ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28

Publikacje metodyczne

„Z doświadczeo nauczyciela”

rok szkolny 2017/2018

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Spis treści

Podsumowanie IX edycji Konkursu piosenki angielskiej „Szansonada” ....................................3
Powodzenie w nauce a umiejętności językowe uczniów. Między kodem ograniczonym,
a kodem rozwiniętym w kształceniu językowych umiejętności ucznia. ....................................6
Program pracy z uczniem z trudnościami w nauce matematyki „Z matematyką za pan brat”11
Program Windows Live Movie Maker – dlaczego warto go poznad?......................................17
Sprawozdanie z Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego English Challenge Junior ..19
Konspekt zajęd w zespole rewalidacyjno – wychowawczym: Opracowanie wzoru
graficznego na podstawie tekstu wiersz „Bałwan śniegowy” – Metoda Dobrego Startu .......20
Konspekt indywidualnych zajęd rewalidacyjno – wychowawczych: Hu hu ha, hu hu ha,
nasza Zima nie taka zła!!! – stymulacja polisensoryczna ........................................................23
Konkurs Recytatorski English Words Out Loud – podsumowanie ..........................................25
Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego English Challenge Junior – podsumowanie ......27
Nauczanie włączające. Omówienie założeo nauczania włączającego według profesora
Petera Mittlera. .......................................................................................................................28
Jak pracowad z uczniem autystycznym? ..................................................................................31
Gry i zabawy ruchowe dla dzieci z problemami emocjonalnymi i przejawami
nadpobudliwości psychoruchowej ..........................................................................................39
Scenariusz zajęd na I etapie edukacyjnym dla klas I –III: Gry i zabawy ruchowe dla dzieci z
problemami emocjonalnymi. ..................................................................................................44
Scenariusz warsztatów na temat: „ Pedagogika zabawy w wychowaniu fizycznym,
gimnastyce korekcyjno – kompensacyjnej i rehabilitacji ruchowej. .......................................48
Terapia poprzez zabawę ..........................................................................................................57

2

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Podsumowanie IX edycji Konkursu piosenki angielskiej „Szansonada”
Anna Nowosadzka, ZSO nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach

Konkurs Piosenki Angielskiej Szansonada 2017, którego głównym celem jest promowanie
nauki języków obcych oraz prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów
z województwa lubelskiego, został zorganizowany po raz ósmy przez ZSO Nr 2 im. F.D.
Kniaźnina w Puławach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
w Puławach
We wtorek 21 listopada 2017r., po uroczystym otwarciu imprezy, rozpoczęła się częśd
konkursowa. 70 uczestników walczyło o laur zwycięstwa w trzech kategoriach wiekowych:




10-12 lat (klasy 4-6 szkoły podstawowej),
13-15 (klasy 7 szkoły podstawowej oraz gimnazja,
16+ (szkoły ponadgimnazjalne).

Młodych artystów dopingowała widownia składająca się z uczniów ZSO nr 2 w Puławach,
opiekunów i rodziców wokalistów. Na młodzież, która przybyła na konkurs nie tylko
z puławskich szkół, ale również z Lublina i takich miejscowości jak: Nałęczów, Wąwolnica,
Leśce, Annobór, Palikije, Żabia Wola, Samoklęski, Ryki, Sobieszyn, Pożóg, Żyrzyn, Janowiec,
Kamionka, Piotrowice, Bobrowniki, Dęblin czy Kooskowola czekały pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa oraz słodka niespodzianka
Około godziny 14:30 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród,
ufundowanych przez sponsorów: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F.D. Kniaźnina
w Puławach – głównego organizatora, sponsora i pomysłodawcę dzisiejszego konkursu,
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, Szkołę Językową
ABC School of English, Wydawnictwo Oxford, Sklep Komputerowy „Net Com”,
Wypożyczalnię gier planszowych ”Grajdołek” , Biuro podróży My Travel Puławy oraz
Agencję Reklamową Multimedia.
Jury składające się m.in z nauczycieli, którzy zgłosili swoich podopiecznych do konkursu
wyłoniło laureatów, którzy zajęli I, II i III miejsce w swojej grupie wiekowej.
W kategorii: Szkoła Podstawowa
I miejsce zajęła Amelia Bakalarz – uczennica klasy 5 Szkoły Podstawowej w Opolu Lubelskim,
która wykonała piosenkę Tiny Turner – ‘Simply the best’
II miejsce zajęły ex aequo tercety: WanessaKlempka, Gabriela Jędrusiak, Milena Kowalik –
uczennice klasy 6 Szkoły Podstawowej w Osinach wykonujące piosenkę Beyonce – ‘Naughty
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Boy’ oraz Nadia Krasioska, Paulina Próchniak, Magdalena Madejczyk – uczennice klasy IV
Szkoły Podstawowej w Kooskowoli, które zaśpiewały piosenkę CleanBandit – ‘Rather be’.
III miejsce zajęła Klaudia Wójtowicz – uczennica klasy 6 Szkoły Podstawowej
w Samoklęskach, która zaśpiewała piosenkę ‘Hallelujah’ z repertuaru Leonarda Cohena.
W kategorii: klasy 7 SP i Gimnazjum
I miejsce zajęła Aleksandra Maciejewska – uczennica klasy 2 Gimnazjum w Szkole
Podstawowej w Nowodworze wykonująca piosenkę ‘Sound of Silence’ Dami Im.
II miejsce zajęły Iga Pyśkiewicz i Agata Zając – uczennice klasy 7 w Szkole Podstawowej nr 2
w Puławach, które zaśpiewały piosenkę ‘Youraised me up’ Secret Garden.
III miejsce zajęły Dominika Wiejak i Julia Bil-Traciłowska uczennice Gimnazjum w ZSO nr 1
w Puławach, które wykonały piosenkę ‘When we wereyoung’ z repertuaru Adele.
W tej kategorii jury przyznało WYRÓŻNIENIE Hannie Baranowskiej, Elizie Mitule –
uczennicom klasy II Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie oraz Lidii
Bielawskiej uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie.

W kategorii: Szkoła Ponadgimnazjalna
I miejsce zajęła Ewa Wojtowicz – uczennica klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana III Sobieskiego w Lublinie, która wykonała piosenkę Whitney Houston
‘Whenyoubelieve’
II miejsce zajęła Paulina Król – uczennica klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w ZSO
nr 1 w Puławach wykonująca piosenkę AliciiKeys ‘No One’
III miejsce zajęła Aleksandra Skoczek – uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Puławach, która
zaśpiewała piosenkę ‘Symphony’ z repertuaru CleanBandit.
W tej kategorii jury przyznało WYRÓŻNIENIE Mai Różaoskiej – uczennicy Liceum
Ogólnokształcącego w ZSO nr 2 w Puławach za wykonanie piosenki ‘Somebody to love’
Queen.

Nagroda ufundowana przez Dyrektora ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach, w tym roku
powędrowała do Mai Różaoskiej , natomiast Nagroda Dyrektora PCDZN w Puławach została
przyznana Markowi Gągale – uczniowi ZSO w Sobieszynie.
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Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy a sponsorom Konkursu jeszcze raz
dziękujemy za wspaniałe nagrody.
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Powodzenie w nauce a umiejętności językowe uczniów. Między kodem
ograniczonym, a kodem rozwiniętym w kształceniu językowych
umiejętności ucznia.
Stanisław Sadurski, doradca metodyczny PCDZN
„Ludzkie poznanie, myślenie, wartościowanie
i porozumiewanie się między sobą - są językowe.”
Maria Nagajowa
Zaniechanie kształcenia językowego w szkole prowadzi do niebezpiecznych skutków w życiu
społecznym. Według badao przeprowadzonych przez językoznawców w ostatnich latach,
brak lub niewłaściwe kształcenie językowe przyczyniło się do obniżenia poziomu studiów
wszystkich kierunków. Zauważono, że studenci słabo rozumieją teksty czytane, mają
problemy ze zrozumieniem wykładów, nie potrafią zreferowad zagadnieo, czy właściwie
opowiedzied o zdarzeniu. Ponadto nie radzą sobie z przedstawieniem rozumowania lub
prawidłowo uzasadnid podjętych działao. Wszyscy mają kłopoty z wypowiedziami podczas
egzaminów ustnych oraz wykazują się bezradnością, gdy redagują rozprawy seminaryjne lub
magisterskie.
Niewykształcone językowo społeczeostwo napotyka szereg utrudnieo w życiu zawodowym
na przykład podczas kontaktów lekarza z pacjentem, sprzedawcy z klientem, urzędnika
z interesantem lub pracownika z przełożonym. Polacy mają problemy w rozumieniu lub
tworzeniu różnych pism urzędowych.
Bez językowego przygotowania bardzo trudno uczyd się nowych zawodów w przypadku ich
zmiany albo rozpoznad nową sytuację życiową, czy pracowniczą. Wiadome jest, że
nieznajomośd gramatyki języka polskiego utrudnia nauczanie języków obcych. Zauważono
też, że nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów kształcenia bez
przygotowania językowego nie umieją współpracowad z uczniami, rozmawiad na określony
temat z zachowaniem podmiotowości podopiecznych i szacunku dla każdego z nich. Nie
umieją formułowad poprawnie pytao, poleceo i zadao. Nieznajomośd językowych reguł
wśród uczniów powoduje nieumiejętne konkretyzacje obrazów świata przedstawionego,
niewłaściwe utożsamienie się z bohaterem literackim, przeżywaniem jego rozterek, radości
i cierpienia.
Absolwenci naszych szkół nie umieją rozmawiad, ani dyskutowad odnosząc się do tematu czy
przedmiotu dialogu, a kontakt z drugim człowiekiem zamienia się natychmiast w atak na
osobę, w spór (kiedy chce się narzucid swoje zdanie drugiemu) lub jeszcze gorzej – w kłótnię
(kiedy chce się tego drugiego upokorzyd i sponiewierad). Nauka o języku wydaje się uczniom
i nauczycielom nieużyteczna. Według opinii prof. Reginy Pawłowskiej najbardziej ucierpiały
dzieci z nauczania początkowego. Najpierw wyparto ze świadomości społecznej, że
6
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najważniejsze dla rozwoju języka jest pierwszych pięd lat życia dziecka, które spontanicznie
uczy się języka swego otoczenia i sposobów porozumiewania się z innymi. W tym
najwcześniejszym okresie życia rodzi się zdolnośd do uczud wyższych, a w języku kodują się:
właściwy domowemu środowisku obraz świata, system wartości i sposób porozumiewania
się z innymi.
Cytowana wcześniej prof. Regina Pawłowska przyczyny obecnej, niepokojącej sytuacji
językowej widzi w przeprowadzonej reformie oświaty z lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku, która zlekceważyła psychologię uczenia się i nauczania w klasach początkowych oraz
nauczanie początków czytania i pisania w przygotowaniu nauczycieli. Ze studiów
nauczycielskich (zwłaszcza nauczania początkowego) usunięto psycholingwistykę i podstawy
wiedzy o języku polskim. Metodyka nauczania początkowego nie uwzględniała współczesnej
wiedzy o polskim systemie fonetycznym i fonologicznym.
Nieświadomośd uwarunkowao psycholingwistycznych początkowej nauki czytania i pisania
doprowadziła do lawinowo narastających zaburzeo zwanych dysleksją, dysgrafią,
dysortografią.
W polskiej szkole błędy prakseologiczne psychodydaktyki nauczania początkowego osłania
się orzeczeniem o dysleksji, dysgrafii czy dysortografii. Takie orzeczenie otrzymuje w polskim
szkolnictwie 20, 30, 40 i więcej procent uczniów.
Tymi orzeczeniami młodzież tłumaczy swój analfabetyzm na maturze i na studiach. Trudności
w czytaniu nauczyciele tłumaczą niechęcią młodzieży do lektury. W programach szkolnych
czytanie należy do kształcenia literackiego, ale badacze literatury nie rozpatrują go jako
uczestnictwa w akcie mowy, w roli odbiorcy w kategoriach językoznawczych. Sytuacja
odbiorcy w akcie mowy nie budzi zainteresowao ani językoznawców, ani literaturoznawców.
Kształcenie ucznia w roli nadawcy tekstów mówionych i pisanych w obecnej dydaktyce jest
także słabo rozpoznawane, zaś prakseologia dwiczeo w mówieniu i w pisaniu w praktyce
szkolnej – nieobecna.
W procesie psychodydaktycznym kształcenie językowe, bardzo złożone i długotrwałe
działanie, stanowi podstawę szkolnego nauczania, wychowania ucznia i obejmuje trzy
obszary:
1. Rozwijanie (wzbogacanie) osobniczego języka każdego ucznia.
Na każdej lekcji wszystkich przedmiotów prowadzi się ucznia od konkretu, od
doświadczenia poprzez opis, analizę do pojęcia i jego nazwy. I odwrotnie - od wyrazu
poprzez jego objaśnienia do pojęcia, zawsze zgodnie z tematyką materiału
lekcyjnego.
2. Budowanie świadomości językowej ucznia, aby znał i rozumiał strukturę języka oraz
funkcjonowanie systemu znaków językowych.
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W szkole (w starszych klasach od IV zaczynając) opisujemy wyrażenia językowe pod
względem formy, znaczenia i ich funkcji. Nacisk kładzie się na semantykę, zwłaszcza
zdania. Kształceniu myślenia służą wielorakie operacje na zdaniach.
3. Wdrażanie sprawności językowej ucznia w rolach nadawcy i odbiorcy tekstów.
Kształcenie sprawności językowej pojmowane wszechstronnie jako głównego
przedmiotu ogólnokształcącego dotyczą zawsze dwu ról : nadawcy i odbiorcy.
Mówienie, pisanie, słuchanie oraz czytanie są złożonymi procesami językowymi. Na
proces czytania składają się grupy czynności: postrzeganie, rozpoznawanie i rozumienie
znaków językowych. Dopiero po ich właściwym opanowaniu można wprowadzad ucznia
w poznawanie dzieła literackiego, które jest dokładnym wyobrażeniem świata
przedstawionego w utworze. Analizowad i opisywad wewnętrzną organizację tekstu
i znaczeo wynikających z nadwyżki porządków różnych warstw utworu oraz dążyd do
uświadomienia i oceny problematyki tekstu: filozoficznej, moralnej, egzystencjalnej,
estetycznej, politycznej itp.
Szkoła w procesach uczenia się i nauczania powinna uwzględniad możliwości i potrzeby
(rozwojowe) konkretnego ucznia, zwłaszcza poziom rozwoju języka oraz zróżnicowanie
socjalne tego języka (posługiwanie się kodem ograniczonym lub kodem otwartym).
Struktura językowa społeczeostwa jednojęzycznego obejmuje terytorium, warstwę
społeczną i powiązania między nimi. Najliczniejsze i najbardziej zróżnicowane są dwie
odmiany językowe: wiejska i miejska. Najmniej liczna i niezróżnicowana społecznie
odmiana językowa to język, którym posługują się: naukowcy, pisarze, publicyści,
dziennikarze i nauczyciele. Terytorium i warstwa społeczna warunkują system mowy
dziecka. Dziecko naśladuje, przyswaja i wzbogaca język najbliższego środowiska, nabywa
określony zasób słownictwa i struktur gramatycznych, nabywa zdolności rozumienia
i odczuwania ich wielorakich znaczeo. Dzięki językowi dziecko ma możliwośd:
 dostrzegania i interpretowania otaczającego je świata,
 nazywania i oceniania cech własnej i czyjejś osobowości,
 zdawania sobie sprawy z uczud, motywów postępowania.
Na kształtowanie się języka, umysłowości i osobowości dziecka mają wpływ:
 poszerzające się pozaśrodowiskowe kontakty społeczne,
 uczestnictwo w kulturze,
 szkoła.
Dzieci
ze
środowisk
niewykształconych,
nieuczestniczących
w
kulturze,
niezainteresowanych awansem oświatowo-społecznym, wychowanych w sposób jedynie
nakazowy posługują się kodem ograniczonym, czyli językiem ubogim i schematycznym.
Kodem rozwiniętym, czyli językiem odznaczającym się dużą elastycznością
i różnorodnością odmian, wyższym poziomem abstrakcji i stopniem ogólności, większym
8
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zróżnicowaniem znaczeo wyrazów itp., posługują się uczniowie przeważnie z rodzin
wykształconych.
Posługiwanie się tylko kodem ograniczonym jest dla wielu uczniów barierą językową
utrudniającą, a często uniemożliwiającą osiąganie dobrych wyników w nauce, zwłaszcza
w zakresie przedmiotów wymagających posługiwania się słowem. Uczeo nawet mniej
zdolny i mniej pracowity, ale o dobrze rozwiniętym systemie mowy wygrywa z uczniem
od niego zdolniejszym i pracowitszym, ale mającym tzw. trudności z wypowiadaniem się.
Bariery językowe sprawiają, że uczniowie: nie czytają lektur szkolnych, niechętnie
wypowiadają się na lekcjach, mają kłopoty z pisaniem wypracowao. W szkole następuje
wyrównanie językowe dzieci pochodzących z różnych środowisk. W szkole podstawowej
uczniowie są zbyt zróżnicowani pod każdym względem: językowym, psychofizycznym,
intelektualnym. System mowy nie jest w pełni ukształtowany, rozwija się jeszcze, co
najmniej do matury. W gimnazjum i w szkole średniej zróżnicowanie jest o wiele
mniejsze.
Umiejętności językowe można doskonalid, gdy uczeo jest: starszy, ma większą wiedzę
ogólną, głębszą świadomośd językową, ma mocniejszą motywację osobistej pracy nad
rozwojem własnego języka. Lekcje każdego przedmiotu szkolnego mają dodatni wpływ
na rozwój językowy uczniów.
Na lekcji języka polskiego praca toczy się dwiema drogami:
I.

II.

Organizowanie lekcji dających okazję do dyskusji i wypowiadania się w trakcie
analizowania i interpretowania czytanej lektury, wydarzeo życia kulturalnego,
formułowania wniosków z obserwacji faktów stylistycznych, gramatycznych itp.
Organizowanie lekcji będących umyślnymi dwiczeniami językowymi. Język sam
staje się przedmiotem poznania i świadomej, zamierzonej obróbki. Chodzi przede
wszystkim o wydwiczenie umiejętności:
 sprawnego tworzenia i odbioru tekstów o różnych funkcjach i stylach,
 świadomego i celowego posługiwania się własnym językiem, - posługiwania
się środkami słownikowymi i kompozycyjnymi,
 sprawnego przekształcania tekstu w żądanym celu,
 językowych sposobów uzewnętrzniania bądź ukrywania własnej postawy
i uczud wobec wypowiedzianych treści oraz oddziaływania na ich adresata.

W pierwszej formie uczniowie kształcą mówioną odmianę języka poprzez środowisko
rodzinne dziecka, kontakty i role społeczne, szkołę i otoczenie poza szkołą. Odmianę
pisaną języka uczeo poznaje i może doskonalid tylko w szkole, tylko na lekcjach języka
polskiego. Umiejętności i nawyki zdobyte dzięki dwiczeniom odmiany pisanej języka
przenoszą się w dużym stopniu na odmianę mówioną, czyniąc ją bogatszą słownikowo
i bardziej uporządkowaną pod względem składni i kompozycji.
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Program pracy z uczniem z trudnościami w nauce matematyki
„Z matematyką za pan brat”
Małgorzata Denkiewicz
Program przewidziany do realizacji w ramach zajęd pozalekcyjnych dla klasy V szkoły
podstawowej.
Opracowała: Małgorzata Denkiewicz
SPIS TREŚCI
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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
III.
CELE PROGRAMU
IV.
METODY I FORMY PRACY ORAZ ŚRODKI DYDKTYCZNE
V.
TREŚCI PROGRAMOWE
VI.
EWALUACJA
VII.
LITERATURA
I.
WSTĘP
„Matematyka jest miarą wszystkiego” – Arystoteles Głównym celem szkoły jest wspieranie
wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, łącząc go z kształceniem różnorakich umiejętności
i wychowaniem. Praca nauczyciela to przede wszystkim rozpoznawanie potrzeb uczniów
i dostosowanie metod pracy tak, by były zrozumiałe dla wszystkich. Matematyka nie należy do
łatwych przedmiotów, dlatego też niektórzy mogą mied z nią problemy. Obserwacja pracy ucznia na
lekcji, testy, prace pisemne, rozmowy z wychowawcą klasy oraz rodzicami służą do
zakwalifikowania ucznia na zajęcia. Uczeo, któremu matematyka sprawia kłopoty, powinien byd
właściwie zdiagnozowany, aby uwzględnid jego potrzeby w dalszym toku kształcenia i wychowania.
Bywa, że uczniowie podczas lekcji nie są w stanie przyswoid całego materiału, czasem mają braki
spowodowane długotrwałą nieobecnością, charakteryzują się wolniejszym tempem pracy, brakiem
ciekawości poznawczej i odpowiedniej motywacji. Zmiana nastawienia, metod pracy, odpowiedni
dobór zadao, może stad się drogą do osiągania sukcesów i zachętą do pokonywania trudności, co
przyniesie efekty pracy z uczniem na lekcjach, poprawi jego wyniki i rozbudzi zainteresowanie
matematyką. Program „Z matematyką za pan brat” jest skierowany do uczniów klas 5 Szkoły
Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyoskiego w Puławach, mających trudności z matematyką. Program
będzie realizowany na zajęciach dodatkowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla kilku grup
uczniów i jest on spójny z programem nauczania matematyki w klasach 5 „Matematyka z kluczem”
– realizowanym na lekcjach matematyki. Program jest zgodny z podstawą programową kształcenia
ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Jednym
z celów tego programu jest pomoc w usystematyzowaniu wiedzy, nadrabianiu zaległości, rozwijaniu
i doskonaleniu umiejętności wykorzystania matematyki w codziennym życiu. Praca w małych
grupach podczas zajęd dodatkowych umożliwi mi zindywidualizowanie potrzeb każdego z uczniów
uczęszczających na zajęcia i dostosowanie odpowiednich metod i formy pracy.
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II.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Uczeo po rocznym, systematycznym udziale w zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów mających
trudności w nauce matematyki powinien:
 poprawnie i samodzielnie wykonywad działania na liczbach naturalnych w pamięci
i sposobem pisemnym,
 znad podstawowe pojęcia w geometrii, rozróżniad i mierzyd kąty,
 znad własności poszczególnych figur płaskich, rozszerzad i skracad ułamki zwykłe,
wykonywad działania na ułamkach zwykłe i dziesiętne,
 stosowad zamianę jednostek,
 wykonywad obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
 obliczad miary, wagi i stosowad obliczenia pieniężne,
 wykonywad obliczenia procentowe,
 odczytywad diagramy,
 umied obliczad pola figur płaskich i stosowad zamianę jednostek,
 wykonywad działania na liczbach całkowitych,
 obliczad objętośd prostopadłościanów i rysowad siatki brył.

III.

CELE PROGRAMU
CELE GŁÓWNE:
 wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych
i utrwalanie bieżącego materiału tak, aby uczeo mógł odnosid sukcesy edukacyjne,
 kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
 rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania matematyką i motywacja do pracy,
 przygotowanie do samodzielnego uczenia się,
 kształtowanie umiejętności wyszukiwania swoich mocnych stron,
 nauczenie dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości.
OGÓLNE CELE EDUKACYJNE:
 rozwijanie sprawności rachunkowej,
 rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania,
 przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zadao, wyrabianie nawyku korzystania
z różnych źródeł informacji,
przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy
matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.
CELE SZCZEGÓŁÓWE:
 Uczeo po rocznym, systematycznym udziale w zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów
mających trudności w nauce matematyki powinien:
 wykonywad działania pamięciowe,
 potęgowad,
 stosowad kolejnośd wykonywania działao,
 znad cyfry rzymskie, wykonywad obliczenia przybliżone,
 dodawad, odejmowad,
 mnożyd i dzielid liczby sposobem pisemnym,
 znad cechy podzielności liczb, rozróżniad liczby pierwsze i złożone,
 wiedzied co to płaszczyzna, prosta, półprosta,
 znad i rozróżnia rodzaje kątów, umied je mierzyd,
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znad rodzaje i własności trójkątów,
znad równoległoboki i trapezy oraz klasyfikację czworokątów,
rozszerzad i skracad ułamki zwykłe,
dodawad, odejmowad, mnożyd i dzielid ułamki zwykłe i dziesiętne,
potrafid stosowad zamianę jednostek,
wykonywad obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
obliczad miary, wagi i stosowad obliczenia pieniężne,
obliczad średnią arytmetyczną,
wykonywad obliczenia procentowe,
odczytywad diagramy,
obliczad pola figur np. równoległoboku, rombu, trójkąta, trapezu i stosowad zamianę
jednostek,
 wykonywad działania na liczbach całkowitych,
 znad bryły,
 obliczad objętośd prostopadłościanów,
 rysowad siatki brył.
CELE WYCHOWAWCZE:
Uczeo po rocznym, systematycznym udziale w zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów mających
trudności w nauce matematyki powinien:
 trafnie ocenid swoje możliwości,
 wybierad zadania, które jest w stanie rozwiązad,
 konstruktywnie pokonywad strach, nieśmiałośd,
 zadawad pytania dotyczące danego problemu,
 aktywnie/skutecznie współpracowad w grupie, będąc czynnym uczestnikiem jej prac a
nie biernym obserwatorem,
 utrwalid nawyk systematycznego przygotowywania się do lekcji,
 zauważyd własne osiągnięcia i postępy w nauce matematyki, co przekłada się na oceny
bieżące i semestralne.
IV.
METODY I FORMY PRACY ORAZ ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Metody pracy z uczniem:
Podające:
 prezentacja materiału przez nauczyciela,
 wyjaśnienie fragmentów, których uczniowie nie zrozumieli na lekcji,
 objaśnienie materiału za pomocą pytao z wykorzystaniem wiedzy ucznia,
Praktyczne:
 wykonywanie dwiczeo, zadao utrwalających i powtórzeniowych,
Problemowe:
 metody aktywizujące, np. metoda projektu, burza mózgów,
 zabawy i gry dydaktyczne z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej,
specjalnego oprogramowania.
Formy pracy z uczniem:
 indywidualna,
 zbiorowa,
 grupowa.
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Środki dydaktyczne:
 rozsypanki arytmetyczne; np. zasada „puzzli”,
 domino,
 gry planszowe,
 karty,
 zestawy do konstrukcji figur i brył; np. patyczki i plastelina,
 modele figur i brył,
 łamigłówki matematyczne; np. w formie tekstowej, graficznej,
 komputerowe programy dydaktyczne np. „Matmania”, „Wirtualna Szkoła - Matematyka”,
”Matbas”, „Mistrz Arytmetyki”,
 interaktywne zadania ze stron internetowych np. Matoo, E-podręczniki, Scholaris,
Matlandia, itd.
V.
MATERIAŁ NAUCZANIA
1. Liczby naturalne
 działania pamięciowe,
 potęgowanie,
 kolejnośd wykonywania działao,
 cyfry rzymskie,
 liczby pierwsze i złożone,
 działania pisemne,
2. Figury geometryczne
 płaszczyzna, proste, półproste,
 kąty i ich rodzaje,
 mierzenie kątów,
 rodzaje i własności trójkątów,
 wysokości trójkątów,
 równoległoboki i ich wysokości,
 trapezy,
 klasyfikacja czworokątów,
3. Ułamki zwykłe
 ułamek jako częśd i jako iloraz,
 rozszerzanie i skracanie ułamków,
 dodawanie i odejmowanie ułamków o takich samych i różnych mianownikach,
 mnożenie ułamków przez liczbę naturalną,
 mnożenie ułamków,
 odwrotności ułamków.
 dzielenie liczb,
 działania na ułamkach,
4. Ułamki dziesiętne
 ułamek dziesiętny,
 dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych,
 mnożenie ułamków dziesiętnych,
 dzielenie ułamków dziesiętnych,
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 zamiana jednostek,
5. Matematyka i my
 obliczenia kalendarzowe i zegarowe,
 miary, wagi i pieniądze,
 średnia arytmetyczna liczb,
 odczytywanie informacji z tabeli,
 procenty,
 diagramy,
6. Pola figur
 pole równoległoboku i rombu,
 pole trójkąta,
 pole trapezu,
 różne jednostki pola,
7. Liczby całkowite
 liczby dodatnie i ujemne,
 dodawanie liczb całkowitych,
 o ile różnią się liczby,
 mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.
8. Figury przestrzenne
 figury przestrzenne – bryły,
 objętośd i pojemnośd,
 objętośd prostopadłościanu,
 siatki prostopadłościanów,
9. Zadania różne
 podsumowanie i ewaluacja.
VI.

EWALUACJA
Celem ewaluacji jest ustalenie w jakim stopniu cele programu zostały osiągnięte oraz czy
zastosowane metody i formy pracy były skutecznie dobrane. Posłuży to również do
zaplanowania pracy na przyszły rok. W związku z tym uczniowie uczęszczający na zajęcia,
dokonają oceny ich atrakcyjności poprzez wypełnienie ankiety. Ponadto nauczyciel, wykorzysta
obserwację pracy uczniów podczas zajęd, analizę dziennika oraz prac pisemnych. Zostaną
przeprowadzone także rozmowy z wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.
Jednymi z najważniejszych efektów realizacji programu, będą wyniki uczniów tj. oceny
cząstkowe i semestralne oraz wzrost motywacji do pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

VII.

LITERATURA
M. Braun, A. Maokowska, M. Paszyoska: Zeszyt dwiczeo Matematyka z kluczem. Radzę sobie
coraz lepiej. Klasa 5, częśd 1 i 2, Nowa Era, Warszawa, 2016,
K. Gałązka, H. Jakubowska, J. Janowicz, S. Lisowska, E. Liwska: Zbiór zadao Matematyka
z kluczem. Klasa 5, Nowa Era, Warszawa, 2016,
E. Gruszczyk-Kolczyoska: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
WSiP, Warszawa, 2014, ,
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Program Windows Live Movie Maker – dlaczego warto go poznać?
Jolanta Chadaj, doradca metodyczny PCDZN
Program Windows Live Movie Maker pozwala przekształcad pliki wideo i zdjęcia w atrakcyjne filmy.
W ten sposób można pokazad swoje ulubione zapisane cyfrowo wspomnienia członkom rodziny,
znajomym, a nawet całemu światu.
Oto przykładowe czynności, które można wykonywad w programie Movie Maker:
 Dodawanie plików wideo i zdjęd: Dodając wybrane fotografie i pliki wideo, można bardzo łatwo
utworzyd nowy projekt w programie Movie Maker. Elementy można dodawad bezpośrednio
w programie Movie Maker lub za pośrednictwem usługi Galeria fotografii usługi Windows Live.
 Personalizowanie filmu: Dodawanie przejśd, efektów kadrowania, efektów wizualnych, tekstu
i innych specjalnych elementów nadających film osobisty charakter.
 Dodawanie muzyki: Do filmu można dodad muzykę, która nada mu odpowiedni klimat.
W jednym filmie można użyd dowolnej liczby plików dźwiękowych.
 Szybkie tworzenie filmu za pomocą narzędzia Autofilm: Po dodaniu plików wideo i zdjęd można
w kilka chwil utworzyd świetnie wyglądający film za pomocą narzędzia Autofilm. Narzędzie
Autofilm automatycznie dodaje tytuł, napisy koocowe oraz płynne przejścia między zdjęciami
i plikami wideo. Ponadto stosuje ono efekty panoramowania (kadrowania), a także dopasowuje
projekt do muzyki.
 Podgląd w dowolnym momencie: Podczas edytowania filmu w programie Movie Maker można
w dowolnym momencie wyświetlid podgląd całego projekt albo tylko wybranego zdjęcia bądź
filmu wideo. Po obejrzeniu podglądu można wprowadzid dodatkowe zmiany albo od razu zapisad
i udostępnid film.
 Publikowanie filmu w sieci Web: Film można udostępnid członkom rodziny, znajomym i wielu
innym osobom, publikując go w witrynie YouTube. Można też pobrad inne dodatki plug-in,
umożliwiające opublikowanie filmu w innych popularnych witrynach sieci Web.
 Zapisywanie filmu na komputerze i udostępnianie go w późniejszym terminie: Film można
zapisad na komputerze w celu odtworzenia go lub udostępnienia. Na przykład można wysład film
wybranej osobie w wiadomości e-mail albo umieścid później na urządzeniu przenośnym lub
telefonie komórkowym. Zależnie od wersji systemu Windows zainstalowanej na komputerze
można nawet od razu nagrad film na dysk DVD.
Wymagania systemowe dla programu Windows Live Movie Maker:
 System operacyjny: Windows Vista lub Windows 7,
 Pamięd: 1 GB pamięci RAM (zalecane 2 GB lub więcej w przypadku edytowania materiałów
wideo HD)
 Procesor: 2,4 GHz (jeden procesor) lub szybszy (zalecany procesor dwurdzeniowy lub
szybszy w przypadku edytowania materiałów wideo HD)
 Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 (lub nowsza), Mozilla Firefox 3.0.1 (lub
nowsza) albo Safari 3.1 (lub nowsza)
 Połączenie internetowe: Funkcje internetowe wymagają dostępu do Internetu
(świadczonego przez osobnego usługodawcę).
 Karta wideo: karta wideo obsługująca technologie Microsoft DirectX w wersji 9.0c (lub
nowszej) oraz Pixel Shader w wersji 2.0 (lub nowszej) W celu ustalenia wersji technologii
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DirectX obsługiwanej przez kartę wideo należy skorzystad z narzędzia diagnostycznego
Microsoft DirectX. Aby otworzyd narzędzie diagnostyczne DirectX, kliknij przycisk Start,
w polu Wyszukaj wpisz wyrażenie dxdiag, a następnie na liście Programy zaznacz pozycję
dxdiag.exe. Zalecane 256 MB lub więcej pamięci wideo w przypadku edytowania
materiałów wideo HD.
Dodatkowe programy:
Galeria fotografii usługi Windows Live.
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Sprawozdanie z Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego English
Challenge Junior

Pierwszego Dnia Wiosny, w ZSO nr 2 im. F.D Kniaźnina w Puławach już po raz drugi odbył się
Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego English Challenge Junior dla uczniów klas 7 szkół
podstawowych oraz klas 2 i 3 szkół gimnazjalnych przygotowany przez nauczycielki języka
angielskiego Annę Hentel i Annę Nowosadzkąwe współpracy z Powiatowym Centrum Doskonalenia
Zawodowego Nauczycieli w Puławach. Do rywalizacji mogły przystąpid trzyosobowe drużyny, które
napisały krótką wypowiedź na jeden z tematów: „My dreamhouse’, ‘English iseverywhere’, czy
‘Which US presidentdeserves the most respect?’.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się osiem drużyn: ze Społecznej Szkoły Podstawowej
w Skowieszynku, SP nr 11 w Puławach, SP nr 5 w Puławach, GZS w Kazimierzu Dolnym, ZSO nr 1 im.
KEN w Puławach oraz ZSO nr 2 w Puławach. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu
sprawdzającego znajomośd gramatyki i słownictwa z języka angielskiego. Na podstawie wyników
wyłoniono 4 drużyny, które zakwalifikowały się do finału. Ostatni etap konkursu testował wiedzę
uczestników z kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych przy wykorzystaniu aplikacji Kahoot.
Liczyła się więc również szybkośd, precyzja odpowiedzi oraz umiejętnośd pracy w zespole.
W konkursie zwyciężyła drużyna zgłoszona przez nauczycielkę języka angielskiego panią Annę
Dzwonnik z GZS w Kazimierzu Dolnym w składzie: Alicja Piłat, Julia Walencik oraz Adrian Kosior,
zdobywając najwyższą liczbę punktów zarówno w teście leksykalno-gramatycznym, jak i w quizie
kulturoznawczym.
Serdecznie gratulujemy!
Na wszystkich uczestników czekały dyplomy i upominki oraz słodki poczęstunek.

19

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Konspekt zajęć w zespole rewalidacyjno – wychowawczym: Opracowanie
wzoru graficznego na podstawie tekstu wiersz „Bałwan śniegowy” –
Metoda Dobrego Startu.

Renata Sadowska, SOSW Puławy
data: 23.02.2018r.
CELE OGÓLNE:
 wytworzenie przyjaznej atmosfery, integracja grupy,
 stymulowanie rozwoju wrażliwości, spostrzegawczości słuchowej,
 usprawnianie koordynacji ruchowo – wzrokowej,
 kształcenie koncentracji uwagi.
CELE OPERACYJNE: uczestnicy:
 wykonują dwiczenia usprawniające funkcje manualne,
 koncentrują się na czytanym wierszu.
METODY: Poranny Krąg, MDS,elementy metody W. Sherborne, system Makaton –
niewerbalna metoda komunikacji, metoda działania praktycznego, słowne
FORMY PRACY: indywidualna, zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: olejek miętowy, sprzęt audio, instrumenty muzyczne, „dmuchajki”,
tekst wiersza, folia bąbelkowa, pianka do golenia, pasta do zębów, karty pracy.
PRZEBIEG ZAJĘD:
Zajęcia wstępne:
 stałe czynności samoobsługowe,
 ustalenie planu dnia,
 polisensoryczna stymulacja wg pór roku – Poranny Krąg
a) powitanie – zapalenie lampki zapachowej – olejek miętowy,
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b) słuchanie utworu A. Vivaldiego „Zima” z użyciem instrumentów muzycznych,
c) masaż dłoni olejkiem miętowym,
d) dwiczenia oddechowe wydłużanie fazy wydechowej (wycięte gwiazdki śniegowe,
kawałki waty, piłeczki styropianowe.
Zajęcia właściwe:
Czytanie tekstu „Bałwan śniegowy”.
Dwiczenia ruchowe (oparte na ilustrowaniu muzyki ruchem oburącz):
 wysoko na niebie płyną chmurki (rysowanie chmurek).
 zerwał się wiatr (koliste ruchy rąk).
 pada śnieg (gest Makaton).
 lepimy bałwana (2 kule – duża nisko, mała - wysoko, oczy, nos, guziki).
 zza chmur wyszło słooce ( kreślenie okręgu i promieni),
 zabawy na śniegu – przechodzenie przez zaspy: podnoszenie wysoko kolan,
 chodzenie po lodowych krach w rytm muzyki (gazety).
Opracowanie tekstu wiersza:
 Jaka jest pora roku?
 O kim jest wiersz?
 Z ilu kul lepimy bałwana?
 Co bałwan ma z marchewki?
 Co powie bałwan, jak włożymy mu kapelusz?
Dwiczenia ruchowo – słuchowe:
 klaskanie, tupanie w rytm utworu muzycznego,
 wybijanie rytmu na folii bąbelkowej: pięścią, brzegiem dłoni i palcem,
 masażyki – dwiczenie odprężające (czytanie tekstu wiersza z jednoczesnym
ruchem rąk na plecach).
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Dwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe:
 ruchy okrężne palcem małe i duże w piance do golenia, paście do zębów w
rytm utworu muzycznego,
 kreślenie po śladzie – wzór graficzny,
 „lepienie bałwana” z gotowych elementów.
Zakooczenie zajęd: ocena pracy z użyciem pieczątek.
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Konspekt indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych: Hu hu
ha, hu hu ha, nasza Zima nie taka zła!!! – stymulacja polisensoryczna
Renata Sadowska, SOSW Puławy
Termin: 21.02.2018
Cele ogólne:






budowanie atmosfery bezpieczeostwa, zaufania i dobrego samopoczucia uczestnika,
rozwijanie funkcji poznawczych: dotykowych, słuchowych, wzrokowych,
kształcenie świadomości własnego ciała,
kształtowanie koncentracji uwagi,
doskonalenie umiejętności komunikacji podopiecznego.

Cele operacyjne:
uczestnik:
 wyzwala aktywnośd własną,
 uczy się sprawczości,
 potrafi odbierad bodźce słuchowe, zapachowe, wzrokowe, dotykowe.
Metody:
Poranny Krąg, metoda Knillów, praktycznego działania, słowne, elementy MDS. Środki
dydaktyczne: sprzęt audio, płyty z programem Knillów, z muzyką, tekst wiersza,
komunikator 2-elementowy, symbole PCS (pory roku), tablet z oprogramowaniem
MówikPro Plus, kartka biała i niebieska, symbole związane z zimą, latarka, biała farba
sensoryczna, pasta do zębów.
Przebieg zajęd:
ZAJĘCIA WSTĘPNE:
1. Przywitanie nauczyciela z uczestnikiem poprzez uścisk dłoni.
2. Nawiązanie kontaktu poprzez ruch – program wprowadzający i specjalny (w zależności
od stanu samopoczucia uczestnika) Knillów.
ZAJĘCIA WŁAŚCIWE
1. Prezentacja tekstu „Hu hu ha nasza Zima zła” – czytanie przez nauczyciela.
2. Dwiczenia komunikacyjne z użyciem tabletu oraz symboli PSC (ustalenie pory roku, dnia
tygodnia).
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3. Stymulacja zmysłu powonienia - masaż dłoni olejkiem miętowym, kojarzenie zapachu z
porą roku.
4. Stymulacja wzrokowa - prezentacja kolorów zimowych (biały i niebieski) - przypomnienie
kolorów na konkretach (przygotowane podczas wcześniejszych zajęd – krążki papieru, biały
bałwan, biała chmura, biały śnieg, niebieski szalik, niebieska czapka – podświetlanie latarką.
5. Stymulacja dotykowa – malowanie nadgarstkiem na płaszczyźnie z użyciem białej farby
sensorycznej i pasty do zębów o zapachu miętowym (małe ruchy pionowe, poziome,
okrężne) do rytmu odtwarzanego utworu.
6. Stymulacja słuchowa – tworzenie akompaniamentu z wykorzystaniem trójkąta do utworu
Vivaldiego „Zima”.
ZAKOOCZENIE
1. Rozluźnienie napięd ciała z wykorzystaniem metody Child’Space (dociskanie z uciskiem,
oklepywanie rąk, nóg, pleców).
2. Określenie stanu emocjonalnego uczestnika w nawiązaniu do pory roku i tekstu wiersza
z użyciem komunikatora i emotikonów.
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Konkurs Recytatorski English Words Out Loud – podsumowanie
Anna Nowosadzka, ZSO nr 2 w Puławach

11 kwietnia 2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach
odbył się Konkurs Recytatorski English Words Out Loud, który został zorganizowany we
współpracy z Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach.
Głównym celem konkursu było propagowanie idei uczenia się języka angielskiego oraz
poszerzania wiedzy o krajach anglojęzycznych przy wykorzystaniu różnorodnych tekstów
literackich. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie repertuaru z zakresu literatury
krajów anglojęzycznych, pochodzącego z dowolnego okresu literackiego.
W konkursie wzięło udział 27 uczestników z całego województwa, którzy recytowali nie tylko
utwory poetyckie, ale również obszerne fragmenty prozy. Uczniowie walczyli o laur
zwycięstwa w trzech kategoriach wiekowych.
Dzięki hojnemu wsparciu szkoły, PCDZN w Puławach oraz głównych sponsorów imprezy:
Wydawnictwa Oxford oraz puławskiej szkoły językowej ABC School of English wszyscy
uczestnicy otrzymali drobne upominki, a zwycięzcy każdej kategorii wspaniałe nagrody. Na
wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez uczennice z klas 1abd
Decyzją Jury zwycięzcami konkursu zostali:
W kategorii: klasy 6 szkoły podstawowej
I miejsce zajęła Natalia Chruściel – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie, która
recytowała wiersz pt. ‘Parent-Free Zone’ (B. Moses)
II miejsce zajęła Alicja Tarczyoska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach, która
zaprezentowała utwór pt. ‘PleaseMrs Butler’ (A. Ahlberg)
III miejsce zajęła Natalia Dyjak – uczennica Zespołu Szkół w Ulan-Majoracie, która
przedstawiła fragment powieści ‘Anne of Green Gables’ (L. M. Montgomery)
W kategorii: klasy 7 szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum
I miejsce zajął Damian Jagiełło – uczeo Szkoły Podstawowej w Wojsławicach Kolonii, który
zaprezentował fragmenty utworu pt. ‘The threesillies’ (J. Jacobs)

25

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

II miejsce zajęła Małgorzata Wasilewska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Rykach,
która recytowała wiersz pt. ‘Heaven on Earth’ (J. Knight)
III miejsce zajęła Wiktoria Tarka – uczennica ZSO nr 1 w Puławach, która deklamowała
fragment powieści ‘The Secret Garden’ (F. H. Burnett)
W kategorii: klasy III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce zajęła Zuzanna Rusek – uczennica I LO w Puławach, która przedstawiła wiersz pt.
‘Rotten to the Core’ (J. B. Persson)
II miejsce zajęła Emilia Walasek – uczennica ZSZ nr 2 w Rykach, która recytowała wiersz pt.
‘The Witches’ (Roald Dahl)
III miejsce zajęła Maja Różaoska – uczennica ZSO nr 2 w Puławach, która zaprezentowała
wiersz ‘Daffodils’ (W. Wordsworth)
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
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Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego English Challenge Junior –
podsumowanie
Anna Nowosadzka, ZSO nr 2 w Puławach

Pierwszego Dnia Wiosny, w ZSO nr 2 im. F.D Kniaźnina w Puławach już po raz drugi odbył
się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego English Challenge Junior dla uczniów klas 7
szkół podstawowych oraz klas 2 i 3 szkół gimnazjalnych przygotowany przez nauczycielki
języka angielskiego Annę Hentel i Annę Nowosadzką we współpracy z Powiatowym Centrum
Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach. Do rywalizacji mogły przystąpid
trzyosobowe drużyny, które napisały krótką wypowiedź na jeden z tematów: „My
dreamhouse’, ‘English iseverywhere’, czy ‘Which US presidentdeserves the most respect?’.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się osiem drużyn: ze Społecznej Szkoły Podstawowej
w Skowieszynku, SP nr 11 w Puławach, SP nr 5 w Puławach, GZS w Kazimierzu Dolnym, ZSO
nr 1 im. KEN w Puławach oraz ZSO nr 2 w Puławach. Zadaniem uczestników było
rozwiązanie testu sprawdzającego znajomośd gramatyki i słownictwa z języka angielskiego.
Na podstawie wyników wyłoniono 4 drużyny, które zakwalifikowały się do finału. Ostatni
etap konkursu testował wiedzę uczestników z kultury, geografii i historii krajów
anglojęzycznych przy wykorzystaniu aplikacji Kahoot. Liczyła się więc również szybkośd,
precyzja odpowiedzi oraz umiejętnośd pracy w zespole.
W konkursie zwyciężyła drużyna zgłoszona przez nauczycielkę języka angielskiego panią
Annę Dzwonnik z GZS w Kazimierzu Dolnym w składzie: Alicja Piłat, Julia Walencik oraz
Adrian Kosior, zdobywając najwyższą liczbę punktów zarówno w teście leksykalnogramatycznym, jak i w quizie kulturoznawczym.
Serdecznie gratulujemy!
Na wszystkich uczestników czekały dyplomy i upominki oraz słodki poczęstunek.

27

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Nauczanie włączające. Omówienie założeń nauczania włączającego według
profesora Petera Mittlera.
Anna Baracz, Dyrektor PCDZN

„Working Towards Inclusive Education. Social Contexts” (Praca ku edukacji włączającej.
Konteksty społeczne) to ostatnia książka prof. Petera Mittlera, wybitnego specjalisty
w dziedzinie wyrównywania szans edukacyjnych, tak osób niepełnosprawnych intelektualnie,
jak też w inny sposób upośledzonych. Jego szczególnym zainteresowaniem jest, także
upośledzenie społeczne - negatywny wpływ danego pochodzenia społecznego, rodziny,
najbliższego otoczenia społecznego ucznia na szanse edukacyjne. Tym dwóm wielkim
tematom poświęcona jest ta praca: włączaniu i wyrównywaniu szans.
Włączanie
Prof. Mittler podkreśla, że włączanie nie jest tożsame z integracją. Unika też rozważao
definicyjnych. Podkreśla natomiast rangę uczenia się na podstawie doświadczenia
i rzeczywistych sytuacji edukacyjnych. Wskazuje na zmiany, które dokonały się i dokonują
w świecie w , a przede wszystkim we współczesnych społeczeostwach, a mianowicie zmianę
perspektywy widzenia problemów, także problemów edukacyjnych. Pisze we wstępie:
„Nadszedł czas, by pójśd dalej. Niezliczone debaty i zalew publikacji dotyczących 'integracji
versus segregacji' dla mniejszości dzieci zostały przezwyciężone; nowa perspektywa dotyczy
praw człowieka i rodzaju społeczeostwa, a także rodzaju szkół, których chcemy dla
wszystkich naszych dzieci. Ponieważ włączanie dotyczy nie tylko szkół, ale społeczeostwa,
książka zawiera wiele wątków dotyczących społecznych kontekstów debaty dotyczącej
włączania, w szczególności mówi wiele o biedzie i jej skutkach w uczeniu się i rozwoju.”
I dalej: „Włączanie nie oznacza umieszczania dzieci w szkołach powszechnych. Oznacza
natomiast zmianę szkół, tak by lepiej odpowiadały potrzebom dzieci. Dotyczy pomagania
wszystkim nauczycielom w przyjęciu odpowiedzialności za nauczanie wszystkich dzieci w ich
rodzimych szkołach i przygotowywanie ich do uczenia tych dzieci, które obecnie ulegają
wykluczeniu z własnych szkół, bez względu na powody wykluczenia. Dotyczy wszystkich
dzieci, dla których edukacja szkolna nie jest dobrodziejstwem, a nie tylko tych, które
obdarzono etykietka uczniów „o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.
Jak wynika z powyższych rozważao termin „włączanie” oznacza szerszą perspektywę
myślenia o edukacji, szerszą perspektywę planowania zmian systemu szkolnego i polityki
społeczno-oświatowej. Włączanie jest wspólnym celem nauczania i polityki społecznej. Aby
mogło zacząd się dokonywad: „szkoła jako całośd musi się zmienid w taki sposób, by
zapewniała dostęp do pełnego zakresu szans edukacyjnych i społecznych wszystkim
uczniom” oraz prowadziła do unikania segregacji i izolowania. Jak pisze prof. Mittler,
zarysowana wyżej koncepcja włączania wymaga radykalnej zmiany sposobów myślenia,
podobnie - polityki oświatowej oraz praktyki szkolnej. Nadto –twierdzi autor – stanowi ona
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odzwierciedlenie fundamentalnie odmiennego myślenia o źródłach uczenia się
i trudnościach zachowania. Dokonuje się bowiem obecnie przejście od modelu „braków”
(defect) do modelu „społecznego”. Mittler ostrzega, by nie dokonywad polaryzacji obu
modeli: w jego przekonaniu są one wzajemnie powiązane. Model „braków”, model „wnętrza
dziecka” oparty jest na założeniu, że źródła trudności szkolnych tkwią głównie wewnątrz
dziecka. Stad w filozofii i praktyce pedagogicznej długo utrzymywało się podejście
„diagnostyczne”: przebadania, na czym owe trudności w każdym wypadku się zasadzały, oraz
zaplanowania, jaki rodzaj interwencji edukacyjnej w przypadku konkretnego dziecka okaże
się potrzebny. Nie znajdujemy tu śladu założenia, że to: „szkoła wymaga zmiany, tak by to
ona dostosowała się do poszczególnego dziecka lub by odpowiadała na większy zakres
różnorodności, która przynosi populacja jej uczniów”.
Odmiennie wygląda model „społeczny”. Opiera się on na założeniu, że społeczeostwo i jego
instytucje są opresyjne, dyskryminacyjne i upośledzające. Dlatego kładzie się tu nacisk na
eliminowanie przeszkód uniemożliwiających osobom upośledzonym (pod różnymi
względami) uczestnictwo w życiu społecznym. Eliminowanie przeszkód może się wyrażad
zmienianiem instytucji, prawa i postaw społecznych, które przyczyniają się do wytwarzania
i utrzymywania się mechanizmów wykluczających. Model społeczny zakłada zatem głównie
zmiany środowiska, otoczenia, w którym nauczanie ma przebiegad. Podobnie – taką zmianę
przygotowania do zawodu nauczyciela, by jego praktykowanie umożliwiało pozostanie
w szkole wszystkim uczniom.
Ta ostatnia kwestia wydaje się szczególnie ważna, gdyż z analizy badan wynika, że jedna z
najważniejszych przeszkód dla włączania jest sposób postrzegania sprawy przez nauczycieli.
Zasadza się on na przekonaniu, jakoby uczniowie niepełnosprawni byli w jakiś sposób
odmienni, w związku z czym nauczanie ich wymaga jakichś specyficznych umiejętności,
specjalnego wyposażenia, specjalnego przygotowania, w koocu - szkół specjalnych. Jak
dodaje Mittler, na szczęście postawy takie zmieniają się w miarę tego, gdy nauczyciel
osobiście przejdzie przez doświadczenie włączenia dziecka (lub dzieci) niepełnosprawnych do
swej klasy. Inne przeszkody tkwią w samym języku, w którym i obecnie mówi się o
wyłączaniu. Autor zadaje pytanie, czy jeśli używa się terminu „specjalne potrzeby
edukacyjne”, można jednocześnie dążyd ku temu, by szkoły stały się bardziej włączające?
Mittler uważa ów termin za sam w sobie dyskryminujący (i anachroniczny, w świetle nauki
współczesnej, zarazem) i sądzi, że nawet gdyby został on natychmiast zarzucony, to i tak
„szkody wyrządzone użytkowaniem takiego języka trzeba będzie długo goid” (s.8). Powiada
jeszcze mocniej, i powinniśmy zadad sobie pytanie, czy język przez nas używany służy naszym
celom, czy też podważa je. Odwraca kwestie pisząc: „Dzieci, o które chodzi są „specjalne”
jedynie dlatego, że jak dotąd system szkolny nie jest w stanie zaspokoid ich potrzeb”. I dalej:
„Powinniśmy zatem znaleźd takie słowa, które unikają etykietowania dzieci, a w zamian kładą
nacisk na zmiany systemu jako takiego” (s. 9). Podobne zastrzeżenia można wysunąd do
samego terminu „potrzeby”, jeśli jest on zbyt wąsko zdefiniowany.
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Mittler twierdzi, że nie istnieją żadne potrzeby „specjalne”. Staja się one takowymi jedynie
w przypadku, gdy system szkolny nie jest odpowiednio pojemny. Powiada, że w szkole
włączającej normą jest różnorakośd i różnice miedzy uczniami, których oczekiwania szkoła
taka winna po prostu spełniad. Na razie w odniesieniu do dzieci używa się terminu
„wyjątkowe”, „dodatkowe” (additional) lub „indywidualne” potrzeby w odniesieniu do
curriculum szkolnego, chod w odniesieniu do dorosłych negatywna terminologia przynależna
do modelu „braków” jest nadal - mówi Mittler - powszechnie używana (np. „trudnośd
uczenia się”, „niepełnosprawnośd”).
"WorkingTowards Inclusive Education. SocialContext." Peter Mittler
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Jak pracować z uczniem autystycznym?
Beata Jaworska, doradca metodyczny PCDZN

W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby dzieci dotkniętych autyzmem. Coraz
częściej też uczniowie z autyzmem uczą się nie tylko w warunkach klasach integracyjnych, ale
też w szkołach ogólnodostępnych. Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia
z autyzmem może nie byd łatwe z uwagi na charakter funkcjonowania ucznia i jego
szczególne predyspozycje. Przedstawiamy praktyczne zasady organizacji nauczania dziecka
autystycznego.
Charakterystyka autyzmu
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, które przejawia się w specyficznym
funkcjonowaniu dziecka. Najbardziej charakterystyczne są:
 zaburzenia w komunikacji,
 trudności w relacjach społecznych,
 stereotypowe, sztywne wzorce zachowao.
Obok tych zaburzeo występowad może nieprawidłowy rozwój intelektualny, zaburzenia
percepcji, zaburzenia koncentracji uwagi i inne.
W szerokim rozumieniu autyzm jest to spektrum zaburzeo, w których pojawiają się
zachowania z triady zaburzeo w obszarach socjalizacji, komunikacji i perseweracyjnych
zachowao. W takim ujęciu do tej kategorii zalicza się również zespół Aspergera.
Zróżnicowane zachowania
Nie wszystkie zachowania typowe dla autyzmu muszą występowad u dziecka z tym
zaburzeniem. Ponadto mogą przejawiad się w różny sposób. Niektóre dzieci mogą byd
szczególnie wrażliwe na dźwięki i gwałtownie na nie reagowad. Zachowania innych
uznawane za niegrzeczne mogą byd jedynym dostępnym dla dziecka sposobem proszenia
o pomoc czy prośbą o pożądany przedmiot. Oznacza to koniecznośd dostosowania
oddziaływao edukacyjnych terapeutycznych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono autyzm.
Trudności ucznia z autyzmem mogą dotyczyd:
 kontaktów społecznych i przystosowaniu się do zasad panujących w grupie − brak
kontaktu wzrokowego, trudności z nawiązaniem i podtrzymywaniem relacji, izolacja;
 przewidywania i rozumienia swoich zachowao oraz ich konsekwencji, a także
z przewidywania i rozumienia zachowao innych osób oraz ich konsekwencji, mylne
odczytywanie zachowao, gestów − dziecko może nie rozumied oczekiwao otoczenia,
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bo nie rozumie instrukcji i zasad wyrażanych werbalnie, nie domyśla się intencji na
podstawie gestów, może gwałtownie, agresywnie zareagowad na nagła zmianę
rutynowej sytuacji, przekraczad granice „osobistej przestrzeni” innych;
 problemów z rozpoznawaniem, rozumieniem i właściwym wyrażaniem swoich emocji
oraz radzeniem sobie z emocjami innych − dzieci z autyzmem mają problem
z rozpoznawaniem wyrazu twarzy innych osób, mowy ciała np. reagują śmiechem na
płacz innej osoby lub krzykiem, agresją, autoagresją próbują wyrazid sprzeciwu lub
prośbę;
 komunikacji językowej przejawiającej się między innymi:


niemożnością opanowania umiejętności czytania i pisania lub



hyperleksją, czyli zdolnością czytania wykraczającą poza umiejętności
właściwe dla wieku dziecka albo intensywną fascynacją literami lub cyframi
przy jednoczesnym brak rozumienia czytanego tekstu, dosłownym rozumieniu
języka, trudnościach w rozumieniu metafor, żartów itp.;



echolalią, czyli powtarzaniem słów lub zwrotów właśnie usłyszanych lub
zapamiętanych, powtarzanych z odroczeniem;
 hiperaktywności, czyli nadmiernej ruchliwości, zdezorganizowanej, słabo
kontrolowanej aktywności, problemów ze skupieniem uwagi, często skupienie na
szczegółach i niedostrzeganie całości, braku wytrwałości w realizacji zadao
wymagających zaangażowania poznawczego, tendencji do przechodzenia od jednej
aktywności do drugiej bez ukooczenia żadnej z nich,
 sensoryzmów (podwrażliwości), czyli obniżonego progu reakcji lub nadmiernej
wrażliwości na bodźce (dotyk, dźwięki, światło itp.), niepokój;
 rytuałów, schematyzmu, sztywności zachowao, braku elastyczności w reagowaniu na
nowe sytuacje, rutyny;
 lęku, niechęci do akceptowania zmian;
 planowania czynności − ustalenie kolejności działao, zrozumienie celu działania
i dążenia do efektu koocowego;
 gwałtownych reakcji, wybuchowości, zachowao agresywnych, krzyku, autoagresji,
 szczególnych, wybiórczych zainteresowao lub uzdolnieo, natręctw,
Należy pamiętad, że zachowanie dziecka z autyzmem nie świadczy o jego możliwościach
intelektualnych. Poprzez odpowiednią organizację otoczenia i zrozumienie trudności można
zapobiegad wielu zachowaniom wynikającym z zaburzeo w rozwoju dziecka. Praca
z konkretnym uczniem powinna byd oparta na wnikliwej diagnozie jego indywidualnych
potrzeb rozwojowych.
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Kształcenie ucznia z autyzmem
W systemie oświaty autyzm jest uznany za niepełnosprawnośd wymagającą specjalnej
organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie uczniów z autyzmem może byd organizowane w:
 szkołach ogólnodostępnych,
 szkołach i oddziałach integracyjnych,
 szkołach i oddziałach specjalnych.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Edukacja ucznia z autyzmem powinna byd zorganizowana na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Orzeczenie wydawane jest na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia. Orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego powinno zawierad:
 diagnozę i informacje o potencjale rozwojowym dziecka;
 zalecane, najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia - typ szkoły, oddziału;
 warunki realizacji potrzeb edukacyjnych;
 formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania;
 sposoby rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka;
 inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Za organizacjępomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym za realizację zaleceo
zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiada dyrektor
szkoły/placówki.
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia jego uczęszczanie do szkoły,
rodzice mogą wnioskowad do zespołu orzekającego działającego w poradni psychologicznopedagogicznej o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Do wniosku
o wydanie orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania konieczne jest załączenie
zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia.
W przypadku ucznia z autyzmem wskazaniem do wydania takiego orzeczenia mogą byd m. in.
trudnośd z wyjściem z domu, złe funkcjonowanie w grupie, zachowania zagrażające
bezpieczeostwu własnemu lub innych uczniów.
Organizacja warunków nauki dla ucznia z autyzmem
Aby zapewnid właściwe warunki nauki dla ucznia z autyzmem, trzeba pamiętad, że zarówno
w szkole/oddziale specjalnym, jak i szkole/oddziale integracyjnym lub w szkole
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ogólnodostępnej uczniowi mającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy
zapewnid:
 realizację zaleceo zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli
najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia, formy stymulacji i terapii - np.
kształcenie w oddziale integracyjnym, terapię psychologiczną, stymulowanie rozwoju
poznawczego i emocjonalno-społecznego, terapię metodą ruchu rozwijającego
Sherborne;
 odpowiednie warunki do nauki, czyli. właściwą organizację miejsca pracy,
odpowiednie oświetlenie, wyeliminowanie bodźców rozpraszających, pomoce do
komunikacji alternatywnej i wspomagającej, komputer i środki dydaktyczne, takie jak
modele, tablice multimedialne, fotografie, schematy, rysunki, konkretne przedmioty,
pomoce do polisensorycznych doświadczeo;
 realizację programu nauczania oraz programu wychowawczego i profilaktyki,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych ucznia, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy
dydaktycznej i wychowawczej; uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, dostosowaną do ich
możliwości psychofizycznych;
 integrację ze środowiskiem rówieśniczym, czyliudział w życiu klasy, uroczystościach
szkolnych, kształtowanie atmosfery akceptacji i tolerancji;
 pomoc rodzicom/prawnym opiekunom w zakresie doskonalenia umiejętności
niezbędnych do wspierania ucznia w rozwoju, czyli warsztaty, zajęcia
psychoedukacyjne, instruktaż, jak pracowad z dzieckiem, współpracę w realizacji
indywidualnego programu edukacji i terapii.
Zatrudnienie specjalistów w szkole
W szkołach integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi mogą byd zatrudniani dodatkowo
nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym są to nauczyciele mający
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach szkół
specjalnych, odpowiednio do niepełnosprawności uczniów (np. oligofrenopedagogika,
tyflopedagogika, resocjalizacja, socjoterapia) oraz specjaliści prowadzący zajęcia
rewalidacyjne, rehabilitant, terapeuci.
Zadaniem specjalistów i nauczycieli jest:
 rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia z autyzmem
− np. pedagog lub wychowawca poprzez analizę orzeczeo i opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej;
 współorganizowanie zajęd edukacyjnych i pracy wychowawczej − np.realizacja zadao
wynikających z dostosowania programu wychowawczego lub innych zadao szkoły
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określonych w planie pracy na określony rok szkolny z uczniem, w tym wybór lub
opracowanie programu nauczania, dostosowanie realizacji programu nauczania,
programu wychowawczego i profilaktyki do indywidualnych potrzeb ucznia;
 opracowanie i realizacja indywidualnego programu edukacyjnego określającego
zakres zintegrowanych działao nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęd
rewalidacyjnych, odpowiednio do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych ucznia (wspólne z nauczycielami prowadzącymi zajęcia).
W szkole/oddziale specjalnym podstawą opracowania i modyfikowania
indywidualnego programu edukacyjnego jest wielospecjalistyczna ocena poziomu
funkcjonowania ucznia dokonywana na każdym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż
raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem;
 uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli, jako
nauczyciel wspomagający;
 prowadzenie zajęd rewalidacyjnych;
 udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod
pracy z uczniem;
 prowadzenie lub organizacja różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej
i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.
Indywidualizacja w pracy z uczniem z autyzmem
Nauczanie dziecka z autyzmem wymaga indywidualnego podejścia do każdego ucznia z takim
zaburzeniem. Indywidualizacja powinna byd nadrzędną zasadą wszystkich działao z uwagi na
różnice pomiędzy poziomem funkcjonowania uczniów i wynikające z nich różne potrzeby.
Podstawą pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuoczej z uczniem z autyzmem jest
indywidualny program edukacyjny. W tworzenie i realizację programu zaangażowani powinni
byd wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem, inni pracownicy szkoły, a także
rodzice.
Przepływ informacji pomiędzy wszystkimi pracownikami i rodzicami musi byd sprawny,
informacje rzetelnie i na bieżąco przekazywane np. podczas okresowychustalonych
z rodzicami spotkao indywidualnych - omawianie postępów i trudności, wymiana informacji,
podczas zebrao zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale, rady pedagogiczne, zebrania
z rodzicami, zeszyt korespondencji, kontakt telefoniczny, portal internetowy szkoły. Wszyscy
pracujący z dzieckiem konsekwentnie mają realizowad ustalenia dotyczące wymagao
stawianych uczniowi.
Program nauczania
Dostosowując treści nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia nauczyciel ma
prawo opracowad samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami program
nauczania lub wprowadzid zmiany do programu innego autora.
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Przygotowanie własnego programu dla ucznia autystycznego jest szczególnym wyzwaniem
dla nauczyciela, ponieważ dzieci autystyczne stanowią bardzo zróżnicowaną grupę, zarówno
w aspekcie rodzaju występujących objawów, stopnia ich nasilenia, ale także dynamiki
postępów w rozwoju psychofizycznym. Nauczyciel może skorzystad z konsultacji specjalistów
zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pomocy doradcy metodycznego,
kontaktu ze specjalistami w szkole specjalnej lub samodzielnie zapoznad się z literaturą
specjalistyczną.
Kompetencje wychowawcze i interpersonalne*
Niektóre zachowania ucznia autystycznego są szczególnie trudne i w początkowym okresie
mogą dezorganizowad pracę w klasie. Aby umied poradzid sobie z trudnymi sytuacjami
nauczyciele powinni mied nie tylko w wiedzę o autyzmie, ale także byd wyposażeni
w kompetencje wychowawcze i wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, by
umiejętnie kierowad pracą całego zespołu klasowego.
Bezpieczeostwo ucznia w szkole
Charakter zaburzeo i sposób funkcjonowania ucznia z autyzmem nakłada na nauczycieli
szczególne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeostwa i koniecznośd posiadania
szczególnych kompetencji do pracy z takim uczniem. Obowiązkiem nauczycieli jest rzetelne
realizowanie zadao. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapewnid bezpieczeostwo uczniom
w czasie zajęd organizowanych przez szkołę.
Dobry kontakt z nauczycielem
Dzieci z autyzmem wymagają szczególnej opieki i troski, dlatego w początkowym okresie
nauczania ważną sprawą jest poznanie ucznia przez nauczycieli oraz nawiązanie z nim
kontaktu. Dla niektórych dzieci z autyzmem szkoła może byd miejscem nieprzewidywalnym,
nieznanym, wywołującym lęk i poczucie zagubienia, co może wpływad na ich zachowanie
I prowokowad trudne zachowania. Aby pomóc i ułatwid przekroczenie progu szkoły można
opracowad program adaptacji ucznia. w nowej dla niego sytuacji uwzględniający:
 zapoznanie się z otoczeniem, salą klasową i innymi pomieszczeniami;
 przygotowanie dziecka do tego, jakie zajęcia będą odbywad się w szkole, jak długo
będą trwały, jaki będzie plan dnia, jakie zasady obowiązują w szkole itp.
Program adaptacyjny powinien byd zapisany w dokumentach wychowawcy klasy, by można
było się odwoład do ustaleo, Może go napisad wychowawca, pedagog, wspólnie
z psychologiem (także z pp-p), nauczyciele uczący w danej klasie. Realizowad powinni go
wszyscy, którym zostaną w nim przypisane zadania - rodzice, nauczyciele, wolontariusz. Dla
każdego ucznia będzie to inny program, w zależności od specyfiki trudności dziecka. Może
uwzględniad zapoznanie się z otoczeniem, poszczególnymi pomieszczeniami oraz
przygotowanie dziecka do tego, jakie zajęcia będą odbywad się w szkole, jak długo będą
trwały, jaki będzie plan dnia, jakie zasady obowiązują w szkole, kto będzie z nim pracował
itp.
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Podstawowe zasady pracy z dzieckiem autystycznym
Odpowiednia organizację miejsca pracy poprzez:
 zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie elementów rozpraszających (ucznia
mogą rozpraszad kolorowe dekoracje na ścianach, zbyt jasne światło, hałas
dobiegający zza okna lub zza drzwi, zachowanie ucznia siedzącego przed nim,
brzęczenie świetlówki itp.),
 odpowiednią aranżację przestrzeni - udostępnianie osobnego miejsca do
indywidualnej pracy przy zadaniach wymagających koncentracji.
 Opracowanie planu codziennych zajęd i każdorazowe zapoznanie ucznia ze strukturą
dnia, odwoływanie się do niego przy zmianie form aktywności (np. tablica
obrazkowa). Plan dnia powinien uwzględniad potrzebę rutynowych, przewidywalnych
czynności i stopniowo korygowany poprzez rezygnację ze sztywnych zachowao i
wprowadzanie niewielkich zmian.
 Informowanie ucznia o zmianie przebiegu zajęd lub w przebiegu czynności w ciągu
dnia, o możliwych zmianach takich jak np. zastępstwo nauczycieli.
 Zapewnienie możliwości odizolowania ucznia w sytuacji trudnej np. ustalenie
„bezpiecznego miejsca”, gdzie uczeo może pójśd w stresującej sytuacji. Umożliwianie
przerwy na odpoczynek.
 Wyraźne zaznaczanie kooca określonej aktywności, zabawy, zadania zanim przejdzie
się do następnej czynności. Należy mied świadomośd, że pewne zmiany w zachowaniu
mogą odzwierciedlad niepokój wywołany przez chodby drobną zmianę rutynowych
działao.
 Posługiwanie się w komunikacji z uczniem prostym, jednoznacznym językiem.
Instrukcje do zadao powinny byd krótkie, należy upewnid się, że uczeo zrozumiał
polecenie kierowane do klasy uczeo i przyjmuje je jako kierowane także do niego. W
razie potrzeby należy kierowad polecenia indywidualnie, powtarzad polecenia i
sprawdzad stopieo zrozumienia. Należy używad krótkich zdao, tak by instrukcje były
całkowicie jasne.
 Używanie różnych środków wyrazu i metod w prowadzeniu zajęd - wizualnych,
ruchowych, opartych na naśladownictwie, z wykorzystaniem technik
komputerowych, tablic multimedialnych itd.
 Ukierunkowanie pracy na konkretne zainteresowania ucznia i wykorzystywanie ich
przy aranżowaniu sytuacji zadaniowych - jeśli np. pasją dziecka są samochody można
je liczyd, porównywad wielkośd, tworzyd zbiory, segregowad wg koloru, szeregowad
od najmniejszego do największego, obliczad prędkośd, długośd odcinków
przejechanej drogi itp., używanie modeli, schematów, planów i rysunków.
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 Właściwa organizacja czasu wolnego, pomoc w nawiązywaniu pozytywnych relacji
z rówieśnikami, wspieranie w działaniach zespołowych − np. monitorowanie
aktywności ucznia, włączanie do gier i zabaw zespołowych w znanej dziecku grupie
rówieśników, budowanie pozytywnej samooceny ucznia.
 Uwrażliwienie rówieśników na potrzeby dziecka z autyzmem przez kształtowania
postaw tolerancji i zrozumienia dla inności w działaniach określonych w programie
wychowawczym, w tematyce godzin wychowawczych, na warsztatach i zajęciach
integracyjnych w zespole klasowym.
 Odpowiedni system motywacji i stosowanie pozytywnych wzmocnieo przez
budowanie pozytywnej samooceny, zauważanie, eksponowanie na tle grupy
rówieśniczej, wzmacnianie np. nagrodami każdego poprawnego, pożądanego
zachowania.
 Współdziałanie wszystkich dorosłych opiekujących się dzieckiem, wdrażanie takich
samych zasad dotyczących wymagao, pochwał i traktowania go zarówno w domu, jak
i w szkole.
Gdzie szukad pomocy?
W zakresie edukacji i opieki nad uczniem autystycznym nauczyciel może:
 podjąd współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami działającym na rzecz dzieci
z autyzmem np.: Fundacją Synapsis, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
z Autyzmem ProFuturo, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi
Niepełnosprawnościami „Gepetto”;
 współpracowad z ośrodkami pomocy społecznej;
 ośrodkami doskonalenia nauczycieli (szkolenia), szkołami wyższymi (np.
w organizacji praktyk pedagogicznych, eksperymentów);
 podjąd współpracę ze szkołami specjalnymi lub innymi mającymi doświadczenie
w kształceniu uczniów z autyzmem;
 korzystad z zasobów Internetu w zakresie zdobywania wiedzy i wymiany
doświadczeo w zakresie pracy z dzieckiem autystycznym.
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Gry i zabawy ruchowe dla dzieci z problemami emocjonalnymi i przejawami
nadpobudliwości psychoruchowej
Beata Jaworska, doradca metodyczny PCDZN

W codziennych sytuacjach spotykamy się często z agresją, nadpobudliwością,
zahamowaniami emocjonalnymi, trudnościami w nawiązywaniu kontaktu i współpracy
z innymi. W pracy pedagogicznej duże znaczenie w pracy z dziedmi z zaburzeniami
emocjonalnymi mają zajęcia zabawowe. Ich charakter jest zróżnicowany ze względu na
rodzaj problemów emocjonalnych jakie przeżywają uczniowie.
Wszystkie przedstawione dwiczenia mogą byd nową metodą pracy, która pozytywnie wpłynie
na poprawę zachowania uczniów, może byd również realizowana podczas zajęd kształcenia
zintegrowanego.
Niektóre z proponowanych dwiczeo można wykorzystad na zajęciach dydaktycznowychowawczych, bowiem dzięki nim dziecko potrafi lepiej analizowad, porównywad
i dostrzegad różnice, korygowad swoje zachowanie.
Indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi może polegad
na ogólnym uspokojeniu organizmu i stosowaniu takich dwiczeo, które rozładują napięcie
u dziecka oraz wzmocnią jego uwagę i zainteresowanie tymi dwiczeniami. Podczas zajęd w
ramach zespołu dydaktyczno- wyrównawczego należy konsekwentnie przyzwyczajad dziecka
do kooczenia każdego przedsięwzięcia. Zwracad uwagę na staranne wykonywanie prac oraz
kooczenie każdej rozpoczętej czynności. Za każdym razem informowad dziecko, co dobrze
robi, z czego może się cieszyd.
Poniżej przedstawiam zestaw dwiczeo do ewentualnego zastosowania w pracy z dziedmi.
Należy pamiętad, że zabawy są pomocniczym środkiem dydaktycznym i trzeba je stosowad
razem z innymi metodami.
DWICZENIA UŁATWIAJĄCE NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW WŚRÓD RÓWIEŚNIKÓW
Zabawy w parach
Dzieci siedzą tyłem do siebie, opierając się o siebie plecami:
 Plecy witają plecy;
 Dłonie witają dłonie;
 Uszy witają uszy;
 Nos wita nos;
 Kolano wita kolano;
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Dzieci stoją tyłem do siebie, stykają się plecami. Partner aktywny kładzie się delikatnie na
plecach partnera, a ten stara się częściowo przejąd ten ciężar (zmiana ról). Worek –
ciągnięcie za kostki partnera leżącego na brzuchu lub na plecach.
Podskoki w parach – jedno dziecko chce skakad, a drugie mu nie pozwala.
Zabawne kroki
Dzieci maszerują po obrębie koła. Jedno dziecko maszeruje w odwrotnym kierunku w środku
koła i demonstruje śmieszny krok. Pozostałe dzieci naśladują krok osoby demonstrującej.
GRY I ZABAWY DLA DZIECI NADPOBUDLIWYCH PSYCHORUCHOWO
Skuteczną metodą jest stosowanie zmiennej, atrakcyjnej tematyki i łatwych, różnorodnych
technik pracy, które pobudzałyby zainteresowania dzieci:
 stemplowanie,
 malowanie,
 lepienie z plasteliny, masy solnej,
 rozładowywania negatywnych emocji za pomocą „kartki bezpieczeostwa”
(zgnied, podepcz lub narysuj, jaki jesteś zły).
Naśladowanie gestów i ruchów
Dzieci rozchodzą się po sali, a następnie otrzymują instrukcję, aby zaczęły się poruszad :
 Chodząc po wąskiej kładce.
 Stawiając najdłuższe kroki jak potrafią;
 Podskakując na jednej nodze;
 Chodząc na czworakach;
 Skacząc na obu nogach razem;
 Chodząc na piętach;
 Chodząc krokiem tanecznym;
 Chodząc jak najdziwniejszymi krokami;
 Chodząc z dzbanem na głowie;
 Chodząc niosąc obiad na tacy;
Zaczarowane znaki
Dzieci stoją w kręgu, każde wybiera dla siebie imię wzorowane na imionach indiaoskich.
Dzieci przedstawiają swoje imiona, a następnie wymyślają znak – ruch, który może
zobrazowad ich imię. W kolejnej rundzie przedstawiają swoje imię razem ze znakiem.
Wszyscy powinni zapamiętad imiona i gesty swoich kolegów. Zabawa polega na
wywoływaniu przez dzieci swoich imion wraz z pokazywaniem swojego znaku.

Strażnicy i przemytnicy
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Wybrana osoba jest strażnikiem, ma zawiązane oczy. Jej zadaniem jest nie dopuścid, aby
przemytnicy przedostali się na drugą stronę. Przemytnicy muszą tak się poruszad, aby nie byli
słyszani.
GRY I ZABAWY ZAPOBIEGAJACE AGRESJI
Denerwuje mnie u ciebie
Każde dziecko może powiedzied komuś krytyczne zdanie na jego temat np.: „Jesteś
naprawdę w porządku ale denerwuje mnie u ciebie........” Osoba, do której wypowiedź
zostaje skierowana nie może się usprawiedliwiad, lecz musi podziękowad. Zabawę najlepiej
przeprowadzid w kręgu.
Znaki agresji
Przed każdym dzieckiem z nich leży duża kartka papieru i mazak. Uczniowie siedzą przy stole.
Kiedy wszyscy się uspokoją, mają namalowad jakiś symbol swojego bardzo osobistego i silnie
przeżywanego symbolu agresji. Następnie krótko objaśniają go. Na przykład:
 Błyskawica – złośd przychodzi szybko i gwałtownie i szybko mija;
 Pistolet – złośd jest hałaśliwa i wybuchowa;
 Smoki – złośd to atakujący smok, stwór.
Po wykonaniu rysunków następuje przygotowanie wystawki i refleksja.
Atak na zamek
Dzieci tworzą zamek czyli zamknięte koło. Jedno dziecko próbuje wydostad się z tego zamku
na zewnątrz albo wedrzed do środka koła.
 Jak czuliście się w poszczególnych rolach?.
 Czy zachowywaliście się w różny sposób?
 Jak można wyjaśnid wasze postępowanie?
 Czy za każdym razem fizyczna siła była zaletą?
 Czego ludzie mogą dokonad wspólnymi siłami?
Denerwuje mnie
Każde dziecko wypisuje na kartce papieru litery swego imienia jedna pod drugą i szuka do
niej dowolnego wyrazu – nazwy wydarzenia, które może szczególnie złościd, np.:
 M – matematyka
 O – okropna pogoda
 N – niespełnione marzenie
 I – idiota
 K – krzyk
 A – atak
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Następnie dajemy uczestnikom czas na porozmawianie o indywidualnych przyczynach
wybuchów złości. Byd może pojawią się sytuacje, które denerwują całą grupę. Można
wówczas sporządzid „alfabet złości” (pisząc wszystkie litery alfabetu i nadając im
poszczególne znaczenie np.: h – humor, c – chamstwo, f – fałsz).
Walka na łyżki
Uczestnicy otrzymują łyżki i ustawiają się parami. Jedna łyżka pozostaje pusta, a na drugiej
kładziemy gumkę do ścierania, piłkę tenisową albo coś podobnego. Dzieci zaczynają
szermierkę pustymi łyżkami, uważając, aby nie dotknąd przeciwnika. Wygrywa ten, który
najdłużej będzie walczyd, a jednocześnie nie zgubi przedmiotu, który leży na drugiej łyżce.
Zawiązujemy okrąg...
Dzieci maszerują po okręgu trzymając się za ręce. Zatrzymują się i siadają. Zabawa polega na
wywoływaniu, np.:
Wstają wszyscy, którzy...
 Dzisiaj na śniadanie pili herbatę;
 Mają niebieskie oczy;
 Mają psa;
 Lubią sok pomaraoczowy;
 Mają ciemne włosy.
Zgadywanie odgłosów
Dzieci siedzą w kręgu z zamkniętymi oczami. Przysłuchują się dźwiękom wydobywającym się
z różnych stron sali. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, skąd dochodzi dźwięk oraz na jakim
instrumencie jest grany.
Zabawy z przyborami
Dzieciom prezentowane są sygnały na bębenku:
 Przy trzech uderzeniach mają dobrad się trójkami;
 Przy dwóch uderzeniach mają dobrad się dwójkami;
 Przy jednym uderzeniu mają utworzyd koło.
Dzieci poruszają się przy akompaniamencie muzyki, gdy tylko usłyszą odgłosy bębenka
reagują w odpowiedni sposób.
Dzieci siedzą obok siebie w ławce. Dziecko A – puka , gładzi, pociera partnera po plecach.
Dziecko B – to, co odczuwa natychmiast odgrywa na bębenku. Potem następuje zmiana.
Następnie dziecko B to, co czuło na plecach przenosi ze sobą w drodze . Przechodzi na drugi
koniec sali i wyklaskuje rytm, który odczuło na plecach .Dziecko kojarzy sobie z tym rytmem
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jakieś uczucie, wyobraża sobie, z czym mogłoby je powiązad, co ono symbolizuje. Siada
w ławce i próbuje narysowad uczucie związane z rytmem bębenka.
LITERATURA:

1. A.Kołakowski, T. Wolaoczyk :„Nadpobudliwośd psychoruchowa u dzieci”.Warszawa
1997,
2. A. Kozłowska : „Zaburzenia emocjonalne u dzieci”. Kielce 1995 r.
3. D. Branders, H. Philips w opracowaniu Małgorzaty Jachimowskiej: „Grupa bawi się
i pracuje” – Oficyna wydawnicza UNUS Wałbrzych 1994 r.
4. E. Glacone, M. Schiavetta:
wyd. Jednośd Kielce 1998r.

„Zabawa na każdy dzieo 152 zabawy grupowe” –

5. J. Krzyżewska: „ Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej” cz. I i II –
, Wydawnictwo AU OMEGA , Suwałki 1998 – cz. I , 2000 – cz. II.
6. E. Leszczyoska: „Jak pokonad agresję?” – Życie Szkoły nr 8/2001,
7. W. Sherborne: „ Ruch rozwijający dla dzieci” Naukowe PWN, Warszawa 1997,
8. R. Więckowski: „Praca terapeutyczna w systemie edukacji wczesnoszkolnej” – Życie
Szkoły nr 1/2001.
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Scenariusz zajęć na I etapie edukacyjnym dla klas I –III: Gry i zabawy
ruchowe dla dzieci z problemami emocjonalnymi.
Beata Jaworska, doradca metodyczny PCDZN
Wstęp
W pracy pedagogicznej duże znaczenie mają zajęcia zabawowe. Ich charakter jest
zróżnicowany ze względu na rodzaj problemów emocjonalnych jakie przeżywają uczniowie.
W codziennych sytuacjach spotykamy się przecież z agresją, nadpobudliwością,
zahamowaniami emocjonalnymi, trudnościami w nawiązywaniu kontaktu i współpracy
z innymi. Przedstawiam zestaw zajęd dośd powszechnie znanych, do ewentualnego
zastosowania w pracy z dziedmi. Należy pamiętad, że zabawy są pomocniczym środkiem
dydaktycznym i trzeba je stosowad razem z innymi metodami.
GRY I ZABAWY PRZECIWKO AGRESJI
Symbole agresji
Uczniowie siedzą przy stole. Przed każdym z nich leży duża kartka papieru i mazak. Kiedy
wszyscy się uspokoją, mają namalowad jakiś symbol swojego bardzo osobistego i silnie
przeżywanego symbolu agresji. Następnie krótko objaśniają go. Na przykład:
 Błyskawica – złośd przychodzi szybko i gwałtownie i szybko mija;
 Pistolet – złośd jest hałaśliwa i wybuchowa;
 Smoki – złośd to atakujący smok, stwór.
Po wykonaniu rysunków następuje przygotowanie wystawki i refleksja.
Denerwuje mnie u ciebie
Każde dziecko może powiedzied komuś krytyczne zdanie na jego temat np.: „Jesteś
naprawdę w porządku ale denerwuje mnie u ciebie........” Osoba, do której wypowiedź
zostaje skierowana nie może się usprawiedliwiad, lecz musi podziękowad. Zabawę najlepiej
przeprowadzid w kręgu.
Atak na zamek
Dzieci tworzą zamek czyli zamknięte koło. Jedno dziecko próbuje wydostad się z tego zamku
na zewnątrz albo wedrzed do środka koła.
 Jak czuliście się w poszczególnych rolach?.
 Czy zachowywaliście się w różny sposób?
 Jak można wyjaśnid wasze postępowanie?
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 Czy za każdym razem fizyczna siła była zaletą?
 Czego ludzie mogą dokonad wspólnymi siłami?
Złości mnie
Każde dziecko wypisuje na kartce papieru litery swego imienia jedna pod drugą i szuka do
niej dowolnego wyrazu – nazwy wydarzenia, które może szczególnie złościd, np.:
 M – matematyka
 O – okropna pogoda
 N – niespełnione marzenie
 I – idiota
 K – krzyk
 A – atak
Następnie dajemy uczestnikom czas na porozmawianie o indywidualnych przyczynach
wybuchów złości. Byd może pojawią się sytuacje, które denerwują całą grupę. Można
wówczas sporządzid „alfabet złości” (pisząc wszystkie litery alfabetu i nadając im
poszczególne znaczenie np.: h – humor, c – chamstwo, f – fałsz).
Szermierka łyżkami
Uczestnicy otrzymują łyżki i ustawiają się parami. Jedna łyżka pozostaje pusta, a na drugiej
kładziemy gumkę do ścierania, piłkę tenisową albo coś podobnego. Dzieci zaczynają
szermierkę pustymi łyżkami, uważając, aby nie dotknąd przeciwnika. Wygrywa ten, który
najdłużej będzie walczyd, a jednocześnie nie zgubi przedmiotu, który leży na drugiej łyżce.
GRY I ZABAWY DLA DZIECI NADPOBUDLIWYCH
Indiaoskie znaki
Dzieci stoją w kręgu, każde wybiera dla siebie imię wzorowane na imionach indiaoskich.
Dzieci przedstawiają swoje imiona, a następnie wymyślają znak – ruch, który może
zobrazowad ich imię. W kolejnej rundzie przedstawiają swoje imię razem ze znakiem.
Wszyscy powinni zapamiętad imiona i gesty swoich kolegów. Zabawa polega na
wywoływaniu przez dzieci swoich imion wraz z pokazywaniem swojego znaku.
Poruszam się jak...
Dzieci rozchodzą się po sali, a następnie otrzymują instrukcję, aby zaczęły się poruszad :
 Stawiając najdłuższe kroki jak potrafią;
 Podskakując na jednej nodze;
 Chodząc na czworakach;
 Skacząc na obu nogach razem;
 Chodząc na piętach;
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Chodząc krokiem tanecznym;
Chodząc jak najdziwniejszymi krokami;
Chodząc z dzbanem na głowie;
Chodząc niosąc obiad na tacy;
Chodząc po wąskiej kładce.

Strażnicy i przemytnicy
Wybrana osoba jest strażnikiem, ma zawiązane oczy. Jej zadaniem jest nie dopuścid, aby
przemytnicy przedostali się na drugą stronę. Przemytnicy muszą tak się poruszad, aby nie byli
słyszani.
GRY I ZABAWY DLA DZIECI ZAHAMOWANYCH EMOCJONALNIE

Już czas zawiązad krąg...
Dzieci maszerują po okręgu trzymając się za ręce. Zatrzymują się i siadają. Zabawa polega na
wywoływaniu, np.:
Wstają wszyscy, którzy...
 Dzisiaj na śniadanie pili herbatę;
 Mają niebieskie oczy;
 Mają psa;
 Lubią sok pomaraoczowy;
 Mają ciemne włosy.
Zgadywanie odgłosów
Dzieci siedzą w kręgu z zamkniętymi oczami. Przysłuchują się dźwiękom wydobywającym się
z różnych stron sali. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, skąd dochodzi dźwięk oraz na jakim
instrumencie jest grany.
Zabawy z bębenkiem
Dzieciom prezentowane są sygnały na bębenku:
 Przy trzech uderzeniach mają dobrad się trójkami;
 Przy dwóch uderzeniach mają dobrad się dwójkami;
 Przy jednym uderzeniu mają utworzyd koło.
Dzieci poruszają się przy akompaniamencie muzyki, gdy tylko usłyszą odgłosy bębenka
reagują w odpowiedni sposób.
Dzieci siedzą obok siebie w ławce . Dziecko A – puka , gładzi, pociera partnera po plecach.
Dziecko B – to, co odczuwa natychmiast odgrywa na bębenku. Potem następuje zmiana.
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Następnie dziecko B to, co czuło na plecach przenosi ze sobą w drodze . Przechodzi na drugi
koniec sali i wyklaskuje rytm, który odczuło na plecach .Dziecko kojarzy sobie z tym rytmem
jakieś uczucie, wyobraża sobie, z czym mogłoby je powiązad, co ono symbolizuje. Siada w
ławce i próbuje narysowad uczucie związane z rytmem bębenka.
ZABAWY UŁATWIAJĄCE NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACĘ
Zabawy w parach
Dzieci siedzą tyłem do siebie, opierając się o siebie plecami:
 Plecy witają plecy;
 Dłonie witają dłonie;
 Uszy witają uszy;
 Nos wita nos;
 Kolano wita kolano;
Dzieci stoją tyłem do siebie, stykają się plecami. Partner aktywny kładzie się delikatnie na
plecach partnera, a ten stara się częściowo przejąd ten ciężar (zmiana ról). Worek –
ciągnięcie za kostki partnera leżącego na brzuchu lub na plecach.
Podskoki w parach – jedno dziecko chce skakad, a drugie mu nie pozwala.
Tunel
Częśd dzieci tworzy tunel, stojąc w rozkroku. Pozostałe dzieci przechodzą pod tunelem.
Śmieszne kroki
Dzieci maszerują po obrębie koła. Jedno dziecko maszeruje w odwrotnym kierunku w środku
koła i demonstruje śmieszny krok. Pozostałe dzieci naśladują krok osoby demonstrującej.
LITERATURA:

1. D. Branders, H. Philips w opracowaniu Małgorzaty Jachimowskiej: „Grupa bawi się
i pracuje” – Oficyna wydawnicza UNUS Wałbrzych 1994
2. E. Glacone, M. Schiavetta:
wyd. Jednośd Kielce 1998r.

„Zabawa na każdy dzieo 152 zabawy grupowe” –

3. E. Leszczyoska: „Jak pokonad agresję?” – Życie Szkoły nr 8/2001
4. R. Więckowski: „Praca terapeutyczna w systemie edukacji wczesnoszkolnej” – Życie
Szkoły nr 1/2001
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Scenariusz warsztatów na temat: „ Pedagogika zabawy w wychowaniu
fizycznym, gimnastyce korekcyjno – kompensacyjnej i rehabilitacji
ruchowej.
Beata Jaworska, doradca metodyczny PCDZN

Program takich warsztatów powstał z myślą o nauczycielach wychowania fizycznego i ich
uczniach szkół podstawowych i gimnazjów. Chciałyśmy podczas tych warsztatów przybliżyd
osobom pracującym z grupą możliwośd wykorzystania metod i idei pedagogiki zabawy.
W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z różnych typów szkół oraz uczennice ze szkoły
podstawowej. Wszystkim przyświecało następujące motto:
„Nuda i zniechęcenie proszę, Paostwa
Oto, co nas otacza. A dlaczego?
Ponieważ zapomnieliśmy, co sprawiało
Nam największą radośd, kiedy byliśmy dziedmi,
i usiłujemy nie pamiętad,
co robią nasze dzieci, uczniowie, wychowankowie.
A zarówno oni jak i my ponad wszystko lubiliśmy się bawid”.
Warsztaty składały się z trzech części: działania wstępne (nastrój grupy, kontrakt,
prezentacja programu), realizacja (opracowanie tematu, aktywna metodyka, informacja
zwrotna) i zakooczenie (podsumowanie).
Celem warsztatu było:










Odniesienie korzyści osobistych przez uczestników:
Rozwijanie i poszerzanie umiejętności tanecznych uczestników
Rozwój świadomości własnego ciała.
Zwiększenie samoakceptacji uczestników.
Pomoc w odkrywaniu własnych działao twórczych.
Wzbogacanie warsztatu metodycznego uczestników:
Praktyczne zapoznanie uczestników z różnymi formami tanecznymi, muzycznymi.
Zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi pedagogiki zabawy.
Kształtowanie umiejętności prowadzenia działao tanecznych z wykorzystaniem
technik muzycznych.
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Adresaci warsztatów:
Nauczyciele wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, rehabilitanci,
wychowawcy klas oraz wszyscy zainteresowani tego rodzaju warsztatem.
Program:
W programie przewidziana była prezentacja wiadomości dotyczących pedagogiki zabawy
np. cele, zasady, metody, rodzaje zabaw, pożądane cechy animatora oraz pokaz wybranych
zabaw, gier i niektórych taoców z repertuaru pedagogiki zabawy, praktyczna nauka
niektórych z nich. W trakcie spotkania prezentowane były metody integracyjne, relaksujące,
dramowe, muzyczno – ruchowe, służące integracji grupy oraz kilka sposobów wykorzystania
muzyki w wychowaniu fizycznym.
Działania wstępne
Metody wstępne na początek warsztatów:
Balonik z imieniem – uczestnicy spotkania wybierają sobie kolorowy balonik muszą go
nadmuchad oraz napisad flamastrem swoje imię, następnie zawiesid w wybranym przez
siebie miejscu w sali.
Wizytówki – to forma działao wstępnych umożliwia mówienie sobie po imieniu. Materiały,
z których korzystamy to: kartki białego kolorowego papieru, flamastry, taśma klejąca.
Jaki mam nastrój? – na stole wystawione są różne „buźki” przedstawiające określony nastrój
uczestnika warsztatów. Uczestnicy spotkania maja za zadanie wybrad „buźkę” wskazującą na
ich aktualne samopoczucie.
Skojarzenia – należy napisad na karteczce swoje pierwsze skojarzenie ze słowem ZABAWA
i przykleid na duży arkusz papieru.
Taniec integracyjny „Witam Was” – nawiązanie przyjaznego kontaktu, wytworzenie dobrej
atmosfery, koordynacja ruchowa, wyrabianie poczucia rytmu. Uczestnicy stoją do siebie
odwróceni twarzami na obwodzie dwóch kół: zewnętrznego i wewnętrznego. Słowa
piosenki:
Wszyscy są, witam was
Na zabawę już czas.
Jestem ja, jesteś ty,
Raz, dwa, trzy.
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Śpiew jest połączony z ruchem. Ten taniec prowokuje do uśmiechu i ciepłego kontaktu na
powitanie. Pary wykonują zestaw gestów: wskazanie na siebie, na partnera, klaśnięcie
w swoje dłonie, oburącz w ręce partnera, za kolejnym razem klaśnięcie oburącz z nowa
osobą. Żywe tempo piosenki i szybkie zmiany partnerów powodują radośd i przyjemnośd
powitania.
Realizacja programu warsztatów
Wprowadzenie w zagadnienie teoretyczne obejmowało przybliżenie następujących treści:
 Cele i zasady pedagogiki zabawy.
 Zasadnicze grupy metod animacji ruchowej.
 Rodzaje zabaw stosowane w pedagogice zabawy.
Pedagogika zabawy nie jest dyscypliną samą w sobie, lecz nazwą poszukiwao metodycznych
ułatwiających proces uczenia się.. Można stosowad na różnym poziomie nauczania. Jest
działaniem bezwarunkowo akceptującym ucznia, – co wyzwala jego wiarę we własne siły.
Działa afirmująco. Daje obu stronom możliwośd wyrażania uczud i emocji. Sprzyja rozwojowi
twórczych możliwości ucznia poprzez różnorodne środki wyrazu (ruch, taniec, dotyk,
wyobraźnia, gest, dźwięk, odgrywanie ról).
Proponowane zabawy zostały wybrane z bogatego repertuaru zabaw pedagogiki zabawy.
„Kasztany”
Pomoce: magnetofon, kaseta z melodią Promoroaga (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA)
Ustawienie: w rozsypce
1-8 takt – rytmiczne wymachy rękami nad głową raz w prawo, raz w lewo naśladujące
gałęzie wyginające się na wietrze
9-14 takt - koliste ruchy płasko ułożonych przed sobą dłoni, zaczynając od głowy w dół,
naśladując opadające liście kasztanowca
15-16 takt – 2 klaśnięcia w dłonie nisko nad podłogą naśladują pękające kasztany
17-24 takt – powtórzenie taktów 9-16
25-32 takt – rytmiczny wymach jedną nogą i naśladowanie gestem obu rąk podrzucanie liści
z podłoża w górę, następnie to samo drugą nogą, naśladujemy marsz wśród liści.
Kolejne takty – powtarzamy wszystko od początku.
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„Sztafeta z długopisem”
Pomoce: długopis, kartka papieru
Zabawa rozluźniająca, rozwija pamięd z elementami korektywy. Uczestnicy zabawy
podzieleni są na zespoły. Każdy zespół w siadzie skrzyżnym, w szeregu jeden za drugim,
pierwszy uczestnik trzyma długopis. W pewnej odległości leży na podłodze kartka papieru
dużego formatu. Chodzi o to, by do niej dobiec i zapisad tam jedno słowo. Prowadzący
podaje na krótko przed startem dane pojęcie na przykład „dyscypliny sportowe”. Każdy
uczestnik biegnie do kartki, zapisuje na niej nazwę dyscypliny, wraca do swojej drużyny,
przekazuje następnej osobie długopis, a ta robi to samo, zapisując nazwę innej dyscypliny. Za
każde prawidłowo zapisane słowo przyznawany jest jeden punkt, jednakże podwójnie
zanotowana dyscyplina muszą zostad (obie) odjęte od ogólnej liczby punktów.
„Prawda i fałsz”
Pomoce: 2 krzesła, napisy: PRAWDA. FAŁSZ
Zabawa utrwalająca zdobyte wiadomości, rozwijająca uwagę i refleks. Uczestnicy podzieleni
na dwa zespoły. Ustawione dwa krzesła; jedno z napisem – PRAWDA, drugie – FAŁSZ.
Prowadzący wyjaśnia reguły zabawy. Biorący udział w zabawie uważnie słuchają pytania,
które wypowiada prowadzący i szybko starają się określid czy to jest prawda, czy fałsz,
zajmując jednocześnie krzesło z właściwym napisem. Prawidłowy wybór i szybkośd jest
nagradzana punktem dla zespołu. Pytania powinny byd krótkie.
„Wąski most”
Pomoce: ławeczka gimnastyczna, 2 piłki lekarskie
Uczestnicy ustawiają się w dwóch rzędach naprzeciwko siebie, między nimi ustawiamy
ławeczkę. Pierwszym uczestnikom z rzędów dajemy piłkę. Zadaniem grup jest przedostanie
się na przeciwległy koniec ławki z piłką. Za każdym razem jedna osoba z każdej drużyny musi
przejśd po moście, czyli ławce. Obydwie spotykają się na środku i muszą pomóc sobie przejśd,
by nie spaśd z mostu. Po przejściu przekazują piłkę kolejnej osobie z rzędu.
Taniec integracyjny „Klaskany”
Pomoce: magnetofon, kaseta Klanzy
Ustawienie: parami po kole, twarzami do siebie (jedna osoba z pary stoi tyłem do środka
koła,
druga twarzą do środka koła, trzymają się za ręce
1 takt – wykrok wyprostowaną nogą i dotknięcie piętą podłogi w kierunku taoca
2 takt – dotknięcie podłogi przed sobą palcami nogi od strony kierunku taoca
51

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

3-4 takt – 2 kroki cwału w kierunku taoca
5-8 takt - powtarzamy 1-4 w kierunku przeciwnym do kierunku taoca
9-16 takt – powtarzamy takty 1-8
17-18 takt – klaszczemy 2 razy w prawą dłoo partnera
19-20 takt – klaszczemy 2 razy w lewą dłoo partnera
21-22 takt – klaszczemy 2 razy w obie dłonie partnera
23-24 takt – klaszczemy 2 razy dłoomi we własne uda
25-30 takt – w 6 krokach wykonanie pełnego obrotu partnerów w haczykach
31-32 takt – przejście w 2 krokach do nowego partnera – o jedną osobę w lewo
„Przywoływanka z piłką”
Pomoce: piłka
Uczestnicy ustawieni w kole, prowadzący wywołuje imiona uczestników zabawy
jednocześnie rzucając do nich piłkę, którą starają się złapad.
„Mowa ciała”
Pomoce: kartki z zapisanymi stanami emocjonalnymi
Każdy otrzymuje karteczkę, na której zapisany został jakiś stan emocjonalny (np.:
wystraszony, obrażony, zły, wściekły, wesoły, smutny itp.), który uczestnik zabawy musi
pokazad. Po każdej demonstracji dzieci próbują odgadnąd, jakie uczucie miało zostad
wyrażone. Na koniec krótka wspólna rozmowa o tym, po czym można zidentyfikowad
poszczególne stany, jakie uczucia są łatwiejsze do pokazania i do rozpoznania.
„Siatkówka balonowa z utrudnieniem”
Pomoce: balony, chustki
Dzielimy grupę na trójki. Każda z nich dostaje chustkę, którą związuje razem jedną rękę
każdego uczestnika. Każda trójka ma tylko 3 wolne ręce. Dzielimy miejsce do gry na dwie
części i ustawiamy na każdej z nich po jednej trójce. Obie trójki dostają balon i próbują
umieścid go na podłodze, na polu przeciwnika. Trójki mogą uderzad balon tylko wolnymi
dłoomi i nie mogą przekraczad linii środkowej. Jeżeli balon dotknie podłogi na polu
przeciwnika, drużyna zdobywa punkt. Zabawa trwa określoną przez prowadzącego liczbę
minut.
„Z materaca na materac”
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Pomoce: 4 koce, 2 piłka
Każda drużyna składa się z 4 osób. Dwóch uczestników trzyma 1 koc za rogi. Druga dwójka
staje z kocem w odległości około 2-3 kroków. W zabawie biorą udział 2 drużyny. Zadaniem
każdej drużyny jest przerzucenie kocem piłki na koc partnerów ze swojej drużyny. Wygrywa
ta drużyna, która w ciągu wyznaczonego czasu przerzuciła większą ilośd razy piłkę, bez
upuszczania jej na ziemię.
„Przeprawa”
Pomoce: po 2 materace do rehabilitacji lub karimaty dla każdej drużyny
Uczestnicy podzieleni na drużyny 4 osobowe, ustawiają się przed linią startu na jednym
materacu, drugi leży przed nimi. Na sygnał uczestnicy przemieszczają się na drugi materac,
a pierwszy przenoszą do przodu i przeskakują na niego, tak przemieszczają się do
wyznaczonej linii mety. Zawodnikom nie można dotykad podłogi.
„Plask – huk – pękła”
Pomoce: torebki papierowe
Wszyscy otrzymują po jednej papierowej torebce – dla każdego uczestnika po jednej.
Wszyscy siadają w kole i nadmuchują swoje torebki (dwiczenie oddechowe). Jej otwór bardzo
ściskamy, by powietrze nie uciekło przedwcześnie. Wolną ręką każdy bierze zamach i zastyga
w tej pozycji do momentu, aż na niego przyjdzie kolej: pierwszy uczestnik uderza w swoją
torebkę, a skoro tylko huk jej pęknięcia przebrzmiał, jego sąsiad robi to samo – odgłos
uderzenia jest sygnałem startowym dla trzeciego uczestnika i tak dalej ten sposób dzięki
reakcji łaocuchowej osiągniemy równomiernie nasilający się i wyciszający huk pękania
torebek, którego nie spotykamy, na co dzieo. A mimo to uwzględniony zostaje aspekt
wspólnoty, ponieważ każdy czeka na sygnał od swojego poprzednika, każdy pilnuje swojej
kolejności, gdyż w ten sposób osiągniemy cel tej zabawy
„Gra fantazji – Tysiąc zastosowao”
Pomoce: laski gimnastyczne
Zabawa rozluźniająca, rozwija pomysłowośd. Każdy uczestnicy otrzymuje laskę gimnastyczną
i ma za zadanie pokazad wszystkim obecnym swoją, propozycję wykorzystania tego przyboru.
Każdy stara się zademonstrowad inny wariant. Zabawa dostarcza dużo relaksu i śmiechu.
„Ruchowe liczenie”
Pomoce: duża kostka wykonana z sześciennego pudełka
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Prowadzący rzuca kostką, zadaniem uczestników jest szybkie dotknięcie podłogi tyloma
częściami ciała ile wypadło oczek na kostce. Zabawę powtarzamy kilka razy, a następnie
utrudniamy ją. Polega to na tym, że rzucamy 2 razy i pierwszy rzut oznacza ilu osobowe
drużyny mamy utworzyd, drugi iloma częściami ciała cała drużyna może dotykad podłogi.
Grupy tworzą różnego rodzaju piramidy np. pierwszy rzut 5, drugi 4. To oznacza, że 5 osób
dotykają razem ziemi 4 częściami ciała.
„Deptanie po balonach”
Pomoce: balony, tasiemki
Uczestnicy dmuchają sobie balony, zawiązują i przywiązują tasiemkami do nogi przy kostce.
Po sygnale każdy stara się nadepnąd na balony innych uczestników tak, aby pękły. Należy
jednocześnie chronid swój balon przed zdeptaniem. Zwycięzcą zostaje ten, kto jako ostatni
ma przy nodze cały balon.
Zabawa relaksująca „Nadchodzą, piekarzo-masażyści”
Każdy uczestnik wybiera sobie partnera, którego chce masowad. Ten leży na brzuchu na
materacu i jest rozluźniony. Masażysta kuca obok. Prowadzący recytując wiersz daje
wskazówki odnośnie wesołego masażu pleców. Mówi „dzisiaj upieczemy pyszną szarlotkę.
Krok po kroku powiem wam, jak się ją przygotowuje. Najpierw musicie oczyścid blaszkę do
pieczenia ciasta. Do tego potrzebujecie wodę /obydwie ręce faliście przesuwają się po
plecach/Usuocie gruby brud miękką gąbką /lekkie koliste ruchy jedną ręką/. Uporczywe
miejsca potraktujcie metalowym zmywakiem /zacisnąd dłoo w pięśd, wewnętrzna
powierzchnia pięści uporczywie krąży wokół problematycznych miejsc szyi i pleców/.
Opłuczcie brud wodą /obydwie dłonie faliście przesuwają się po plecach/ Natłuśdcie czystą
blaszkę /koniuszki palców przesuwają się po plecach jak pędzel/ I połóżcie na niej ciężkie
ciasto /obydwie dłonie leżą na dolnej części pleców/ Rozłóżcie ciągliwe ciasto w każdy kącik
blachy /obydwie dłonie przesuwają się po całych plecach/ Dociśnijcie ciasto do brzegów
/palcami mocno wałkowad boczne podściółki tłuszczowe/ Aby ciasto dobrze wyrosło,
potrzebujecie małych dziurek na powietrze /dwoma wyciągniętymi palcami delikatnie kłud
plecy/ Rozdzielcie teraz plasterki jabłka /palce układają żądane wzorki na plecach/ A na
koniec kruszonka /koniuszki palców lekko łaskoczą plecy/
Dwiczenie relaksacyjne
Pomoce: nagranie muzyki relaksacyjnej, materace, tekst: Trening autogenny Schultza
Prowadzący poleca, aby uczestnicy położyli się możliwie jak najwygodniej, odetchnęli dwa
razy głębiej, a potem oddychali zupełnie swobodnie. Prosi o wyciszenie się, wczucie w sens
słów i zdao, które wypowiada prowadzący, jednocześni włączona zostaje melodia muzyki
relaksacyjnej, która stanowi podkład pod wykonywane dwiczenia. Technikę i metodykę
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takich dwiczeo zainteresowani mogą znaleźd w książce: L. Kulmetyckiego „Dwiczenia
relaksacyjne”.
Zakooczenie
Ewaluacja spotkania poprzez gest i ruch
Uczestnicy mieli za zadanie wyrazid miną swój nastrój po zajęciach.
Jeśli zabawa lub dwiczenie było:
- za trudne – stao w postawie zasadniczej.
- trochę trudne – wykonaj przysiad podparty.
- łatwe – usiądź w siadzie skulnym.
Poprzez ułożenie szarfy dokonano oceny zajęd:
- w kształcie koła – niewielkie zainteresowanie,
- w linię – dośd ciekawe,
- zwinięta w kłębek – bardzo ciekawe.
W tej części dokonaliśmy zamknięcia warsztatów. Podsumowanie służyło
usystematyzowaniu treści, zastanowieniu się nad możliwością wykorzystania nowych
umiejętności do swej codziennej pracy. Szczególnie dla nas okazały się cenne informacje
zwrotne w formie wypełnianej przez uczestników ankiety. Oprócz tego zaprosiłyśmy
obecnych do otwartej wypowiedzi w kręgu. Dzięki niej cała grupa miała okazję poznad
indywidualną refleksję dotyczącą doświadczeo i przeżyd każdego z nas. Uzyskałyśmy
odpowiedzi na temat korzyści osobistych, jakie uczestnicy wynieśli ze spotkania oraz
możliwości wykorzystania poznanych metod i zabaw w swojej pracy zawodowej.
Rozstając się przekazałyśmy każdemu z uczestników warsztatów zestawienie literatury na
temat: „Zabawa w wychowaniu fizycznym, zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
w rehabilitacji ruchowej” opracowane przez nas.
Bibliografia:
Baraoski K. : Zabawowe formy dwiczeo gimnastycznych. Warszawa 1975, Wydawnictwo
Sport i Turystyka.
Bartel E.: Gry i zabawy na każdą pogodę. Marba Crown, 1996
Bielski J.; Ruch jest życiem. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego. Warszawa
1996, Agencja Promo Lider.
Bohner T.: Zabawy ułatwiające nawiązywanie kontaktów. Kielce2002, Jednośd.
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Bondarowicz M.: Zabawy i gry ruchowe Podstawy metodyczne. Warszawa, 1996,Agencja
Promo Lider.
Muzyczna Pedagogika Zabawy w Pracy z Grupą. Poradnik metodyczny zawierający zbiór 150
zabaw z wykorzystaniem muzyki, plastyki, śpiewu i taoca z płytą CD. Lublin 2002, Psia
KLANZA.
Taoce integracyjne w pracy z grupą. Częśd I książka + płyta CD. Lublin 2002, PSP i A KLANZA.
Taoce i zabawy dla grupy. Książka + płyta CD. Lublin 2002, PSP iA KLANZA.
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Terapia poprzez zabawę
Beata Jaworska, doradca metodyczny PCDZN

I. Wstęp

Pojęcie terapii jest wieloznaczne. Określamy tak sposób pracy z dziedmi mający na celu
rozładowanie wewnętrznych konfliktów, frustracji i napięd o charakterze emocjonalnym.
Terapia pedagogiczna jako system działao wychowawczych skierowana jest na udzielenie
pomocy dziecku.
Tak więc rozumienie dziecka, jego zachowao, pozwala na dobór określonej strategii pracy
terapeutycznej.
Dysharmonie i zaburzenia rozwoju mają wyraźne tendencje do pogłębiania się w wypadkach,
gdy nie podejmuje się działao terapeutycznych w zaburzonych zakresach. Dlatego też ważne
jest wczesne wykrycie wszelkich odchyleo rozwojowych oraz zapewnienie odpowiedniej
pomocy zmierzającej do wyrównania i korygowania tych zaburzeo, gdyż brak tych
oddziaływao może stad się czynnikiem hamującym normalną aktywnośd dziecka lub
prowadzid do nieprawidłowych i niepożądanych zachowao.
Obserwacja ma pomóc nauczycielce i rodzicom w lepszej organizacji procesu wychowania,
wzmacniania i pomocy w trudnościach jakie ma dziecko. Indywidualne i podmiotowe
traktowanie wychowanków daje wiele możliwości harmonijnego rozwoju dzieci.
Zajęcia terapeutyczne w przedszkolu obejmują usprawnianie funkcji słuchowych,
wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.
Terapia oparta jest na następujących zasadach:












integracja,
adekwatnośd,
tempo dostosowane do dziecka,
zasada „drobnych kroków”,
systematycznośd i intensywnośd działao,
doprowadzenie rozpoczętej pracy do kooca,
wdrażanie do samokontroli,
akceptacja, pogoda ducha,
właściwe wzmacnianie, nagroda,
eliminowanie frustracji (ocena za wkład pracy, nie za efekt),
przestrzeganie jednolitego systemu oddziaływao w przedszkolu, w domu i podczas
zajęd terapeutycznych.
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Podstawową formą aktywności małego dziecka jest zabawa. Specyficzną rolę w prowadzeniu
terapii pedagogicznej spełnia nawiązywanie do aktywności zabawowo- twórczej dzieci.
Umiejętne kierowanie zabawami twórczymi pozwala dziecku na rozładowanie napięd
emocjonalnych, znalezienie swojego miejsca w grupie, rozbudzenie zainteresowao
i poznanie własnych możliwości. Stąd zabawa, szczególnie spontaniczna, ma walory
terapeutyczne. Prowadzi ona do zaspokajania potrzeb i oczekiwao dzieci. Dlatego też
uważana jest za jedną z podstawowych technik pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku
przedszkolnym.
Ważnym elementem pracy terapeutycznej w przedszkolu jest także rozmowa indywidualna
z dzieckiem. Nauczycielka spostrzegając biernośd, apatię czy wewnętrzne zamknięcie się
dziecka, próbuje w warunkach wzajemnego zaufania poznad przyczyny takiego zachowania
się dziecka. To zaś pozwoli jej na zorganizowanie zabawy, w której dziecko odczułoby radośd
tworzenia czegoś nowego, a przede wszystkim zbliżyłoby go do grupy rówieśniczej.
Ważnym sposobem pracy terapeutycznej jest organizowanie zabaw lub inscenizacji na
podstawie tekstu literackiego oraz aktywnośd plastyczna.
Zastosowanie zabawy zarówno w pracy dydaktycznej, jak i wychowawczej powoduje, że
dziecko jest mniej skrępowane, staje się bardziej otwarte, ufne, chętnie uczestniczy
w działaniach edukacyjnych, z łatwością i chęcią przyswaja przekazywaną mu wiedzę
i umiejętności.
Powinnością nauczyciela jest natomiast stymulowanie, wspieranie i inicjowanie rozwoju
potrzeb i oczekiwao dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności oraz
próbą urzeczywistnienia tych oczekiwao w aktywności zabawowej dzieci.
Podczas wykonywania wszystkich proponowanych dwiczeo należy pamiętad o tym by:
 stopieo trudności zadania dostosowany był do aktualnych możliwości dziecka,
 zakres podpowiedzi był dostosowany do aktualnych możliwości dziecka i zmniejszany
w miarę jego rozwoju,
 w czasie jednego zajęcia wykonywad kilka dwiczeo z różnych kategorii (np.
doskonalenie percepcji wzrokowej i dwiczenie grafomotoryki), które będą
przeplatane dwiczeniami relaksacyjnymi,
 powtarzad dwiczenia tak długo, aż dziecko będzie potrafiło wykonad je prawidłowo
i samodzielnie,
 stosowad system nagród rzeczowych i społecznych (pochwały)
II. Cel i zadania

Nadrzędnym celem terapii jest wspomaganie rozwoju dziecka. Rozumiemy przez to
usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach
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i umiejętnościach, rozwijanie samodzielności, budowanie wiary we własne siły oraz
korygowanie odchyleo od normy.
Zadania:








stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka,
integracja dziecka z grupą rówieśniczą,
rozwijanie wyobraźni, myślenia, aktywności twórczej,
kształtowanie umiejętności samodzielnego działania dziecka,
budzenie wrażliwości estetycznej,
rozwijanie umiejętności komunikowania się,
kształtowanie umiejętności wyrażania przez dziecko własnych uczud, przeżyd,
spostrzeżeo.

Metody:
Podczas pracy z dzieckiem nauczycielki zastosują metody wspierające i stymulujące
naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Będą to m.in.
metody:






dwiczeo,
zadao stawianych do wykonania,
słowne, np.: zagadki, objaśnienia, rozmowa, opowiadanie,
oglądowe, np.: pokaz, obserwacja,
metody aktywizujące:
o elementy metody P. Dennisona – kinezjologia edukacyjna,
o elementy naturalnej metody nauki czytania I. Majchrzak,
o elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
o elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
o elementy pedagogiki zabawy.
IV. Działania edukacyjne
 Percepcja wzrokowa.
Cele:
 przygotowanie do nauki czytania,
 wyrabianie spostrzegawczości,
 kształtowanie analizy i syntezy wzrokowej,
 doskonalenie pamięci bezpośredniej i odroczonej, mechanicznej i
logicznej,
 rozwijanie słownictwa biernego i czynnego.
Dwiczenia i zabawy:
 segregowanie figur geometrycznych wg dowolnej cechy: kolor, kształt, wielkośd
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wyszukiwanie spośród wielu takiego samego obrazka,
składanie obrazka z części wg wzoru,
układanie prostych szlaczków geometrycznych wg wzoru,
układanie patyczków wg wzoru,
rozpoznawanie treści obrazków ukazywanych w krótkich ekspozycjach,
„Co zmieniło miejsce?”- odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych
przedmiotów,
„Nawlekamy korale”- odtwarzanie prostych rytmów: koło, kwadrat, trójkąt,
układanki geometryczne płaskie wg wzoru,
odgadywanie kształtu przedmiotów rozpoznawanych uprzednio dotykiem,
„Pocięte prostokąty”- składanie z części wg wzoru,
dobieranie par jednakowych obrazków,
tworzenie prostych figur z plasteliny (konturowych),
zakreskowywanie prostych figur geometrycznych wg wzoru,
„Rozbite naczynia”- układanie całości z pociętych części bez wzoru,
odtwarzanie graficzne schematów znaczeniowych utworzonych z figur,
odtwarzanie układów przestrzennych wg wzoru z klocków,
uzupełnianie braków w szlaczkach geometrycznych wg wzoru,
układanie szlaczków z figur geometrycznych wg wzoru,
odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych figur geometrycznych
i stosunków między nimi- poprzez graficzne odtwarzanie układu figur- poprzez
ułożenie figur w oparciu o obraz zachowany w pamięci wzrokowej,
odwzorowywanie prostych szlaczków z elementami literowymi,
kalkowanie szlaczków,
rysowanie szlaczków wg wzoru,
lepienie szlaczka z plasteliny,
składanie obrazków wg wzoru (rodzaj i ilośd części uzależniona od poziomu
rozwoju dziecka),
rysowanie prostych schematów znaczeniowych na siatce punktowej wg wzoru
(linie poziome i pionowe),
wyszukiwanie ze zbioru różnych figur dwóch takich samych,
rozpoznawanie liter dotykiem, wodząc palcem po wypukłych literach alfabetu
ruchomego,
kopiowanie liter przez kalkę techniczną,
rysowanie liter palcem na tackach z piaskiem, palcem umoczonym w farbie,
grubym pędzlem na dużej kartce,
„Polowanie na literkę”- wyszukiwanie w tekście określonej litery,
dobieranie par jednakowych liter,
dobieranki obrazkowo- literowe utrwalające znajomośd liter,
dobieranie liter wielkich i małych,
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 tworzenie wyrazów za pomocą suwaka lub składanki,
 uzupełnianie napisów pod obrazkami


Percepcja słuchowa.
Cele:
 przygotowanie do nauki czytania,
 kształtowanie analizy i syntezy słuchowej,
 wyrabianie orientacji w otaczającym świecie,
 wyrabianie prawidłowej reakcji na umówiony sygnał,
 rozumienie mowy- bogacenie słownika biernego, reakcja na polecenia,
 nauka fonacji głosek, sylab, wyrazów.
Dwiczenia i zabawy:
 „Jadą samochody”- zabawa naśladowcza,
 odgadywanie źródła dźwięku (dźwięki wydawane za zasłoną na bębenku,
dzwonkach),
 „Kukułeczka”- rozpoznawanie po głosie kolegi,
 dwiczenia słuchowe przy pianinie- rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich,
 „Wróbelki i wrony”- zabawa rytmiczna- naśladowanie ruchem dźwięków niskich
i wysokich: wróbelki zbierają ziarenka- dźwięki wysokie, wrony zbierają
ziarenka- dźwięki niskie,
 dwiczenia pamięci słuchowej- powtarzanie zdania złożonego wypowiedzianego
przez nauczyciela,
 rozpoznawanie źródła dźwięku np. szelest kartki,
 odtwarzanie prostych rytmów 2-4-elementowych przy pomocy klocków,
 śpiewanie wierszyków sylabami,
 odgadnij jaki instrument gra,
 wyklaskujemy imiona- dzielenie słów na sylaby,
 „Naśladuj Jasia”- wypowiadanie i jednoczesne wykonywanie czynności: ska-kad,
ma-chad, ma-sze-ro-wad, itp.
 wykonywanie czynności ruchowych na sygnał dźwiękowy,
 układanie prostych i złożonych zdao na podstawie obrazka,
 zabawy z użyciem wyliczanek sylabowych, np. Pani Zo- Zo- Zo- Pani sia- sia- sia-.
 układanie zdao z podanymi wyrazami,
 odtwarzanie prostych rytmów przy użyciu znaków graficznych,
 rymowanie wyrazów dwusylabowych, np. mama- rama, rosa- nosa,
 wyodrębnianie wyrazów w zdaniu przy użyciu klocków lub pasków papieru,
 wyodrębnianie pierwszej sylaby w wyrazie w oparciu o przedmioty znajdujące
się w sali i w oparciu o obrazek,
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 rymowane zgadywanki na temat zwierząt, np. Koo wielki jak... (słoo), Kot
wskoczył na... (płot),
 „Bajka o Sylabince”- synteza sylabowa,
 porównywanie długości słów,
 słuchanie dźwięków- wyodrębnianie głosek w nagłosie,
 śledzenie dźwięków- „Jeżeli usłyszysz głoskę np. „o” klaśnij w ręce”,
 układanie zdao, liczenie wyrazów w zdaniu,
 porównywanie które zdanie dłuższe,
 liczenie sylab,
 porównywanie liczby sylab,
 „Wagoniki sylabowe”- tworzenie wyrazów na kooczącą się sylabę wyrazu
poprzedniego,
 wybieranie obrazków, których nazwy zaczynają się od podanej głoski,
 dobieranie par obrazków, których nazwy zaczynają się taką samą głoską,
 wybieranie obrazków, których nazwy kooczą się określoną głoską,
 analiza i synteza słuchowa wyrazów- dzielenie na głoski,
 różnicowanie spółgłosek i samogłosek,
 układanie wyrazów z żądanymi głoskami,
 tworzenie wyrazów przez dodania lub odjęcie głoski, np. As- las, Alinka- linka,
itp.


Sprawnośd manualna
Cele:






wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała,
doskonalenie sprawności i siły mięśni i stawów,
doskonalenie koordynacji pracy poszczególnych grup mięśniowych,
doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
kształtowanie orientacji przestrzennej z punktu widzenia własnej osoby
i stałości położenia przedmiotów w przestrzeni,
 wyrabianie nawyku prawidłowego trzymania przedmiotów w dłoni
(np. ołówka, łyżki),
 przygotowanie do nauki pisania,
 doskonalenie sprawności manualnej.
Dwiczenia i zabawy:
 dwiczenia rozmachowe:
o kreślenie w powietrzu dużych, płynnych, swobodnych ruchów w kształcie fal,
kół, ósemek, itp.
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o kreślenie kredą na tablicy, pędzlem, węglem na dużych arkuszach, palcem lub
patykiem na tackach z materiałem sypkim, itp.
o pogrubianie konturów, czyli obwodzenie po śladzie linii pojedynczych
szerokim pędzlem, mazakiem, kredą,
o zamalowywanie dowolnej przestrzeni dużych płaszczyzn farbami, kredą,
węglem, tworzenie kolorowych krat, układów pasów,
o zamalowywanie określonej przestrzeni ww. sposobami,
o zgadywanie kreślonych ręką dziecka w powietrzu różnych kształtów,
nawlekanie koralików,
układanie dowolne z użyciem układanki koralikowej,
obrysowywanie figur geometrycznych,
sytuowanie przedmiotu względem innego, np. połóż klocek na stole, pod krzesłem,
itp.
układanka „Kółko i kreski” wg wzoru,
dwiczenia równoważne- chodzenie po ławeczce,
zamalowywanie figur geometrycznych,
„Deszczyk pada”- stukanie czubkami palców,
lepienie z plasteliny,
orientacja w schemacie ciała,
orientacja w kierunkach,
pogrubienie linii narysowanych przedmiotów,
łączenie punktów narysowanych przez nauczyciela,
obrysowywanie przedmiotów i figur geometrycznych,
rysowanie linii w labiryncie,
sytuowanie przedmiotów względem dziecka,
rysowanie kół kierunkowych jedną ręką,
rysowanie dwiema rękami jednocześnie,
sytuowanie kół względem kresek pionowych i poziomych,
wycinanie figur po linii,
kopiowanie rysunków- przerysowywanie przez kalkę techniczną,
kalkowanie prostych schematów znaczeniowych,
„Zabawa łyżwiarzy”- rysowanie oburącz na dużych płaszczyznach,
„Sadzenie ziemniaków”- sytuowanie przedmiotów na wyznaczonych punktach,
zabawy piłeczką pingpongową,
rysowanie kółeczek i kresek w liniaturze,
łączenie punktów tworzących figury geometryczne,
układanka patyczkowa wg wzoru,
malowanie pęczkiem waty,
malowanie suchym palcem,
zabawa w „Bierki”,
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ugniatanie kul i celowanie,
dwiczenia ruchowe i ruchowo- słuchowe z metody „Dobrego startu”,
uzupełnianka obrazkowa,
rysowanie po śladzie- połącz kropki,
ugniatanie palcami kuleczek z papieru i plasteliny różnej wielkości i pokrywanie
nimi powierzchni papieru,
 zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne,
 rysowanie po śladach jednocześnie obiema rękami.
Dwiczenia relaksacyjne









strzepywanie dłoni,
naśladowanie gry na instrumencie,
nawijanie wełny na motek,
kołowrotek,
machanie „skrzydłami”,
naśladowanie drzew na wietrze,
łamiący się pajacyk,
„marzenia” przy muzyce relaksacyjnej.

V. Warunki realizacji
Program „Terapia poprzez zabawę” będzie realizowany jako dodatkowa forma wspierania
rozwoju dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu.
Zajęcia prowadzone będą przez trzy nauczycielki, dwa razy w tygodniu
6-letnich.

w grupie dzieci 5 i

Czas trwania zajęd: 30 minut.
Czas realizacji programu- 4 miesiące.
Program jest otwarty na własną inwencję nauczyciela. Daje możliwośd takiego korzystania z
treści edukacyjnych, by można je było modyfikowad
i elastycznie dostosowad do
aktualnych potrzeb dzieci i realizowanej tematyki kompleksowej.
Zamierzone efekty i osiągnięcia
Dziecko:
 nauczy się samoakceptacji i akceptacji innych,
 zaspokaja potrzeby akceptacji, aktywności, przeżywania satysfakcji,
 nauczy się współpracy w grupie,
 pozna swoje możliwości i zainteresowania,
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 wyrobi nawyk słuchania i dostosowywania się do poleceo wydawanych przez
prowadzącego zajęcia,
 lepiej radzi sobie z emocjami,
 zdobędzie nowe doświadczenia,
 swobodniej wyraża swoje uczucia,
 nauczy się korzystad z pobudzonej wyobraźni i fantazji,
 sprawnie działa w zakresie małej i dużej motoryki,
 poprawi werbalizację,
 nabędzie umiejętnośd łatwiejszego komunikowania się ze środowiskiem.
 W konsekwencji może uczyd się efektywniej i więcej osiągnąd
Współpraca z rodzicami
Systematyczna współpraca z rodzicami, dzielenie się aktualnymi informacjami o rozwoju
dziecka jak również uzyskiwanie od nich niezbędnych wiadomości i wskazówek jest
podstawą harmonijnego oddziaływania na dziecko. Współpraca ta obejmuje:





wzajemną wymianę informacji o aktualnym poziomie rozwoju dziecka,
starania o włączenie rodziców do pracy wyrównawczej i stymulującej
z własnym dzieckiem,
oddziaływanie na postawy rodzicielskie- zachęcanie do korzystania z zajęd
i programów oferowanych przez PPP,
 zaznajomienie rodziców z pracą dydaktyczno- wychowawczą przedszkola
i programem terapeutycznym,
 integrowanie wszystkich uczestników programu (dzieci, rodziców i nauczycielki)
poprzez: rozmowy indywidualne rano i popołudniu oraz w czasie comiesięcznych
dyżurów, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców, zajęcia otwarte.
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