 

przeciwdziałania zachowaniom nerwico-
wym u dzieci, zaburzeniom lękowym, za-

burzeniom nastroju: 10.05.2022 r. 

Szkolenie pt. „Profilaktyka zdrowia psy-

chicznego” przeprowadził pracownik Kra-

kowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji. 

Poruszono następujące zagadnienia: 

– Dziecko w perspektywie historycznej; 

– Charakterystyka poszczególnych eta-

pów rozwoju dzieci; 

– Przekaz genetyczny m.in. skłonność do 

zachowań ryzykownych, zaburzenia psy-

chiczne, cechy osobowości; 

– Rodzina jako system (typy przywiąza-

nia, zaburzenia więzi, lęk jako pożyw-

ka dla agresji i depresji); 

– Emocje podstawowe stanowiące samo-

obronę człowieka, z którymi przycho-

dzimy na świat; 

– Dziecko jako naukowiec: Piagetowska 

teoria rozwoju poznawczego, stadia roz-

woju poznawczego; 

– Dziecko jako praktykant: społeczno- 
-poznawcza teoria rozwoju według Lwa 

Wygotskiego; 

– Ruch celowy, znaczenie przerwy śród-

lekcyjnej; 

– Emocje jako zjawisko psychiczne i fi-

zjologiczne; 

– Zbiór cech emocjonalnych i społecz-

nych jako warunek sukcesu dziecka 

w szkole; 

– Rola dorosłych w przygotowaniu dziec-

ka do życiowych wyzwań; budowanie 

poczucia własnej wartości; 

– Zaburzenia emocjonalne, syndromy za-

burzeń według Gary’ego Chapmana 

(reakcje nerwicowe, zaburzenia zacho-

wania, zaburzenia psychosomatyczne, 

zaburzenia w kształtowaniu struktury 

osobowości); 

– Przyczyny powstawania nerwic u dzieci, 

przejawy i rodzaje nerwic dziecięcych; 

– Dzieci zahamowane psychoruchowo, 

dzieci obojętne uczuciowo, dzieci nad-
pobudliwe, dzieci agresywne (werbal-

nie, fizycznie); 

– Komunikacja w relacji dorosłego z dziec-

kiem (przekazywanie informacji zwrotnej, 

wyrażanie krytyki i jej przyjmowanie).  

W części warsztatowej szkolenia wyko-
rzystano „burzę mózgów” w kontekście 

stosowania metody 5 pytań jako zapro-

szenie do podjęcia kroków od stanu 

obecnego do stanu pożądanego, odkrycia 

nowych działań przybliżających do celu. 

6. Opracowanie ulotek dla rodziców na te-

mat zaburzeń nerwicowych (lękowych) 

oraz zaburzeń nastroju u dzieci: 20.09. 

2021 r. 

7. Organizacja II Ogólnopolskiego Tygodnia 

Szczęścia: 20.09.2021 r. – 24.09.2021 r. 

Poczucie szczęścia sprzyja odporności, 

kreatywności, zaangażowaniu, budowa-

niu relacji, przyjaźniom, toteż w tym 

szczególnym tygodniu podjęto następu-

jące rodzaje aktywności: 

– Poniedziałek (20.09.2021 r.) był Dniem 

Miłego Słowa – każdy w tym dniu mó-

wił lub przekazywał w formie pisemnej 

jakieś miłe, życzliwe słowo koledze, 

koleżance, nauczycielowi, wychowaw-

cy, pracownikowi szkoły, siostrze, bra-
tu, mamie, tacie, babci, dziadkowi czy 

innej osobie. 

– Wtorek (21.09.2021 r.), czyli Dzień Dob-

rego Humoru, zaskoczył uczniów żar-

tami odczytywanymi przez nauczycieli 
„na dzień dobry”. W tym dniu opowia-

dano sobie wzajemnie dowcipy i roz-

maite zabawne historie. 

– Środa (22.09.2021 r.) była Dniem Dob-

rego Smaku – dzieci spożywały różne 

przekąski, kanapki składające się ze 
smacznych produktów, mogły także do 

woli raczyć się owocami i warzywami, 

którymi częstowała uczniów dyrekcja 

szkoły. Tace wypełnione po brzegi różno-

rodnymi przekąskami nie tylko przycią-
gały wzrok, ale i pobudzały apetyt, za-

chęcając do zdrowego odżywiania się.  
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Dzień Dobrego Smaku  

– realizacja II Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia 

– Czwartek (23.09.2021 r.), czyli Dzień 
Dobrych Wiadomości, dostarczył moż-

liwość sprawienia przyjemności dru-

giej osobie. W tym dniu na korytarzu 

szkolnym była wystawiona skrzynka 

pocztowa, do której wrzucano listy za-

wierające miłe, przyjazne informacje, 
wyrazy wdzięczności, podziękowania 

itp. skierowane do koleżanek, kole-

gów, nauczycieli, pracowników szkoły. 

Wiadomości przekazywali adresatom 

specjalni „listonosze”. 

– Piątek (24.09.2021 r.) był Dniem Na-

szych Marzeń – na zajęciach z wycho-

wawcą (zajęciach edukacji wczesno-

szkolnej) uczniowie rozmawiali o swoich 

marzeniach. Otrzymali „Przepis na self-

care”, czyli 10 rzeczy, które wpływają 
na ich dobre samopoczucie. Próbowali 

również odpowiedzieć na pytanie: „Czym 

jest dla nich szczęście w szkole?”. 

8. „Self-care, czyli troszcz się o siebie” – stwo-

rzenie praktycznych wskazówek dla ucz-

niów klas I–VIII: 24.09.2021 r. 

9. Organizacja aktywnych przerw relaksa-

cyjnych oraz rozładowujących trudne 

emocje: 2.09.2021 r. – 23.06.2022 r.: 

● klasa I a – wtorek, piątek; 

● klasa I b – wtorek, czwartek; 

● klasa II a – wtorek, czwartek; 

● klasa II b – środa, czwartek; 

● klasa III a – poniedziałek, piątek; 

● klasa III b – wtorek, czwartek; 

● klasy: IV a, IV b – poniedziałek; 

● klasy: V a, V b – wtorek; 

● klasy: VI a, VII a – środa; 

● klasy: VII b, VII c – czwartek; 

● klasy: VIII a, VIII b, VIII c – piątek.  

 
Przerwy relaksacyjne w sali terapeutycznej 

10. Uruchomienie punktu interwencyjnego dla 

uczniów potrzebujących pomocy, wspar-

cia: 2.09.2021 r. – 23.06.2022 r.: 

● środa – pedagog szkolny; 

● czwartek, piątek – rzecznik praw ucznia. 

11. Propagowanie funkcjonujących na terenie 

szkoły skrzynek zaufania dla uczniów: 

wrzesień 2021 r., styczeń 2022 r., kwie-

cień 2022 r. 

Informacje dotyczące skrzynek zaufania:  

– skrzynka terapeutyczna, za pośred-
nictwem której uczniowie mogli wypo-

wiadać się na temat własnych trud-

ności problemów, potrzeb czy konflik-

tów rówieśniczych, 

– skrzynka samorządu uczniowskiego, 

gdzie dzieci miały możliwość dzielenia 

się pomysłami czy uwagami odnoszą-

cymi się do społeczności szkolnej, 

– przekazywano wielokrotnie również 
w postaci listów skierowanych bezpo-

średnio do uczniów, które odczytywa-

no podczas zajęć edukacji wczesno-

szkolnej oraz zajęć z wychowawcą, 

a także zamieszczano na stronie inter-

netowej szkoły. 

II. Dobrostan fizyczny 

1. Spotkanie uczniów klas IV–VIII z diete-

tykiem: 18.10.2021 r., 25.10.2021 r. 

Dietetyk kliniczny, członek m.in. Polskie-

go Towarzystwa Dietetyki, Polskiego To-
warzystwa Promocji Zdrowego Życia 

i  Żywności, zwiększył świadomość dzieci 

dotyczącą zasad zdrowego stylu życia, 

w  tym racjonalnego i zbilansowanego 

odżywiania oraz dbania o kondycję fi-

zyczną. Podczas spotkań w poszczegól-
nych klasach zwracano uwagę na szkod-

liwość tak chętnie spożywanych przez 

młodzież fast foodów czy napojów ener-

getyzujących. Podnoszono również kwestię 

występujących coraz częściej u dziewcząt 
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symptomów anoreksji lub bulimii i kon-

sekwencji korzystania przez chłopców 

w  młodym wieku z siłowni. Gorąco za-

chęcano uczniów, by odżywiali się zdro-

wo, nie tracąc przy tym pogody ducha, 
optymizmu, dystansu do siebie i pamię-

tali o codziennym podejmowaniu aktyw-

ności fizycznej. 

2. Prowadzenie gazetki ściennej dotyczącej 

zasad racjonalnego odżywiania się: 2.09. 

2021 r. – 23.06.2022 r. 

3. „Zdrowy posiłek” – promocja przepisów 

kulinarnych: 2.09.2021 r. – 29.04.2022 r. 

Wychowawcy świetlicy prowadzili cyklicz-

ne zajęcia z uczniami, mające na celu 

kształtowanie prawidłowych nawyków 
żywieniowych. Spotkania – podczas któ-

rych dzieci m.in. wykonywały tematyczne 

prace plastyczne, oglądały filmy eduka-

cyjne, rozmawiały o zdrowym stylu życia, 

opracowywały własne przepisy kulinarne 
– sprzyjały zdobywaniu wiedzy dotyczącej 

racjonalnego odżywiania się, niezbędnego 

do właściwego rozwoju. Efektem powyż-

szych działań było nie tylko systematycz-

ne prowadzenie gazetki ściennej o wspom-

nianej problematyce, ale również stwo-
rzenie wystawy promującej zdrowe prze-

kąski, czyli warzywa i owoce. 

4. „Kartka z książki kucharskiej” – kon- 

kurs dla uczniów klas IV–VIII na opra-

cowanie dziennego menu zgodnego z re-
gułami zdrowego żywienia: 2.09.2021 r.  

– 29.04.2022 r. 

5. Stworzenie praktycznego poradnika ży-

wieniowego pt. „Jem zdrowo – jadłospisy 

nie tylko dla dzieci” na podstawie prac 

zgłoszonych do konkursu: „Kartka z książ-

ki kucharskiej”: maj 2022 r. 

6. Prowadzenie zajęć świetlicowych na świe-

żym powietrzu: 2.09.2021 r. – 23.06.2022 r. 

7. Poradnictwo pielęgniarki szkolnej dla 

uczniów klas I–VIII w zakresie profilak-

tyki i promocji zdrowia: 

● klasy: I a, I b – wrzesień 2021 r., luty 

2022 r.; 

● klasy: II a, II b – wrzesień 2021 r., ma-

rzec 2022 r.; 

● klasy: III a, III b, IV a – październik 

2021 r., marzec 2022 r.; 

● klasa IV b – październik 2021 r., kwie-

cień 2022 r.; 

● klasy: V a, V b – listopad 2021 r., 

kwiecień 2022 r.; 

● klasy: VI a, VII a – listopad 2021 r., 

maj 2022 r.; 

● klasy: VII b, VII c – grudzień 2021 r., 

maj 2022 r.; 

● klasy: VIII a, VIII b, VIII c – styczeń 

2022 r., czerwiec 2022 r. 

8. Opracowanie zestawu ćwiczeń fizycznych, 

ruchowych dla uczniów z poszczególnych 

grup wiekowych oraz ich rodziców: wrze-

sień 2021 r. 

9. „Dbam o kondycję, więc codziennie ćwi-

czę” – konkurs dla uczniów nieuczest-

niczących w żadnych dodatkowych za-

jęciach sportowych organizowanych na 

terenie szkoły lub miasta: 1.10.2021 r.  

– 31.05.2022 r.: 

Celem konkursu było zachęcenie osób 

nieuczestniczących w żadnych dodatko-

wych zajęciach sportowych realizowa-

nych na terenie szkoły lub miasta do 

aktywności ruchowej. Zadanie uczniów 
polegało na codziennym wykonywaniu 

w okresie od października 2021 roku do 

maja 2022 roku ćwiczeń takich, jak: bieg 

w miejscu (30 s), pajacyki (10 x), przy-

siady (10 x), krążenia prostych ramion 

w tył (10 x), odmach ramion w bok (10 x), 
wyrzuty nóg w tył z przysiadu (10 x), siad 

płotkarski, skłony do nogi prostej (10 x), 

brzuszki (10 x), skłony w tył z leżenia na 

brzuchu, ramiona złączone na poślad-

kach, głowa w przedłużeniu tułowia 
(10 x), ukłon japoński, deseczka w pod-

porze na przedramionach (20 s), wyma-

chy nogi w bok w staniu (10 x), w klęku 

prostym podpartym wymachy nóg w tył 

z ugięciem ramion (10 x), marsz w miejs-

cu, ramiona przodem w górę, wdech 
nosem, wydech ustami, ramiona bokiem 

w dół (4 x). Uczestnicy konkursu oraz ich 

rodzice dokumentowali realizację powyż-

szych ćwiczeń stosownym wpisem do 

Dzienniczka aktywności ruchowej.  

10. Zaprojektowanie gier dydaktycznych do-
tyczących przedmiotowych działań tere-

nowych: 2.09.2021 r. – 31.03.2022 r.: 

● edukacja wczesnoszkolna – klasy I; 

● edukacja wczesnoszkolna – klasy II; 

● edukacja wczesnoszkolna – klasy III; 

● historia – klasy: IV, V, VI; 

● historia z elementami wiedzy o spo-

łeczeństwie – klasy: VII, VIII; 

● przyroda z elementami biologii – kla-

sy: IV, V, VI; 

● biologia z elementami chemii – klasy: 

VII, VIII; 

● fizyka – klasy: VII, VIII; 

● matematyka – klasy IV; 

● matematyka – klasy: V, VI; 
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● matematyka – klasy: VII, VIII; 

● język polski – klasy IV; 

● język polski – klasy: V, VI; 

● język angielski – klasy IV; 

● język angielski – klasy: V, VI; 

● język angielski – klasy: VII, VIII; 

● geografia – klasy: VII, VIII. 

Prezentacja gier dydaktycznych dotyczą-
cych przedmiotowych działań terenowych 

– 23.06.2022 r. 

11. Promocja i organizacja rajdów oraz pie-

szych wędrówek w ramach działalności 

SKKT i Regionalnego Oddziału PTTK w Czę-

stochowie – rajd „Wiośnie na spotkanie”: 

19.03.2022 r. 

12. Rozpowszechnienie marszów nordic wal-

king: 7.10.2021 r., 9.12.2021 r. 

13. Organizacja aktywnych przerw rucho-

wych: 2.09.2021 r. – 23.06.2022 r.: 

● klasa I a – poniedziałek; 

● klasa I b – środa; 

● klasy: II a, II b, III b – piątek; 

● klasa III a – wtorek; 

● klasy: IV a, IV b – środa; 

● klasy: V a, V b (dziewczęta) – wtorek, 

(chłopcy) – piątek; 

● klasy: VI a, VII c – poniedziałek; 

● klasa VII a – czwartek; 

● klasy: VII b – piątek.  

 
Przerwy ruchowe  

w sali gimnastycznej 

14. Spotkania z osobami promującymi zdro-

wy tryb życia: 15.10.2021 r., 19.11.2021 r., 

11.04.2022 r., 6.05.2022 r. 

15 października 2021 roku oraz 19 lis-

topada 2021 roku uczniowie klas VII 

i VIII wzięli udział w spotkaniach z fun-

kcjonariuszami policji dotyczących uza-
leżnień od alkoholu i narkotyków. Uczest-

nicy obejrzeli filmy edukacyjne, uka-

zujące szkodliwość substancji psycho-

aktywnych. Poruszając problematykę kon-

sekwencji zdrowotnych palenia papiero-

sów, w tym e-papierosów, picia alkoholu, 

a także zażywania narkotyków i dopa-

laczy, proponowano słuchaczom alterna-

tywne formy spędzania wolnego czasu, 

zachęcano również do dokonywania właś-

ciwych wyborów życiowych. 

11 kwietnia 2022 roku dziewczęta z klas: 

VI, VII, VIII w ramach programu profi-

laktycznego „Między nami kobietkami” 

uczestniczyły w spotkaniu z przedstawi-
cielką firmy Procter and Gamble. Tema-

tem prelekcji były zagadnienia dotyczące 

fizjologii i terminologii zmian psychofi-

zycznych zachodzących w okresie dojrze-

wania. Prowadząca przekazała dziewczę-

tom wiele wskazówek i rad dotyczących 
właściwych nawyków higienicznych oraz 

radzenia sobie z trudnościami emocjo-

nalnymi w okresie adolescencji. 

6 maja 2022 roku dla uczniów klas I–VIII 

zorganizowano spotkanie z kierowniczką 
Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Re-

habilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słu-

chu Polskiego Związku Głuchych w Czę-

stochowie. Podczas prelekcji uczniowie 

pozyskali cenne informacje na temat 

szkodliwego wpływu hałasu na ich zdro-
wie. Zdali sobie sprawę, że hałas nie 

tylko drażni, ale może powodować dys-

komfort, fizyczny ból, a nawet uszkodze-

nie słuchu. Długotrwały hałas oddziałuje 

bowiem negatywnie na ucho wewnętrzne 
(ślimak), prowadząc do niedosłuchu. 

Konsekwencje przebywania w hałasie to 

również: stres, niepokój, rozdrażnienie, 

zmęczenie, dekoncentracja, agresja i spa-

dek wydajności intelektualnej. Zazna-

czono, że skutki hałasu nie występują od 
razu. Zazwyczaj ulegają kumulacji i dają 

efekty dopiero po jakimś czasie, zabu-

rzając ogólne funkcjonowanie organizmu. 

Chcąc uniknąć długofalowych proble-

mów zdrowotnych naszych wychowan-
ków, od wielu lat podejmujemy działania 

zmierzające do obniżenia poziomu hała-

su w szkole. Mamy nadzieję, że wzrost 

świadomości, wiedzy, poczucia odpowie-

dzialności za zdrowie własne i innych 

osób, jak również wyposażenie dzieci 
w kompetencje wzmacniające samoregu-

lację zaowocowały przestrzeganiem higie-

nicznego trybu życia. 

15. Propagowanie projektów prozdrowotnych: 

„Trzymaj formę”, „Mleko w szkole” itp.: 

2.09.2021 r. – 23.06.2022 r. 

16. Opracowanie ulotek dla rodziców promu-

jących zdrowy tryb życia – 20.09.2021 r. 
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III. Dobrostan społeczny 

1. Reintegracja zespołów klasowych – zaję-

cia edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III), 

zajęcia z wychowawcą (klasy IV–VIII): 

2.09.2021 r. – 23.06.2022 r. 

2. Stworzenie Vademecum Wychowawcy pt. 

„Jak budować relacje z grupą i w gru-

pie?”: 2.09.2021 r. 

3. Przygotowanie warsztatów kreatywnych 

dla uczniów klas I–VIII w ramach pro-

jektu „Miesiące Przedmiotowe”: 

a) warsztaty plastyczne związane z ob-

chodami Dnia Patrona Szkoły: 

1.10.2021 r.; 

b) warsztaty sadzenia Kwiatów Pamięci: 

1.10.2021 r.; 

c) warsztaty mnemotechniczne: 23.11. 

2021 r.; 

d) „Matematyczny Kalendarz Adwento-

wy”: 1.12.2021 r. – 24.12.2021 r. 

Uczestnicy warsztatów (uczniowie klas 
IV a i IV b) od 1 grudnia 2021 roku do 

24 grudnia 2021 roku otrzymywali za-

dania matematyczne, a gdy wykonali 

je prawidłowo, mogli odsłonić kon-

kretne okienko z datą. Ta niezwykle 

ciekawa propozycja odliczania kolej-
nych dni do Świąt Bożego Narodzenia 

spotkała się z dużym zainteresowa-

niem ze strony dzieci. Uczniowie bo-

wiem nie tylko utrwalali zdobytą wie-

dzę, tworzyli pracę artystyczną skon-
struowaną z figur geometrycznych, ale 

także wcielali się w rolę nauczyciela, 

samodzielnie wymyślając zadania ma-

tematyczne. Była to zatem interesu-

jąca forma kształcenia kompetencji 

matematycznych, rozwijania i wyko-
rzystywania myślenia oraz postawy 

matematycznej do rozwiązywania róż-

norodnych problemów, wyzwalania 

pozytywnej motywacji do nauki, jak 

również budowania u dzieci poczucia 

wspólnoty grupowej; 

e) „Zrób to sam” – oryginalna ozdoba świą-

teczna: 13.12.2021 r. – 17.12.2021 r. 

W trakcie warsztatów dzieci z klas I–III 

przygotowały bombki z tektury lub 

styropianu, dekorując je na przykład 
elementami białych serwetek bądź 

tworzyły dekoracje choinkowe przy 

wykorzystaniu techniki origami. Ucz-

niowie klas IV–VIII natomiast wy-

konywali aniołki z serwetek, posił-
kując się różnorodnymi formami 

składania papieru. Warsztaty nie tyl-

ko dostarczyły uczestnikom wiele ra-

dości i satysfakcji, ale także rozwijały 

ich sprawności manualne, koordyna-

cję wzrokowo-ruchową, koncentrację 

uwagi, wyobraźnię przestrzenną, twór-

cze myślenie, fantazję oraz wrażliwość 
artystyczną. Dzięki zapewnieniu podo-

piecznym życzliwej i przyjaznej atmos-

fery pracy zespołowej zajęcia sprzyjały 

również budowaniu więzi interperso-

nalnych; 

f) warsztaty plastyczno-techniczne o te-

matyce świątecznej: 14.12.2021 r. 

Zajęcia przeprowadziła plastyczka, któ-

ra zawodowo zajmuje się produkcją 

ozdób okolicznościowych, wyrobów 

z  papieru i tektury oraz introligator-
stwem. Każdy z uczestników miał 

swoje stanowisko pracy i możliwość 

wykonania ozdobnego świątecznego 

pudełeczka na małe prezenty lub bi-

beloty. Podczas warsztatów prowa-
dząca podzieliła się z uczestnikami 

wiedzą z zakresu produkcji, czerpania 

papieru, wykonywania ozdób, ich 

sprzedaży i kolportażu, jak również 

informacjami o początkach własnej 

pracy i drogi edukacyjno-zawodowej; 

g) „Dekorujemy drzewo terapeutyczne”: 

wrzesień 2021 r., grudzień 2021 r., 

marzec 2022 r., czerwiec 2022 r.: 

Zgodnie z przyjętą koncepcją odno-

szącą się do pór roku występujących 
w przyrodzie, dzieci z klasy III b pod-

czas zajęć samodzielnie wykonywały 

i  zawieszały papierowe, różnobarwne 

liście, jak również oryginalne płatki 

śniegu. Efektem pracy uczniów było 

między innymi pięknie ozdobione drze-
wo terapeutyczne, wyróżniające się na 

tle korytarza szkolnego; 

h) warsztaty rozwijające kompetencje ma-

tematyczno-logiczne: 25.01.2022 r.  

– 26.01.2022 r. 

Uczestnicy w trakcie zajęć kształcili 

procesy poznawcze, a zwłaszcza myś-

lenie: przyczynowo-skutkowe, logicz-

ne, operacyjne, abstrakcyjne, strate-

giczne, dywergencyjne, rozwiązywali 

problemy, zadania, zagadki poprzez 
konstruowanie gier z zachowaniem ko-

lejności zdarzeń i wcześniej ustalo-

nych zasad. Dzielili się swoją wiedzą, 

pomysłowością, kreatywnością, wyob-

raźnią i przedsiębiorczością oraz two-
rzyli od podstaw własne gry strate-

giczne, korzystając z udostępnionych 

im przez szkołę materiałów plastycz-

nych. Warto podkreślić, że postawione 
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przed uczniami wyzwania nie należały 

do najłatwiejszych, wymagały bowiem 

m.in. umiejętności liczenia pamięcio-

wego, szacowania, szyfrowania oraz 

przeprowadzania skomplikowanych 
operacji matematycznych. Sprawiły 

jednak dzieciom radość, zadowolenie, 

wzmocniły ich poczucie wartości, umo-

żliwiając budowanie satysfakcjonują-

cych relacji interpersonalnych. Zmu-
szały do uważności, wytrwałości, od-

powiedzialności i precyzyjności, ale 

przede wszystkim dostarczały przy-

jemności, poprawiały nastrój, łagodzi-

ły niepokój, pomagały kontrolować 

emocje, jak i przeciwdziałały stresowi; 

i) warsztaty origami: styczeń 2022 r. 

Podczas warsztatów uczestnicy, pod 

czujnym okiem osób prowadzących 

zajęcia, wykonywali techniką origami 

gwiazdki, żabki, kubeczki, ozdabiali 
także laurki przygotowywane z okazji 

Dnia Babci i Dnia Dziadka. Sztuka 

składania papieru odgrywa istotną 

rolę w doskonaleniu procesów po-

znawczych: kształci koordynację wzro-

kowo-ruchową, koncentrację uwagi, 
pamięć, fantazję, wyobraźnię prze-

strzenną, logiczne myślenie, spraw-

ność manualną, językową oraz umie-

jętność słuchania. Zachęca również do 

współpracy, uczy postępowania we-
dług przyjętego planu, usprawnia 

zdolności motoryczne i manualne, roz-

wija świadomość wielokulturowości. 

Uczniowie, tworząc wybrany model, 

podejmowali zatem szereg czynności: 

konstruowali, obserwowali, porówny-
wali, analizowali, dokonywali wybo-

rów, rozmawiali, komponowali, odkry-

wali nowe możliwości. Obserwując 

etapy powstawania określonej figury, 

przeżywali zadowolenie, radość kreo-
wania rzeczy niezwykłych, które kształ-

towały ich artystycznie i uwrażliwiały 

na otaczające piękno; 

j) warsztaty przyrodniczo-chemiczno-fi-

zyczne: 14.03.2022 r. – 16.03.2022 r. 

Uczniowie klas IV–VIII poszerzali wie-
dzę przyrodniczą, chemiczną i fizyczną 

przy wykorzystaniu metody escape 
roomu. Rozwiązywanie zagadek tema-

tycznych dostarczyło im niezapomnia-

nych przeżyć, emocji, sprzyjało inte-

gracji, budowaniu relacji interperso-
nalnych oraz racjonalnemu wyborowi 

działań służących realizacji obranych 

celów. W końcowej fazie spotkania 

uczestnicy rozszyfrowywali wyrazy ot-

rzymywane po wykonaniu każdego 

zadania, co pozwoliło im odnaleźć 

ukryty w pomieszczeniu symboliczny 

klucz. Wszelkie ćwiczenia dostosowa-
ne poziomem trudności do kategorii 

wiekowej uczniów wymagały od nich 

praktycznego działania na przykład 

poprzez: budowanie użytecznych przed-

miotów z opakowań po produktach, 
konstruowanie modelu podwójnej nici 

DNA z dostępnych materiałów, po-

sługiwanie się internetowym atlasem 

owadów, pomiar długości i szerokości 

sali, planowanie odpowiedniej skali 

pozwalającej przenieść plan sali na 
powierzchnię A5. Uczniowie na pod-

stawie literatury przedmiotu opra-

cowali także interesujące, nieoczywis-

te i atrakcyjne informacje o tematyce 

przyrodniczej, chemicznej, fizycznej, do-
tyczące na przykład: ładunków elek-

trycznych, zastosowania węgla, wy-

twarzania szkła, przyczyn pękania rur 

wodociągowych, obniżania poziomu 

smogu, właściwości wody, struktury 

drewna, jadalnych kwiatów czy naj-
mniejszych ssaków świata. Warsztaty 

kształtowały wrażliwość, empatię, spo-

łeczną odpowiedzialność, a łącząc wy-

miar poznawczy ze świetną zabawą, 

dostarczyły uczestnikom zintegrowa-
nej wiedzy, pozwoliły dedukować i wią-

zać nie tylko zjawiska zachodzące 

w przyrodzie, ale również fakty istotne 

dla współczesnego człowieka; 

k) warsztaty ekologiczne: 21.03.2022 r. 

Uczniowie klas I–III pod czujnym okiem 
wychowawców założyły miniogródki, 

sadząc rośliny w specjalnie przygo-

towanych skrzyniach. Podczas tych 

działań, kształcąc postawy proekolo-

giczne, uczyły się z jednej strony spo-
sobów pielęgnowania kwiatów, z dru-

giej – zachowań nacechowanych tros-

ką o naturę; 

 
Warsztaty ekologiczne dla uczniów kl. I–III   
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l) warsztaty muzyczno-taneczne: 25.04. 

2022 r. – 29.04.2022 r. 

Uczestnicy zajęć mieli okazję zapre-

zentować własne umiejętności wokal-

ne oraz ruchowe. Na sali gimnastycz-
nej dzieci nie tylko tańczyły zgodnie 

z ułożonym przez siebie układem cho-

reograficznym, ale również śpiewały zna-

ne polskie i zagraniczne utwory mu-

zyczne. Reprezentantki szkolnego zes-
połu cheerleaderek zapoznawały ucz-

niów z różnymi układami tanecznymi, 

składającymi się z elementów gim-

nastyki i tańca. Dużym zaintereso-

waniem cieszył się także układ za-

proponowany przez uczennice klasy 
VIII c. Warsztaty muzyczno-taneczne 

zachęciły do aktywności nawet naj-

bardziej nieśmiałe i stroniące od ru-

chu osoby; były świetną zabawą, któ-

ra kształtowała poczucie wspólnoty 
grupowej, sprawstwa, motywowała do 

pracy nad sobą i własnym doskona-

leniem, stwarzała możliwość samorea-

lizacji oraz rozładowywania napięć 

emocjonalnych.  

W ramach warsztatów muzycznych zor-

ganizowano również dwa konkursy: 

● „Jaki to instrument?” – na pierw-

szym piętrze przygotowano wysta-

wę instrumentów muzycznych, na 

której znalazły się: puzon, gitara 
klasyczna, gitara elektryczna, akor-

deon, bęben duży, metalofon, bę-

benki, mały kij deszczowy, dre-

wienka (pudełka akustyczne), trój-

kąty, kołatka, kastaniety, talerze, 

janczary, dzwonki chromatyczne, 
marakasy, flet, tamburyna, bongo-

sy, werbel. Przy każdym z nich wi-

dniała określona liczba. W okresie 

od 1 do 22 kwietnia 2022 roku ucz-

niowie odgadywali prawidłowe naz-
wy instrumentów muzycznych, wrzu-

cając swoje propozycje do skrzynki; 

● „Mój instrument muzyczny” – za-

daniem uczestników konkursu było 

samodzielne wykonanie z dowol-

nych materiałów (np. butelki, pusz-
ki, łyżki, deseczki) instrumentu 

muzycznego według własnego po-

mysłu; 

m) warsztaty z fizyki: 25.04.2022 r.  

– 29.04.2022 r. 

Celem zajęć było rozwiązywanie prob-

lemów z dziedziny fizyki w formie do-

świadczalnej przy wykorzystaniu licz-

nych pomocy stanowiących bazę dy-

daktyczną Szkoły Podstawowej nr 52 

im. Małego Powstańca w Częstocho-

wie. Podczas spotkania uczniowie z za-

interesowaniem słuchali ciekawostek 

fizycznych dotyczących m.in.: magne-
tyzmu, elektryzowania ciał, optyki, 

rozchodzenia się dźwięku czy właś-

ciwości gazów. Uczestnicy: dowiedzieli 

się, co to jest przyciąganie i odpy-

chanie ciał namagnesowanych oraz 
jak wyglądają linie pola magnetycz-

nego; poznali elektrostatykę; doświad-

czyli elektryzowania ciał i obserwowali 

ich zachowanie; dzięki soczewkom 

i  użyciu lasera, sprawdzili, w jaki 

sposób światło może się rozchodzić, 
skupiać, rozpraszać odbijać; doświad-

czyli rozchodzenia się dźwięku w próż-

ni; zaobserwowali zachowanie się ga-

zów w zamkniętym zbiorniku, a także 

sposób wypełniania dostępnej prze-
strzeni. Aktywność badawcza dzieci 

podczas warsztatów, odwoływanie się 

do przykładów z życia codziennego, 

identyfikacja i analiza zjawisk oraz 

procesów fizycznych sprzyjały kształ-

towaniu umiejętności twórczego roz-
wiązywania problemów poprzez budo-

wanie prawidłowych związków przy-

czynowo-skutkowych; 

 
Zajęcia rozwijające umiejętności fizyczne  

dla uczniów kl. IV–VIII 

n) warsztaty kaligraficzne: maj 2022 r. 

W maju 2022 roku uczniowie klas  
I–VIII poszerzali wiedzę na temat sztu-

ki kaligrafii oraz rozwijali umiejętność 

pięknego, poprawnego i starannego 

pisania. Zorganizowano wystawę kali-

graficzną, podczas której zaprezento-

wano nie tylko ogólne informacje do-
tyczące historii kaligrafii czy niezbęd-

nych akcesoriów i materiałów potrzeb-

nych do ćwiczeń pięknego pisania, ale 

również przedstawiono konkretne przy-

kłady pisma kaligraficznego, jedno-
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cześnie wskazując na możliwości ich 

zastosowania. Na wystawie pojawiły 

się zatem: inicjały kaligraficzne, pismo 

pochyłe (tzw. „pisanka”), pismo po-

chyłe (tzw. „pisanka redisowa”), pismo 
pochyłe (tzw. „pisanka pędzlowa”), 

majuskuła piórowa – podwójna, ma-

juskuła narzędziowa, stylizowane gru-

be litery minuskułowe, pismo kapita-

łowe, pismo pochyłe (kursywa), anty-
kwa gruba – z szeryfami (majuskuła 

i minuskuła), antykwa zmodernizo-

wana z szeryfami, antykwa – bez sze-

ryfów, antykwa pochyła, wydłużona  

– bez szeryfów, stylizowana antykwa 

gruba (bez szeryfów), pismo pochyłe 
(tzw. „plakatowe”), pismo blokowe (tzw. 

„futura”), pismo blokowe – grube, pis-

mo blokowe – wydłużone (w nega-

tywie), zmodernizowane pismo blo-

kowe okrągłe, pismo z szeryfami (tzw. 
„egipskie” – Nil), pismo z szeryfami 

(tzw. „Nil okrągły”), pismo z szeryfami 

(tzw. „Nil ściągły”), pismo z szeryfami 

(tzw. „szyldowe”), pismo tzw. „Pan-

europa”, pismo tzw. „plastyczne”. Sys-

tematycznie przygotowywano karty 
pracy dla uczniów pozwalające im do-

skonalić jakże istotną umiejętność 

starannego i estetycznego pisania. Ka-

ligrafia kształci bowiem takie cechy, 

jak np. cierpliwość, wytrwałość, su-
mienność, przywiązanie uwagi do de-

tali, koncentracja, skupienie, toteż nie 

bez powodu nauka kaligrafowania 

w szkole była jeszcze w ubiegłym wie-

ku przedmiotem obowiązkowym; 

 
Warsztaty kaligraficzne dla uczniów kl. I–VIII 

o) warsztaty introligatorskie: 19.05.2022 r. 

Członkowie Klubu Ucznia Zdolnego 
uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych 

oraz warsztatach introligatorskich 

w Bibliotece Publicznej im. dr. Wła-

dysława Biegańskiego w Częstocho-

wie. Uczniowie pod przewodnictwem 
Kierowniczki Działu Informacyjno-Bib-

liograficznego i Oddziału Informacji 

Regionalnej zwiedzili pomieszczenia 

wypożyczalni, czytelni, katalogów, słu-

chając z zaciekawieniem opowieści 

o  funkcjonowaniu i działalności bib-

lioteki, pasji do czytelnictwa i książek, 

jak również mogli obejrzeć cenne, uni-
katowe eksponaty wchodzące w skład 

księgozbioru bibliotecznego. Z kolei 

podczas pobytu w Introligatorni miesz-

czącej się w gmachu Biblioteki Pub-

licznej im. dr. Władysława Biegań-
skiego w Częstochowie, dzieci wzięły 

udział w warsztatach introligator-

skich. Uczestnicy poznali podstawy 

rzemiosła poligraficznego, zdobywając 

wiedzę na temat m.in.: wytwarzania 

opraw książek, czasopism, broszur, na-
praw zniszczonych druków, wykoń-

czenia wszelakich materiałów druko-

wanych. Efektem warsztatów było włas-

noręczne wykonanie przez uczniów 

okładek do książek z materiałów ta-
kich, jak: tapeta, introkal, płótno 

lniane, a także naprawienie kilku 

książek ze zbioru naszej szkolnej bib-

lioteki; 

 

 
Warsztaty introligatorskie dla  uczniów kl. IV–VIII 

p) warsztaty rugby: 27.05.2022 r. 

Celem warsztatów adresowanych do 

uczniów klas I–III było wzbudzenie 
zainteresowania uczestników tą formą 

aktywności fizycznej, która stanowi 

ciekawą alternatywę spędzania czasu 
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wolnego. Ta gra zespołowa, poza umie-

jętnościami biegowymi, koordynacyj-

nymi oraz sprawnościowymi, kształci 

bowiem postawy wychowawcze, uczy 

współpracy, komunikacji, a przede wszyst-
kim szacunku wobec przeciwnika, sę-

dziego czy kolegów z drużyny. W pierw-

szej części spotkania uczniowie mieli 

okazję poznać historię rugby, jak rów-

nież obowiązujące reguły gry. Druga 
część warsztatów natomiast obejmo-

wała ćwiczenia praktyczne. Poszcze-

gólne elementy niezbędne do uprawia-

nia tego sportu prezentowały zawod-

niczki oraz zawodnicy szkolnej dru-

żyny rugby (klasa IV b). Uczniowie 
obejrzeli także Międzyszkolne Roz-

grywki Rugby, odbywające się na boi-

sku szkolnym „Orlik”. 

4. Opracowanie poradnika „ABC nauczy-

ciela – mentora uczenia się” w ramach 
projektu „Listopad miesiącem technik 

pamięciowych”: listopad 2021 r. 

W ramach projektu „Listopad miesiącem 

technik pamięciowych” nauczyciele uczest-

niczyli w szkoleniu rady pedagogicznej 

pt. Neurodydaktyka – uczenie przyjazne 
mózgowi. Podczas spotkania prowadzą-
ca, wskazując najważniejsze sposoby 

zapamiętywania (zrozumienie, powtarza-

nie, przeżywanie, mnemotechniki) oraz 

umiejętności sprzyjające zapamiętywaniu 

(koncentracja uwagi, kojarzenie, wyob-
raźnia) szczegółowo omówiła poniższe 

techniki pamięciowe: 

● łańcuchowa metoda skojarzeń; 

● grupowanie; 

● słowa-klucze i obrazy-klucze; 

● mapy myśli; 

● zakładkowa metoda zapamiętywania 

(„rzymski pokój”). 

Wychodząc z założenia, iż nauczyciel, 

który zna zasady zapamiętywania, me-

tody i techniki wspomagające zapamię-
tywanie, staje się niejako naturalnie prze-

wodnikiem dla swoich uczniów w zakre-

sie nabywania wiadomości dotyczących 

danego przedmiotu, opracowano porad-

nik pt. ABC nauczyciela – mentora ucze-
nia się. W trakcie zajęć lekcyjnych oraz 

indywidualnych wykorzystywano zawarte 
w nim praktyczne wskazówki mające na 

celu wsparcie dzieci w ich uczeniu się, 

a także posiłkowano się wybranymi me-

todami czy technikami wspomagającymi 

uczenie się. Te ciekawe rozwiązania – opie-
rające się w dużej mierze na naturalnych 

zasobach i mocnych stronach jednostki, 

takich jak np.: wyobraźnia, umiejętność 

budowania skojarzeń, kreatywność, wi-

zualizacja, ruch ciała – motywowały ucz-

niów do działania, zwiększając ich za-
interesowanie tym, co chce im przekazać 

nauczyciel.  

23 listopada 2021 roku odbyły się rów-

nież warsztaty mnemotechniczne, w trak-

cie których uczniowie klas IV–VIII mieli 
możliwość poznania technik pamięcio-

wych sprzyjających efektywnej nauce 

oraz kreatywnemu myśleniu. Pokaz mul-

timedialny, ćwiczenia mnemotechniczne, 

wsparte pomocami stanowiącymi bazę 

dydaktyczną naszej szkoły, przybliżyły 
uczniom podstawowe techniki pozwala-

jące skutecznie zapamiętywać informacje 

przy wykorzystaniu metody łańcuchowej, 

skojarzeniowej, wizualizacyjnej oraz sek-

wencyjnej. Zachęcano wszystkich do po-
sługiwania się technikami pamięciowymi 

w codziennym życiu, pozwalają one bo-

wiem nie tylko szybciej i efektywniej się 

uczyć, ale i zwiększają poczucie własnej 

wartości, redukują stres i mobilizują do 

dalszej aktywności. 

5. Promocja działań wolontariackich oraz dzia-

łań szkolnego samorządu uczniowskiego: 

2.09.2021 r. – 23.06.2022 r. 

6. Organizacja sejmiku uczniowskiego pod 

hasłem „Dyskutuję, decyduję, działam, 

współpracuję”: 24.11.2021 r., 22.06.2022 r. 

24 listopada 2021 roku temat przewodni 

sejmiku uczniowskiego brzmiał: „Co to 

jest stres i jak sobie z nim radzić?”. W ob-

radach wzięły udział delegacje uczniow-

skie klas III–VIII. Celem sejmiku było: 
poznanie terminów: „stres”, „stresor”, 

rozróżnianie pozytywnych i negatywnych 

skutków stresu, kształcenie umiejętności 

radzenia sobie z napięciem pojawiającym 

się w trudnych sytuacjach. Uczniowie obej-
rzeli film edukacyjny pt. „Stres – wróg 

czy przyjaciel?”. Pracowali w grupach, 

prezentowali scenki, dyskutowali, wyko-

nywali ćwiczenia przy muzyce relaksa-

cyjnej. Na koniec udzielili odpowiedzi na 

pytanie: „Które ze sposobów radzenia so-
bie ze stresem, będą starali się stosować 

w codziennym życiu?”. Podsumowując 

obrady stwierdzono, że stres nie jest 

zjawiskiem negatywnym pod warunkiem, 

że nie unika się sytuacji stresowych, 
a sukcesywnie pokonuje stawiane przed 

nami zadania. Uczniowie wskazali rów-

nież, że nie należy wyolbrzymiać prob-

lemów i negatywnie myśleć o tym, co się 
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ma wydarzyć. Bardzo istotne jest myś-

lenie pozytywne, szukanie jasnych stron 

nawet tych sytuacji, którym trudno jest 

sprostać. Krótkotrwały stres może także 

„napędzać” człowieka do działania.  

22 czerwca 2022 roku obrady sejmiku 

uczniowskiego dotyczyły tematu: „Wielo-

kulturowość a tolerancja w relacjach 

międzyludzkich”. W posiedzeniu wzięły 

udział delegacje uczniowskie klas III–VIII. 
Przedstawiciele szkolnego samorządu ucz-

niowskiego zapoznali zebranych z sze-

roko pojętym terminem tolerancji i sza-

cunku wobec innych osób, kultur oraz 

tradycji. Cele spotkania obejmowały: 

kształtowanie postawy obywatelskiej, po-
szanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, umiejętności zapobiegania dy-

skryminacji; promowanie postawy otwar-

tości i szacunku wobec osób o odmien-

nym pochodzeniu etnicznym, kolorze 
skóry, religii; przygotowanie do życia 

w wielokulturowym świecie; przełamywa-

nie stereotypów; rozwijanie umiejętności 

dostrzegania i tolerowania różnic między 

ludźmi. Uczestnicy obrad wykonywali 

rozmaite ćwiczenia, prezentowali scenki, 
dyskutowali, doskonaląc zdolności ko-

munikacyjne. Podkreślili również, że naj-

ważniejsze, by akceptować drugiego czło-

wieka takim, jakim jest, bez wskazy-

wania, akcentowania, wyśmiewania jego 

odmienności. 

7. Udział przedstawicieli szkolnego samo-

rządu uczniowskiego w posiedzeniu rady 

pedagogicznej poświęconym omówieniu 

problemów dydaktyczno-wychowawczych: 

12.11.2021 r.: 

Na zebraniu rady pedagogicznej 12 lis-

topada 2021 roku goszczono przed-

stawicieli szkolnego samorządu ucz-

niowskiego. Po serdecznym powitaniu 

dzieci przez panią dyrektor reprezentanci 
społeczności uczniowskiej w obecności 

opiekunów szkolnego samorządu ucz-

niowskiego – zaprezentowali ciekawe po-

mysły dotyczące np.: organizacji mi-

kołajek, walentynek, dni tematycznych 

(Dzień Kolorowego Ubioru, Dzień Kolo-
rowych Skarpetek, Dzień Śmiesznych 

Fryzur, Dzień w Dresach, Dzień na Czar-

no, Dzień Mikołajowej Czapki), quizów 

przedmiotowych dla klas IV–VII, wyborów 

miss i mistera szkoły czy przydzielania 
poszczególnym klasom tytułów („koleżeń-

ska”, „utalentowana”, „stylowa” itp.). 

Spotkanie i wysłuchanie przygotowanych 

przez uczniów propozycji było dla wszyst-

kich cennym doświadczeniem. Mamy 

nadzieję, że ta forma dyskusji z dziećmi 

wpisze się na stałe w tradycję naszej 

szkoły. 

8. Podjęcie działań integrujących uczniów 

z klas równoległych: 

a) inauguracja Szkolnego Roku Sporto-

wego – 11.09.2021 r.; 

b) „otrzęsiny” klas pierwszych – 1.10. 

2021 r.; 

c) wyjazd mikołajkowy klas I–III do Tea-

tru im. Adama Mickiewicza w Czę-

stochowie – 3.12.2021 r.; 

d) wyjazdy mikołajkowe klas IV–VIII do 

kina – 10.12.2021 r.; 

e) wycieczki klasowe: 

● klasy: I a, I b – Ogrodzieniec – 2.06. 

2022 r., 

● klasy: II a, II b – Wieliczka – 31.05. 

2022 r., 

● klasy: III a, III b – Kraków, Wie-
liczka, Ojcowski Park Narodowy  

– 1.06.2022 r. – 3.06.2022 r., 

● klasy: IV a, IV b – Gniezno, Poznań 

– 30.05.2022 r. – 31.05.2022 r., 

● klasy: V a, V b – Łódź – 1.06.2022 r., 

● klasy: VII a, VII b, VII c – Warszawa 

– 31.05.2022 r., 

● klasy: VIII a, VIII b, VIII c – Oś-

więcim – 30.05.2022 r.; 

f) zakończenie Szkolnego Roku Sporto-

wego – 22.06.2022 r.; 

g) gry dydaktyczne dotyczące przedmio-

towych działań terenowych – 23.06. 

2022 r. 

9. Organizacja aktywnych przerw umożli-

wiających nawiązywanie relacji społecz-

nych (gry zespołowe, kluby dyskusyjne): 

2.09.2021 r. – 23.06.2022 r.: 

● klasa I a – środa, czwartek; 

● klasa I b – poniedziałek, piątek; 

● klasa II a – poniedziałek, środa; 

● klasa II b – poniedziałek, wtorek; 

● klasa III a – czwartek, środa; 

● klasa III b – poniedziałek, środa; 

● klasy IV–VIII – poniedziałek, wtorek, 

środa, czwartek, piątek. 

10. Opracowanie ulotek dla rodziców na 

temat konstruktywnego i bezpiecznego 

budowania więzi rodzic – dziecko: 20.09. 

2021 r. 



  

Projekty, programy, scenariusze

   

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (125) 2022 103 

EWALUACJA I WNIOSKI 

Podstawowe zadania ewaluacji były zwią-

zane ze stwierdzeniem:  

● czy realizacja działań innowacyjnych 

przebiega zgodnie z ich założeniami? 

● czy uzyskuje się przewidywane efekty? 

● czy nie należy dokonać weryfikacji i zmian 

w wyznaczonych działaniach? 

 Celem uzyskania informacji zwrotnej, 

a  także oceny stopnia realizacji zamierzo-

nych zadań prowadzono zarówno ewaluację 

bieżącą, jak i ewaluację ex post. Źródła 
informacji na temat działań innowacyjnych 

i ich skutków obejmowały: opinie uczniów, 

rodziców, nauczycieli oraz dokumentację 

przebiegu procesu dydaktyczno-wychowaw-

czego. Do sposobów gromadzenia należały: 

– rozmowy indywidualne i grupowe z ucz-

niami, w tym rozmowy kierowane; 

– rozmowy z rodzicami, w tym rozmowy 

kierowane; 

– rozmowy z nauczycielami w ramach co-

miesięcznych spotkań zespołu wycho-

wawczego oraz rozmowy kierowane; 

– hospitacje zajęć; 

– obserwacje uczniów, ich zachowań i ak-

tywności. 

 

Wśród działań innowacyjnych cieszących 

się największą popularnością trzeba wymie-

nić: 

1. Aktywne przerwy relaksacyjne oraz roz-

ładowujące trudne emocje. 

2. Aktywne przerwy ruchowe. 

3. Aktywne przerwy umożliwiające nawią-

zywanie relacji społecznych. 

4. Warsztaty kreatywne. 

5. Gry dydaktyczne dotyczące przedmioto-

wych działań terenowych. 

6. Konkursy: „Kartka z książki kuchar-

skiej?”, „Jaki to instrument?”, „Mój in-

strument muzyczny?”, „Dbam o kondy-

cję, więc codziennie ćwiczę”.  

7. II Ogólnopolski Tydzień Szczęścia: Dzień 
Miłego Słowa, Dzień Dobrego Humoru, 

Dzień Dobrego Smaku, Dzień Dobrych 

Wiadomości, Dzień Naszych Marzeń. 

8. Obchody Dnia Patrona Szkoły. 

9. Punkt interwencyjny dla uczniów wyma-

gających pomocy, wsparcia. 

10. Spotkania z dietetykiem. 

 
Dzień Miłego Słowa 

– realizacja II Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia 

Zainteresowanie powyższymi formami 

działań argumentowano m.in.: skutecznym 
rozładowywaniem emocji, możliwością od-

reagowania pomiędzy zajęciami lekcyjnymi, 

integrowaniem się z innymi uczniami, zwięk-

szaniem wiedzy i umiejętności z różnych 

dziedzin przy wykorzystaniu atrakcyjnych, 

ciekawych metod pracy. 

W wyniku podjętych działań innowa-

cyjnych pod hasłem„ Czuję się dobrze z sa-

mym sobą i z innymi”: 

1) Uczniowie: 

– potrafią odzwierciedlać uczucia przy 

wykorzystaniu różnych form artys-

tycznego przekazu; 

– rozumieją i starają się kontrolować 

własne emocje; 

– wiedzą, co wpływa na ich dobre sa-

mopoczucie; 

– radzą sobie z lękiem, stresem, hejtem 

internetowym; 

– skutecznie porozumiewają się z innymi; 

– nawiązują satysfakcjonujące relacje in-

terpersonalne; 

– mają poczucie wspólnoty grupowej; 

– angażują się na miarę swoich możli-

wości w rozwój i funkcjonowanie zes-

połu; 

– działają zespołowo i współpracują z ró-

wieśnikami; 

– podejmują zadania wolontariackie; 

– przyjmują różne perspektywy w inter-

pretowaniu sytuacji społecznych; 

– starają się rozstrzygać spory i rozwią-

zywać konflikty w sposób negocjacyj-

ny; 

– dokonują racjonalnego wyboru dzia-

łań służących realizacji ważnych ce-

lów życiowych; 

– podejmują decyzje, twórczo myślą; 
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– rozwijają osobiste zainteresowania, pa-

sje i talenty; 

– znają techniki pamięciowe i stosują je 

w praktyce; 

– wzmacniają poczucie własnej wartości; 

– zdrowo i racjonalnie się odżywiają; 

– są aktywni fizycznie. 

2) Nauczyciele: 

– tworzyli atmosferę spokoju, akceptacji 
i bezpieczeństwa, reintegrując oddzia-

ły klasowe; 

– dbali o stan emocjonalny uczniów, bu-

dując ich odporność psychiczną; 

– dostarczali dobrych doświadczeń, umo-

żliwiając wychowankom prawidłowe 

funkcjonowanie w szkole; 

– poszerzali wiedzę i zdobywali umie-
jętności dotyczące przeciwdziałania 

zachowaniom nerwicowym u dzieci, 

zaburzeniom lękowym, zaburzeniom 

nastroju; 

– wyposażali uczniów w kompetencje 

wzmacniające samoregulację; 

– zachęcali uczniów do refleksji nad 

etycznymi aspektami realizacji celów 

życiowych; 

– wdrażali wychowanków do rozwiązy-

wania konfliktów, wykorzystując ideę 

sprawiedliwości naprawczej; 

– dawali uczniom możliwość uczestni-
czenia w procesie decyzyjnym obejmu-

jącym różne obszary życia szkolnego; 

– promowali samorealizację, rozwój oso-

bisty, integrację społeczną poprzez kształ-

towanie kompetencji kluczowych; 

– byli świadomymi mentorami uczenia 

się; 

– propagowali zdrowy tryb życia; 

– mobilizowali wychowanków do podej-

mowania różnych form aktywności fi-

zycznej. 

3) Rodzice: 

– pozyskali wiadomości na temat zabu-

rzeń nerwicowych (lękowych) oraz za-

burzeń nastroju u dzieci; 

– dowiedzieli się, jak konstruktywnie 

i  bezpiecznie budować więź rodzic  

– dziecko; 

– dostarczali dobrych doświadczeń; 

– motywowali dzieci do pracy nad sobą; 

– zachęcali i podejmowali z dziećmi róż-

ne formy aktywności fizycznej; 

– promowali zdrowy tryb życia. 

WNIOSKI: 

Ocena efektywności podjętych działań in-

nowacyjnych determinuje konieczność kon-

tynuowania w roku szkolnym 2022/2023 

następujących zadań: 

1. Organizacja aktywnych przerw relaksa-

cyjnych oraz rozładowujących trudne 

emocje. 

2. Organizacja aktywnych przerw rucho-

wych. 

3. Organizacja aktywnych przerw umożli-

wiających nawiązywanie relacji społecz-

nych (gry zespołowe, kluby dyskusyjne). 

4. Prowadzenie punktu interwencyjnego dla 

uczniów potrzebujących pomocy, wspar-

cia. 

5. Realizacja gier dydaktycznych dotyczą-

cych przedmiotowych działań terenowych. 

6. Udział przedstawicieli szkolnego samo-

rządu uczniowskiego w posiedzeniu rady 

pedagogicznej poświęconym omówieniu 

problemów dydaktyczno-wychowawczych 

7. Prowadzenie zajęć świetlicowych na świe-

żym powietrzu. 

8. Organizacja rajdów oraz pieszych wędró-

wek w ramach działalności SKKT i Regio-

nalnego Oddziału PTTK w Częstochowie. 

Bożena Golachowska 

Agata Jałowiecka-Frania 

Edyta Krześ 
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