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Scenariusz obchodów Święta Niepodległości
Katarzyna Mizak, Zespół Szkół nr 3 w Puławach

1. PIOSENKA – Jest takie miejsce…
2. Narrator
Był taki czas, kiedy Polska nie istniała na mapach świata. Polakom zabrano ich ojczyznę.
Stali się obywatelami Rosji, Austrii i Prus. Język polski był tam językiem obcym, a polska
kultura i historia oficjalnie nie istniały.
3. Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego – Paryż 1836r. (czytany)
Zbrodnia na Polsce dokonana przerwała tylko byt polityczny kraju, nie zniszczyła życia
narodu. Nieustanne od czasu Konfederacji Barskiej o niepodległośd usiłowania, potoki
krwi po tylu świata stronach za nią przelane, obecne tułactwo nasze, sama nawet
wściekła morderców Polski zaciętośd i powszechne ludów spółczucie, nieomylne
przynoszą świadectwo, że naród Polski żyje, że jest pewny przyszłości swojej. Polska
czuje w sobie niezgasłe siły, jéj wskrzeszenia żądają ludy, lękają się ciemięzcy: więc to co
nosi na sobie tak wielkie powszechności znamie, fałszem byd nie może. Głos ludzkości
był zawsze głosem Boga. Wielkie posłannictwo Polski nie jest jeszcze dokonane.
4. Narrator
Dzisiejszy dzieo przywołuje w nas pamięd najświętszej wartości w życiu każdego narodu
– wolności. Wywalczona w 1918 roku niepodległośd nadeszła jak długo oczekiwane
święto. Zrodziła się po latach zmagao, które kosztowały nasz naród wiele wyrzeczeo
i ofiar. Ta zewnętrzna wolnośd nie trwała długo, ale zawsze mogliśmy się do niej
odwoływad w walce o zachowanie wolności wewnętrznej, wolności ducha. Chod
tłumiona od zakooczenia II wojny światowej, przetrwała w nas i stała się fundamentem
przemian w naszym kraju i w całej Europie.
Gawęda o miłości ziemi ojczystej
Bez tej miłości można żyd, mied serce puste jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pid z dala od zgryzot i pocieszeo,
na własną miarę znad nadzieję,
w mroku kryjówkę sobie wid, o blasku próchna mówid „dnieje”,
o blasku słooca nic nie mówid.
Jakiej miłości brakło im,
że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym,
jak drzewo z nagła powalone,
które za płytko wrosło w ziemię,
któremu wyrwał wiatr korzenie i jeszcze żyje cząstkę czasu,
ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu?
Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nid.
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Odrzucam pustobrzmiące słowa.
Można nie kochad cię – i żyd, ale nie można owocowad.
Ta dawnośd jej w głębokich warstwach...
Czasem pośrodku drogi stanę: może nieznanych pieśni garstka w skrzyni żelazem
nabijanej, a może dzban,
a może łuk jeszcze się w łonie ziemi grzeje,
może pradawny domu próg ten, którym wkroczyliśmy w dzieje?
Stąd idę myślą w przyszłe wieki, wyobrażenia nowe składam.
Kamieo leżący na dnie rzeki oglądam i kształt jego badam.
Z tego kamienia rzeźbiarz przyszły wyrzeźbi głowę rówieśnika.
Ten kamieo leży w nurcie Wisły, a w nim potomna twarz ukryta.
By na tej twarzy spokój był i dobrod, i rozumny uśmiech,
naród mój nie żałuje sił, walczy i tworzy, i nie uśnie.
Pierścienie świetlnych lat nad nami, ziemia ojczysta pod stopami.
Nie będę ptakiem wypłoszonym ani jak puste gniazdo po nim.
5. Narrator
Mimo że Polskę wymazano z mapy świata, nie wymazano jej z serc Polaków.
Społeczeostwo polskie podjęło walkę z wrogiem. Przeciwstawiło się skutecznie
wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego, rugowaniu narodowego języka
z kościołów. Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci
mówiły po polsku, by znały i przestrzegały polskich obyczajów i obrzędów.
Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla bohaterów narodowych.
6. Recytacja „Przy mogile poległych żołnierzy” w tle pojawiają się obrazy Kossaków
i Grottgera (prezentacja)
W groby kładziono nie tylko ciała,
W ziemię wsiąkała nie tylko krew,
Ziemia swe serce żywe zabrała,
Wiary i mocy rodzajny siew.
Pod głową Polska, jak matki dłonie.
Polska na sercu, jak flagi strzęp…
Legli na bujnym, chlebnym zagonie…
Krążył nad nimi zły śmierci sęp!
My ich nie będziem wołali ze snu,
Są z nami, dzielą codzienny trud.
Jedną gromadą myśmy rówieśną,
Nic nas nie dzieli – ni śmierd, ni grób.
Myśl nasza jedna i jedno dzieło,
I bój nasz jeden przez wszystkie dni.
Bój nasz o Polskę, co nie zginęła,
I o braterstwie upadłe sny.
Czoła ku gwiazdom, dłonie ku ziemi,
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Ziemia i gwiazdy podejmą śpiew!
Idą falami wszechmiłosnymi
Wonie łubinów i szumy drzew…
Więc w górę serca! Pieśo potężnieje!
Już hymnu życia podany ton…
Płoną na grobach kwiaty – nadzieje,
Wiarą rozbrzmiewa cmentarny dzwon.
7. Piosenka – Biały krzyż
8. Narrator
Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą ojczyzny. Wiele razy podrywali się do walki
z zaborcami, organizowali powstania, które chod kooczyły się klęską, nie załamywały
romantycznego ducha walki w narodzie. Dla wielu walka ta kooczyła się przymusową
emigracją bądź zsyłką w głąb Syberii. Zaborcy natomiast z wielką siłą zaczęli
germanizowad i rusyfikowad kraj. Starano się zabid wszelkie przejawy polskości. Nigdy
jednak nie wydarto z serc Polaków imienia ojczyzny.
9. Film prezentujący sylwetkę Piłsudskiego, wolną Polskę;
10. Wchodzą 2 osoby: jedna czyta tekst, druga recytuje: 11 listopada na ulicach wszystkich
miast panowała euforia z powodu rodzącej się niepodległości. "Niepodobna oddad tego
upojenia, tego szału radości, jaki ludnośd polską w tym momencie ogarnął. (...) Kto tych
krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten
nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się
doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik,
urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, dowiedzied się,
przekonad się, zobaczyd wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się
na widok kolejarzy, ba, na widok polskich policjantów i żandarmów." ("Powstawanie II
Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów").
Staff Leopold
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łaocuch twych kajdan stał się tym łaocuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą Lat sto,
swym własnym dźwignęłaś się duchem.
Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia,
Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni,
Co swych zaborców zdumieniem oniemia,
Iż tym zwycięża jeno, że się broni.
Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei,
Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy Wiary,
że wolnośd, prawo, moc idei
Nie jest czczym wiatrem ust, ale coś znaczy.
Duchową bronią walczyłaś i zbroją,
O którą pękał każdy cios obuchem.
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Więc dziś myśl każdą podłóż ziemią swoją
I każdą ziemi swej piędź nakryj duchem.
Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co byd nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym byd można: Sobą!
11. Narrator Niedługo dane było Polsce i Polakom cieszyd się z odzyskanej wolności. Agresja
Niemiec 1 września i ZSRR 17 września 1939 roku na Polskę, rozpoczęły największy
w historii świata konflikt zbrojny – II wojnę światową. Plany dwu agresorów zakładały
zlikwidowanie paostwa polskiego raz na zawsze poprzez wcielenie go do terytoriów
Niemiec i ZSRR. Mieszkaocy obu okupowanych części paostwa polskiego poddani zastali
represjom. Mimo to, jeszcze we wrześniu 1939 roku rozpoczęły działalnośd,
podporządkowane rządowi RP na uchodźstwie, struktury paostwa podziemnego.
Ciągłośd paostwa Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej została
zachowana. W okupowanym kraju odtworzono konspiracyjną administrację i podziemne
Wojsko Polskie.
12. Film ze zdjęciami z II wojny światowej w tle
13. Narrator W nocy z 8 na 9 maja 1945 roku w Reims podpisany został akt kapitulacji
Niemiec. Zakooczył się największy i najkrwawszy konflikt w dziejach świata. Dla Polski
ten dzieo nie oznaczał jednak zwycięstwa. Miejsce hitlerowskiego okupanta zajął
sowiecki agresor i to za przyzwoleniem Zachodu. Polska nie odzyskała wolności
i suwerenności, ale naród nie złożył broni. Mimo, że opuszczony przez sojuszników i bez
elit- wymordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrachtrwał. Okupacja sowiecka trwała 44 lata i 11 miesięcy. Władze PRL były odpowiedzialne
za wiele zbrodni, szczególnie w czasach stalinowskich oraz w czasie trwania stanu
wojennego.
14. PIOSENKA – Nie gniewaj się na mnie Polsko (film w tle)
15. Recytacja Cz. Miłosz „Który skrzywdziłeś”,
Który skrzywdziłeś człowieka prostego Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,
Chodby przed tobą wszyscy się skłonili Cnotę i mądrośd tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześd kując,
Radzi że jeszcze jeden dzieo przeżyli,
Nie bądź bezpieczny.
Poeta pamięta Możesz go zabid - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.
16. Narrator Protesty Polaków przeciw ograniczającej ich wolnośd polityce rządzących,
pomimo że tłumione, nie pozostały bez echa i zaowocowały prawdziwą wolnością –
wolnością myśli, słowa i przekonao. Pamiętajmy, co dla tej niepodległości poświęcili nasi
6
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ojcowie. Dzięki temu nie zatracimy swojej tożsamości – tożsamości Polaka. Wolnośd
bowiem, tak wytęskniona, okupiona krwią i męczeostwem nie została nam jedynie dana
– ale jak nauczał nasz Wielki Rodak Jan Paweł II także zadana.
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Konspekt lekcji języka polskiego: Obraz martyrologii narodu żydowskiego
w reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.
Katarzyna Mizak, Zespół Szkół nr 3 w Puławach

Cele lekcji:
 uczeo przedstawia sytuację Żydów w getcie warszawskim,
 wyjaśnia, kim jest Marek Edelman, jaką rolę odegrał w powstaniu w getcie i czym
zajmował się po wojnie, wskazuje w tekście literackim fragmenty obrazujące życie w
getcie,
 wyjaśnia znaczenie pojęd: Holocaust, getto, martyrologia i potrafi je zastosowad;
Formy pracy:
indywidualna, w parach, grupowa;
Metody:
wykład, pokaz, praca z tekstem, pogadanka,
Środki dydaktyczne:
Tekst źródłowy, prezentacja multimedialna, film, karty pracy,
Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie: nawiązanie do dwóch poprzednich lekcji, na których pojawiła się już
problematyka Holocaustu, podanie celów lekcji, wprowadzenie do analizy lektury.
2. Podanie tematu lekcji.
3. Uczniowie przedstawiają sylwetki bohaterów książki H. Krall – efekty pracy domowej dla
chętnych.
4. Uczeo podaje informacje dotyczące getta warszawskiego w formie referatu i prezentacji
multimedialnej – efekt pracy domowej dla chętnych.
5. Praca w parach – uczniowie pracują z tekstem lektury i przygotowują odpowiedzi na
następujące pytania :
 Jak wyglądało życie w getcie (warunki mieszkaniowe, opieka medyczna, racjonowanie
żywności)?
 Z jakich powodów i jak umierali mieszkaocy getta?
 Jakich oszustw dopuszczali się Niemcy, aby dad złudną nadzieję ocalenia życia?
 Czy w obliczu zagrożenia ocalały jakieś wartości? Podaj przykłady.
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6. Prezentacja wyników pracy: wskazani uczniowie odpowiadają na poszczególne pytania,
pozostali ewentualnie uzupełniają wypowiedzi.
7. Podsumowanie: zebranie wniosków i podsumowanie lekcji w formie pogadanki.
Nauczyciel zapowiada również, co będzie przedmiotem następnej lekcji.
8. Zadanie domowe:
a) Napisz pracę na temat: Jak warunki życia w getcie wpływały na psychikę i postawy ludzi?
(150 – 200 słów)
b) praca dla chętnych uczniów: przygotuj informacje dotyczące powstania w getcie
warszawskim w formie referatu i prezentacji multimedialnej.
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Program edukacyjno – wychowawczy „Dobre maniery”
Joanna Pachuca, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach

WSTĘP
Osoba kulturalna to ktoś, kto potrafi właściwie zachowad się w różnych sytuacjach, szanując
przy tym zarówno siebie, jak i innych. To osoba, która czasem popełnia błędy, gafy, ale
umie je dostrzec, zreflektowad się i przeprosid.
Dobre wychowanie, czyli nienaganne formy, życzliwośd dla ludzi, uprzejmośd, tolerancja,
opanowanie emocji powinny byd nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciostwa.
Niestety, ostatnio coraz częściej obserwuje się nie tylko brak grzeczności we wzajemnych
relacjach, ale nawet przypadki agresji wśród dzieci, dlatego wskazane wydaje się
prowadzenie zajęd na temat kultury i właściwego zachowania.
„Dobre maniery” to program wychowawczy z zakresu edukacji kulturalno – społecznej, który
opisuje zasady dobrego wychowania w różnych sytuacjach.
Program skierowany jest do uczniów naszej szkoły. Można wykorzystywad jego elementy na
co dzieo czy podczas zajęd z wychowawcą.
Głównym celem programu jest wspomaganie wszechstronnego
a w szczególności zminimalizowanie problemów wychowawczych.

rozwoju

ucznia,

Założeniem programu jest kształtowanie postawy kulturalnej w różnych sytuacjach. Dzięki
zdobytej podczas realizacji programu wiedzy uczniowie powinni traktowad siebie i innych
z należytym szacunkiem, co jest podwaliną pod budowanie właściwych relacji
międzyludzkich.
Mam nadzieję, że program będzie miał pozytywne odzwierciedlenie w życiu szkoły
i przyczyni się do podniesienia poziomu kultury osobistej naszych uczniów.
CELE PROGRAMU:
Cele główne:





Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach;
Podnoszenie kultury osobistej uczniów;
Wpajanie korzyści płynących z obcowania z kulturalnymi ludźmi;
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, a w szczególności minimalizowanie
problemów wychowawczych;
 Wyrabianie szacunku dla siebie i innych.
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Cele szczegółowe:
 Rozszerzanie podstawowej wiedzy na temat kulturalnego stylu życia
wyniesionego z domu;
 Wyrabianie nawyku kulturalnego załatwiania spraw zarówno z dorosłymi jak i
rówieśnikami;
 Nauka krytycznej postawy wobec różnych zachowao;
 Kształtowanie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmowy;
 Wyrabianie sprawności w posługiwaniu się zwrotami grzecznościowymi;
 Przestrzeganie norm i zasad społeczno – kulturalnych;
 Uwrażliwianie na kulturalny sposób bycia;
 Trening umiejętności kulturalnego komunikowania się i obrony swoich poglądów;
 Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole i w stołówce;
 Zmniejszenie ilości konfliktów wśród uczniów.
OCZEKIWANE EFEKTY
Uczeo:






Szanuje wartości: prawdę, uczciwośd, życzliwośd, dobro, wyrozumiałośd;
Dostrzega i rozumie potrzeby innych;
Przestrzega zasad zgodnej współpracy w grupie;
Kulturalnie odnosi się do innych, używa zwrotów grzecznościowych;
Nazywa, wyraża i kontroluje emocje w sposób społecznie akceptowany
i kulturalny;
 Odpowiednio prawidłowo i kulturalnie zachowuje się przy stole i w miejscach
publicznych;
 Dba o język wypowiedzi;
 Zgodnie i efektywnie współpracuje z rówieśnikami.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW











Pogadanki, dyskusje;
Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem utworów, nauka na pamięd;
Przedstawienia, scenki sytuacyjne;
Konkurs szkolny – dama i gentelman;
Wystawy prac;
Gazetki klasowe i szkolne;
Zamieszczanie artykułów w prasie i Internecie;
Tworzenie katalogu złotych zasad zachowania/redagowanie haseł;
Wykorzystywanie ciekawych środków dydaktycznych, w tym multimediów;
Stosowanie metod aktywizujących: burza mózgów /giełda pomysłów/, mapa
mentalna, inscenizacje, dramy.
11
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SPOSOBY REALIZACJI
Uczniowie pracują w grupach pod opieką wychowawców, przygotowują odpowiednie
materiały, w miarę możliwości angażują się w prowadzenie części zajęd.

EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja odbywa się poprzez rozmowę z uczniami, obserwację współpracy i współdziałania
w grupie podczas zajęd, analizę prac plastycznych, frekwencję, aktywnośd podczas zajęd.
Ważne jest również zbadanie opinii nauczycieli i rodziców za pośrednictwem ankiety,
dotyczącej wpływu na rozwój dziecka udziału w zajęciach.
Prace uczniów i zdjęcia z zajęd będą w miarę możliwości prezentowane na terenie szkoły i na
stronie internetowej placówki.
Arkusz diagnostyczny przedstawiony poniżej umożliwi gromadzenie informacji pomocnych
w procesie weryfikacji stopnia realizacji określonych celów oraz dokonania samooceny pracy
nauczyciela, jak również może stanowid okazję do refleksji nad własnymi kompetencjami.
Wnioski pozwolą na ewentualną modyfikację programu w następnych latach.
ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
Tematyka

Treści

Kultura w szkole

Nauka zachowania wobec
osób starszych- nauczycieli,
pracowników oraz wobec
rówieśników czy młodszych
kolegów. Zachowanie na
lekcji, na przerwie.

Wyjaśnienie pojęd:
Kultura osobista
prawda/kłamstwo,
w życiu codziennymwyciągnięcie wniosków z
prawda/kłamstwo
morału.

Życzliwośd
w kontaktach
międzyludzkich

Czyścioch to ja!

Zasady stosowania słów:
dzieo dobry, do widzenia,
proszę, przepraszam,
dziękuję, cześd, witaj –
używanie zwrotów
grzecznościowych.
Higiena osobista, schludny
wygląd, dbałośd
o sprawnośd fizyczną
12

Proponowane sposoby realizacji,
narzędzia
- wiersze „Na lekcji”, „Na przerwie”,
„Powitanie na poziomie”, „Dbałośd o
całośd”;
- zawarcie kontraktu z uczniami;
- opracowanie i umieszczenie na
gazetce szkolnej Kodeksu Dobrych
Manier;
- wiersze „W przyjaźni z prawdą”,
„Zapomniane śniadanie”- nauka
jednego lub fragmentu na pamięd,
ilustracja do treści wiersza,
umieszczenie prac na gazetce;
- wiersz „Magiczne przepraszam”,
„Czarodziejskie proszę”, „Tajemnicze
dziękuję”, odgrywanie scenek
sytuacyjnych w parach;
- wiersz „Niedbały Grześ”, „Czysta
odzież”- nauka prawidłowego mycia
rąk
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i psychiczną, dbałośd o ład
i porządek.

Nieznajomi

Zasady zachowania
w stosunku do
nieznajomych.

Mój wygląd
świadczy o mnie

Stosowny strój na różne
okazje. Właściwe
dobieranie stroju do
okoliczności – strój galowy,
sportowy. Czystośd ciała
i ubioru.

Kultura w miejscach
publicznych

Wyjście na koncert, do kina,
teatru, muzeum, wycieczka.

Przy stole

Jak siedzied przy stole,
kulturalne spożywanie
posiłków – zasady,
używanie zastawy stołowej
w odpowiedni sposób.
Dziękowanie za podany
i skooczony posiłek.

Piękno mowy
ojczystej

Dbanie o piękno języka
polskiego.

Kulturalna rozmowa

Prowadzenie kulturalnej
rozmowy, słuchanie
wypowiedzi innych, nie
przerywanie sobie,
kulturalna dyskusja na
argumenty, wulgarne
13

- tygodniowy konkurs „Klasowy
porządniś”;
-pogadanka pielęgniarki szkolnej;
- wiersz „Nieznajomy na ulicy”,
„Nieznajomy za drzwiami”;
- bezpieczeostwo w sieci;
- odgrywanie scenek sytuacyjnych;
- pogadanki na temat odpowiedniego
do okoliczności ubioru: uroczystości
szkolne, wyjścia;
- noszenie obuwia na zmianę;
- wiersz „Niedbały Grześ”, „Czysta
odzież”;
- zdjęcia przedstawiające stroje
stosowne i niestosowne;
- projekt stroju galowego;
- zapoznanie, podpisanie i
respektowanie przez uczniów zapisów
Regulaminu wyjśd i wycieczek
szkolnych;
- wiersz „Kiedy w Sali gasną światła”,
„Sztuka z wiktem”, „Koncertowe ABC”
- wiersze „Etykieta przy posiłku”,
„Manewry…”, „Łakomstwo
poskromione”;
- trening odpowiedniego zachowania
w stołówce szkolnej, podczas
uroczystości klasowych;
- dwiczenia praktyczne z zastawą
stołową- nakrywanie do stołu,
spożywanie posiłku;
- zwracanie uwagi na kulturalne
wypowiedzi uczniów i kolegów;
- konkurs pięknego czytania /klasowy i
szkolny/;
- przysłowia, aforyzmy, cytaty
propagujące używanie pięknej
polszczyzny – gazetki klasowe
i szkolne;
- Stop wulgaryzmom! – używanie
poprawnego języka;
- wiersze „Oficjalnie i na luzie”,
„Zakazane słowa”;
- odgrywanie scenek sytuacyjnych,
dramowych;
- oglądanie fragmentów dyskusji
kulturalnej i niekulturalnej;
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słowa, obrażanie
w rozmowie.

Moje prawa
i obowiązki

Pojęcia: prawa, obowiązki,
prawa i obowiązki w szkole
i w domu, regulamin,
Konstytucja, Konwencja
o prawach dziecka, umowa,
Statut Szkoły, kultura
a prawa i obowiązki.

- wiersze „Punktualnośd”, „Choroba
na niby”, „Lekcji odkładanie”, „Dobry
zwyczaj”; Statut Szkoły, Konstytucja
RP, Konwencja o prawach dziecka;
- rozmowa, pogadanka;
- wykonanie projektu/plakatu „Moje
prawa i obowiązki w szkole”, „Moje
prawa i obowiązki w domu” itp.
- gazetka szkolna z wykonanych
plakatów;

Idziemy w gości

Zasady: punktualnośd,
odpowiedni strój, dobre
maniery, różne rodzaje
spotkao towarzyskich,
prezenty, powitanie
i pożegnanie.

- Wiersz „Kwoka”, „Sztuka brania”,
„Dla gości”, „O bliźnich zawsze z …”
- zadania- pakowanie prezentów
o różnych kształtach;
- odgrywanie scenek;

Przyjmujemy gości

Obowiązki gospodarza,
przygotowanie przyjęcia,
dbałośd o ład, porządek
i dobry nastrój.

Moja rodzina

Szacunek do rodziców,
dziadków, stosunek do
rodzeostwa, dobre obyczaje
w rodzinie, tradycje
rodzinne.

Kultura zachowania
w różnych
sytuacjach

Kącik porad savoir-vivrepropagowanie zasad
kulturalnego zachowania
w różnych sytuacjach.

Z przyjaciółmi

Przyjaźo – znaczenie słowa,
zasady dobrej przyjaźni,
stosunek do przyjaciół,
cechy prawdziwego
14

- wykonanie zaproszeo;
- nakrywanie do stołu – dwiczenia
z zastawą;
- Jaki powinien byd gospodarz? Jacy
powinni byd goście? – aby przyjęcie
się udało - burza mózgów- wykonanie
map mentalnych;
- wiersze „Młodsza siostra”, „Starszy
brat”, „Pamiętaj o seniorach”;
- wykonanie drzewa genealogicznego
swojej rodziny – gazetka ścienna;
- wykonanie i ozdobienie albumu
rodzinnego- klasowa wystawka;
- rozmowa, pogadanka, projekcja
bajki/ filmu o wartości rodziny;
- prezentowanie ciekawych tradycji
rodzinnych na forum klasy;
- Klasowy Dzieo Rodziny;
- zamieszczanie porad, artykułów
w gazetce, redagowanie haseł
grzecznościowych;
- przysłowia, aforyzmy, cytaty
mówiące o kulturze człowieka;
- wiersz „Kompromisowa…”,
„Wycieczkowy…”;
- wiersze „Na kłopoty przyjaciel”,
„Pędem z pomocą”, „Kumpel na
medal”;
- Prawdziwy przyjaciel –burza
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przyjaciela, przyjaźo
a kultura.

Każdy z nas jest inny

Zwrócenie uwagi na fakt, że
każdy jest inny, że inny nie
znaczy gorszy, a przeciwniew różnorodności jest
mądrośd. Tolerancja – co
to?

Internet i netykieta

Zagrożenia i siłą Internetu,
bezpieczne i kulturalne
zasady korzystania z tego
źródła wiedzy.

Dyskrecja na co
dzieo

Papla, gaduła a zaufanie,
dyskrecja i tajemnica.

mózgów/ mapa mentalna;
- projekcja bajki/ filmu
przedstawiająca prawdziwą przyjaźo;
- klasowy koncert życzeo – Piosenki
o przyjaźni dla przyjaciela;
- wiersze „Tolerancja- elegancja”,
„Różne kraje zwyczaje”, „O bliźnich
zawsze..”, „Z uznaniem o
wyznaniach”;
- wysłuchanie piosenki „Tolerancja”
S. Soyki;
- wykonanie plakatu w oparciu o treśd
wiersza;
- wiersz „W zgodzie z etykietą”;
- zajęcia w bibliotece
o dokumentowaniu pochodzenia
wiedzy/źródła/;
- wyszukiwanie w Internecie
kodeksów postępowania – wykonanie
map mentalnych i stworzenie własnej
netykiety -wystawka przy pracowni
komputerowej;
- wiersz „Święta rzecz- dyskrecja”,
„Kumpel na medal”, inne;
- odgrywanie scenek sytuacyjnych,
dramowych;
- kooczenie historyjek „Co by było,
gdyby…”

Każdy z w/w tematów można rozwijad w sposób dowolny, w różnej kolejności w ciągu roku
szkolnego.
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Program z zakresu doradztwa zawodowego dla kl. VII i VIII realizowany w
Szkole Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Puławach „ Kurs na
przyszłość”
Małgorzata Denkiewicz, SP nr 2 w im. K. K. Baczyoskiego w Puławach

SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. Podstawa prawna
3. Główny cel programu
4. Treści i cele szczegółowe
5. Metody i formy pracy
6. Efekty kształcenia
7. Tematyka zajęd
8. Kryteria oceniania
9. Ewaluacja 3
I. Wstęp
Obecna sytuacja naszego kraju jak również rosnące tempo życia, stawia przed ludźmi duże
wymagania i wyzwania. Decyzje młodych ludzi mają szczególne znaczenia. Mam tutaj na uwadze
szczególnie planowanie przyszłej drogi edukacyjnej oraz kariery zawodowej. Nikogo nie stad na
przypadkowe wybory zawodów zarówno za względów ekonomicznych (koszty edukacji
i przekwalifikowania), jak i z uwagi na wysokie koszty emocjonalne (frustracja, niezadowolenie, brak
pewności siebie i poczucia własnej wartości), jak również w związku z pojawieniem się problemu
bezrobocia.
Mając na uwadze powyższe rozważania, nasuwają się pytania: Jak pomóc młodemu człowiekowi? Czy
można zaradzid i uniknąd problemów? Jak dobrze wybrad przyszłośd zawodową? Kariera zawodowa
to proces zaczynający się już w dzieciostwie i w zasadzie trwający przez całe życie, nie może byd
traktowana jednorazowo.
Obecny rynek pracy wymusza nawet kilkakrotną zmianę profesji lub ciągłego dokształcania się lub
uzupełniania wiedzy. Pracując w szkole podstawowej postaram się maksymalnie zaktywizowad
swoich uczniów do udziału w tym procesie. Uczyd ich, że na swoją przyszłośd pracują całe życie, od
najmłodszych lat, aż do wieku starszego.
Uczniowie rozwijają się poprzez:



poznanie siebie, czyli swoich zainteresowao, uzdolnieo, temperamentu, umiejętności,
mocnych i słabych stron,
17
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poznanie zawodów,
poznanie ścieżki realizacji, czyli zapoznaje z możliwościami zdobycia zawodu.

Uczniowie poznają system edukacyjny, typy szkół, zasady przyjęd do szkół. Uczą się planowad
i organizowad, zgodnie z własną decyzją zawodową, realizacją zamierzonego celu.
II. Podstawa prawna
Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku
kształcenia:









Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 94),
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie
doradztwa zawodowego, 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia
2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wprowadzają funkcjonowanie
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy
z poradniami psychologiczno – zawodowymi,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie
rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawiczne
w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego) dz. U. z 2003 r.
nr 132 poz. 1225),
Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Rady Ministrów
8 lipca 2003 r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie
kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych.

III. Główny cel programu
Celem doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów
do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji
edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomośd własnych zasobów oraz informacje na
temat rynku pracy i systemu edukacji.
IV. Treści i cele szczegółowe
W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych, które jednocześnie wyznaczają
treści programowe doradztwa zawodowego:
Szczegółowe cele programu w poszczególnych obszarach:


POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW

uczeo:




określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadao zawodowych,
rozpoznaje własne zainteresowania, zdolności , kompetencje, predyspozycje zawodowe,
18
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dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej informacji
o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł,
rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwanie w odniesieniu do planów edukacyjno –
zawodowych,
rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia oraz uwzględnia je w planowaniu ścieżki
edukacyjno – zawodowej,
określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji,
określa własną hierarchię wartości i potrzeb,
ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY
uczeo:
wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody,
porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami
pracodawców,
wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy z uwzględnieniem
lokalnego i regionalnego rynku pracy,
uzasadnia znaczenie pracy z życiu człowieka,
analizuje znaczenia i możliwości doświadczania pracy,
wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową,
dokonuje autoprezentacji,
RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
uczeo:
analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego
kształcenia,
analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych
zasobów,
charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej
i nieformalnej,
określa znaczenie uczenia się przez całe życie,
PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO
ZAWODOWYCH
uczeo:

–

dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu
doradcy,
określa cele i plany edukacyjno-zawodowe uwzględniając własne zasoby, identyfikuje osoby
i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej,
planuje ścieżkę edukacyjno – zawodową uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.
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Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego w szkole
podstawowej.
V. Metody i formy nauczania
1. Praca w małych grupach
Jak dzielid na grupy?
Skład grupy powinien byd dobrany według zasady zmienności, np. przez odliczanie (uczniowie w kole
odliczają np. do 5 i tworzą grupę jedynek, dwójek itd.) lub przez losowanie karteczek z numerami
grupy, wyciętych figur geometrycznych, puzzli (porozcinanych widokówek) czy np. różnych rodzajów
cukierków. Podział na grupy może byd uzależniony także od zamierzonych celów, np. grupy
Jednopłciowe (różne spojrzenie na problem przez dziewczęta i chłopców), grupy, których uczestnicy
mają to samo stanowisko wobec przedstawianego problemu.
Przebieg zajęd:
• prowadzący dzieli uczestników na zespoły (4-6 osób),
• przedstawia pytania lub problemy (mogą byd sformułowane na kartkach),
• określa czas pracy,
• każda grupa wybiera lidera, który czuwa nad przebiegiem pracy i zapisuje wnioski,
• prowadzący zajęcia nie ingeruje w pracę zespołów,
• po zakooczeniu pracy przedstawiciele zespołów przedstawiają wnioski w postaci krótkiego
sprawozdania ustnego na forum klasy,
• prowadzący podsumowuje pracę grup i na tablicy lub arkuszach papieru notuje wnioski i omawia
rezultaty pracy, wiążąc je z tematem spotkania.
2. Praca w parach
Uczniowie są proszeni o zwrócenie się do swojego sąsiada w celu wspólnego wykonania pracy lub
przedyskutowania omówionego zagadnienia. Technika ta jest stosowana szczególnie wtedy, gdy
uczniowie mają przekazywad informacje związane z osobistymi przeżyciami, wrażeniami i reakcjami
lub też dawad sobie nawzajem rady.
3. Drama
Uczestnicy dramy spontanicznie odgrywają określoną sytuację. Każdy uczestnik powinien posiadad
wystarczającą wiedzę o zakładanych okolicznościach, aby mógł prawidłowo zrozumied rolę, którą ma
odegrad. Po skooczonej scence uczniowie dzielą się swoimi przeżyciami. Grupa pod kierunkiem
prowadzącego analizuje motywy i postawy osób oraz dyskutuje nad nimi, wyciągając wnioski.
Dzięki tej metodzie:
• uczniowie uzyskują wgląd w motywy i postawy innych osób,
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• udział w symulacji skutkuje zastanowieniem się nad własnym zachowaniem,
• uczniowie lepiej poznają siebie i własny świat wartości,
• wzrasta pobudzenie aktywności i zaangażowania uczniów.
Przebieg zajęd:
• prowadzący prosi chętne osoby o odegranie ról,
• role są jasno określone, np. zapis sytuacji (ale nie przygotowanych dialogów) na kartkach,
• czas trwania scenki powinien byd stosunkowo krótki – do 4 minut,
• odgrywanie ról odbywa się spontanicznie,
• po zakooczeniu scenki prowadzący pyta uczestników dramy o ich przeżycia (prosi, aby spróbowali
nazwad uczucia towarzyszące im podczas odgrywania ról),
• w drugiej kolejności swoimi wrażeniami dzielą się obserwujący „widzowie”,
• pogadanka lub dyskusja nt. danej sytuacji, problemu, sposobu rozwiązania, zachowao, oczekiwao,
zasad itp.,
• prowadzący podsumowuje wypowiedzi uczestników.
Symulacje pozwalają graczom wejśd w interakcje podobne do tych, które zdarzają się w otaczającej
ich rzeczywistości. Prowadzą do poznania i zrozumienia motywów ludzkiego działania,
a w konsekwencji ujrzenia swojej życiowej roli w różnych sytuacjach. Można niekiedy zastosowad
tzw. metodę odwróconych ról. Wówczas osoby biorące udział w dramie wymieniają się rolami
i identyfikują z osobą prezentującą przeciwny punkt widzenia.
4. Pogadanka
Pogadanka polega na rozmowie nauczyciela z uczniem. Nauczyciel musi przewidywad, jaką może
uzyskad odpowiedź, bazując na częściowej wiedzy uczniów i na ich doświadczeniu. Pedagogiczne
walory pogadanki zależą od umiejętności formułowania pytao, które mają wywoływad niepokój
intelektualny i uruchamiad sferę emocjonalną. Pytania powinny aktywizowad uczniów i wyzwalad
gotowośd podjęcia dialogu. Należy unikad pytao zaczynających się od „czy”. Prowadzący winien
zatroszczyd się o to, aby udzielane odpowiedzi były poprawne, dostatecznie obszerne i wyczerpujące.
Nie można dopuścid do zbytniego uszczegółowienia głównego zagadnienia, aby nie pominąd spraw
istotnych. Pogadanka może mied charakter wprowadzający, może zajmowad znaczną częśd lekcji lub
też mied tylko charakter podsumowujący.
5. Wykład
To jednokierunkowy przekaz informacji: w porządku chronologicznym i/lub zwięzłym układzie
logicznym.
Cechy dobrego wykładu:
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• komunikatywnośd (używanie terminów zrozumiałych przez uczniów),
• poprawna dykcja,
• odpowiednie tempo mówienia,
• modulacja głosu,
• kontakt wzrokowy z uczniami,
• umiejętnośd improwizacji,
• prezentowanie treści z pamięci,
• oszczędna gestykulacja, • przyjęcie postawy stojącej,
• w przypadku zmniejszającej się percepcji uczniów – stosowanie tzw. przerywników (żarty,
anegdoty),
• duży ładunek zaangażowania emocjonalnego,
• odwoływanie się do przykładów, obrazów, ilustracji,
• wykład w szkole podstawowej nie powinien byd dłuższy niż 6-10 minut.
6. Dyskusja
Istotą dyskusji jest nieskrępowana wymiana poglądów oraz próba ich uzasadnienia, a jej
przedmiotem są tylko te zagadnienia i problemy, w stosunku do których zakładamy zróżnicowanie
poglądów.
Zasady dyskusji:
1. niedopuszczenie do ośmieszania osób prezentujących niepopularne decyzje lub kontrowersyjne
stanowiska,
2. przeciwdziałanie odbieganiu od tematu,
3. zachęcanie uczniów nieśmiałych do dyskusji,
4. wnikliwe i pełne grupowanie stanowisk,
5. unikanie natychmiastowej konfrontacji.
7. Metoda „burzy mózgów”
Bywa stosowana do znajdowania rozwiązao niekoniecznie konwencjonalnych. Daje wyższe
prawdopodobieostwo znalezienia rozwiązania sprytnego, znacznie lepszego niż przeciętne.
Etapy metody:
• faza generacji pomysłów Opis problemu i celów, do których chcemy dotrzed. Zachęta skierowana
do uczniów, aby zgłaszali propozycje rozwiązao problemu, zapis propozycji na tablicy.
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• faza selekcji pomysłów Opis zbioru kryteriów i oceny różnych perspektyw rozwiązao. Kolejne
selekcjonowanie pomysłów. Hierarchizacja pomysłów i wybór najlepszego rozwiązania.
8. Metoda „karo”
Uczniowie indywidualnie lub w grupach otrzymują 9 kart w kształcie rombu, na których są
umieszczone stwierdzenia dotyczące omawianego zagadnienia. Następnie uczniowie szeregują karty
w kształt karo, umieszczając najwyżej kartonik z hasłem według nich najistotniejszym, poniżej
umieszczają karty z hasłami mniej istotnymi, a na samym dole kartę z zagadnieniem najmniej
ważnym.
Technika ta uświadamia uczniom, że istnieją różne hierarchie wartości, angażuje uczniów w dyskusję
i pobudza do refleksji. Zakooczenie dwiczenia polega na porównaniu uszeregowania kart
w poszczególnych grupach. 10 9. Technika zdao niedokooczonych. Dwiczenie może przebiegad
indywidualnie lub w grupach. Nauczyciel przygotowuje zestaw niedokooczonych zdao na dany temat.
Dwiczenie to ułatwia samodzielne wypowiadanie się i przywołuje pewne skojarzenia. Ciekawe mogą
okazad się podobieostwa i różnice między poszczególnymi wypowiedziami.
10. Metoda sytuacyjna (analiza przypadków)
Wywołuje ona duże zainteresowanie uczniów dzięki samodzielnemu rozwiązywaniu problemów
zawartych w odpowiednio dobranych sytuacjach. Wybór przykładów z prasy młodzieżowej, listów do
redakcji lub opowiadao. Prowadzący zajęcia może posłużyd się również filmem lub jego fragmentem.
Przebieg zajęd:
Uczniowie:
• zapoznają się z bardziej lub mniej typową dla danego tematu sytuacją,
• otrzymują polecenie analizy tej sytuacji i zajęcia określonego stanowiska,
• przyjmują najczęściej indukcyjny tok rozumowania (od szczegółu do ogółu): analiza, porównanie,
abstrahowanie, wysunięcie wniosków,
• prowadzący uogólnia i podsumowuje.
11. Metoda „śniegowej kuli”
Polega na przechodzeniu od pracy indywidualnej do pracy w całej grupie. Nauczyciel prosi
o samodzielne, indywidualne przemyślenie problemu, następnie o przedyskutowanie w parach
(i sporządzenie krótkich notatek). Dalszy etap: pary łączą się w „czwórki” i w tych zespołach następuje
wymiana poglądów, wspólne ustalenia oraz notatka. Dalszy ciąg dwiczenia przebiega w „ósemkach”,
„szesnastkach”; wreszcie ostateczny wynik i wyciągnięcie wniosków w całej klasie. Zanotowanie
wyniku pracy na plakacie lub tablicy.
12. Drzewo decyzyjne
Jest to graficzny zapis procesu podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.
Umożliwia uczniom zebranie wiadomości i zapisanie przebiegu dyskusji w atrakcyjnej formie.
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W czasie dyskusji uczniowie wypełniają kartę pracy z narysowanym drzewem (mogą również rysowad
sami). Wyniki pracy prezentują w klasie.
13. Metaplan – graficzny zapis dyskusji
Nauczyciel dzieli klasę na zespoły; przydziela materiały: duży arkusz papieru, wycięte z papieru figury
geometryczne: kółka, owale, kwadraty, prostokąty (po jednym komplecie różnych figur dla każdej
grupy), mazaki, klej lub szpilki.
Uczniowie w określonym czasie mają przedyskutowad problem i stworzyd plakat według
następującego wzoru: na górze arkusza zapisują problem, pozostałą częśd dzielą na cztery obszary:
1 – jak jest? (np. kółko),
2 – jak powinno byd? (np. kwadrat),
3 – dlaczego nie jest tak, jak powinno byd? (owal),
4 – wnioski (prostokąt).
Po wykonaniu plakatu liderzy grup prezentują swoje prace. Prowadzący podsumowuje.
14. Mówiąca ściana
Uczestnicy dwiczenia na karteczkach samoprzylepnych wykonują zadanie, np. kooczą zdanie, zapisują
swoje pomysły itp. Drugi etap to przyklejanie karteczek na arkuszu zbiorczym. Prowadzący dokonuje
segregacji prac i omawia.
15. Wycieczki do szkół i zakładów pracy.
16. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
VI. Efekty kształcenia
Uczeo po zrealizowaniu zajęd potraci:












dokonad adekwatnej samooceny,
rozpoznad mocne i słabe strony,
wymienid zdolności, zainteresowania i umiejętności,
racjonalnie planowad ścieżkę edukacyjno – zawodową,
dostosowad się do zmian,
analizowad źródła informacji edukacyjno – zdrowotnej,
potrafi wybrad szkołę ponadpodstawową zgodnie z jego zainteresowaniami,
współpracowad w zespole,
sporządzad CV i list motywacyjny,
skutecznie się zaprezentowad,
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dopasowad kompetencje do zawodu,
sprawnie się komunikowad,
12 przewidzied skutki działao.

VII. Tematyka zajęd
(Do dyspozycji po 10 godzin w kl. VII i VIII):
Lp.

Klasa VII

Klasa VII

1.

Mocne i słabe strony

System edukacji w Polsce.

2.

Zdolności i umiejętności.

Cele edukacyjne i zawodowe.

3.

Zainteresowania a rynek pracy.

Współczesny rynek pracy.

4.

Moje zasoby a oczekiwania pracodawcy.

Ja na obecnym rynku pracy.

5.

Umiejętności a zawody.

Praca jako wartośd w życiu człowieka.

6.

Przygotowanie do zmian w życiu człowieka
w kontekście planowania kariery.

Zawody przyszłości.

7.

Motywacja.

Dokumenty aplikacyjne.

8.

Praca w zespole.

Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawienia
siebie.

9.

Kim chcę zostad w przyszłości?

Co warto wiedzied o szkołach zawodowych?

10. Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy.

Alternatywne drogi dojścia do zawodu.

VIII. Kryteria oceny ucznia
Zajęcia z doradztwa zawodowego są obowiązkowe. Specyfika przedmiotu doradztwo zawodowe
polega na tym, że zajęcia nie podlegają ocenie ale uczeo musi otrzymad zaliczenie. Podstawą do
zaliczenia są obecności ucznia na zajęciach oraz bieżąca obserwacja uczniów. Brak tradycyjnych
metod kontroli na tych lekcjach umożliwia uczniom większą swobodę wypowiedzi i odwagę w
zadawaniu pytao, zapewniając im „bezpieczną przestrzeo” w komunikacji z rówieśnikami i z osobą
prowadzącą. Nie oznacza to jednak, że uczestnikom zajęd nie jest należna gratyfikacja.
Nauczyciel ma możliwośd wyboru pośrednich metod oceniania.
Może to byd: pozytywna uwaga, pochwała czy ustalone wcześniej z wychowawcą sposoby
„punktowania”. Aktywnośd uczniów, ich zaangażowanie, przygotowywanie materiałów powinny byd
zauważone i docenione przez nauczyciela. Wzmacnia się tym samym motywację dzieci i młodzieży
do uczestnictwa w zajęciach, wyrażania własnych sądów, rozwijania kompetencji. IX. Ewaluacja:
Ważnym elementem jest pozyskiwanie od uczniów informacji o przydatności zajęd, zrozumienia
omawianych problemów i sposobu prowadzenia. Nauczyciel uzyskawszy informacje zwrotne ma
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możliwośd modyfikowania zajęd, dostosowania tematów, czy metod pracy do potrzeb danej grupy.
W trakcie zajęd uczniowie będą odpowiadad na pytania ewaluacyjne, rozwiązywad dwiczenia
ewaluacyjne. Będą również przeprowadzane rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Na
zakooczenie cyklu lekcji będzie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna.
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Czytanie ze zrozumieniem
Beata Jaworska, doradca metodyczny PCDZN

Istota i funkcje czytania
Życie wymaga od człowieka dorosłego szerokich kompetencji i umiejętności. Nabywa się je
w rodzinie i poza nią, w znacznej mierze w szkolnej edukacji. Szkoła ma stworzyd uczniom
warunki do zdobywania kompetencji i umiejętności.
Kompetencje są zdolnościami, właściwościami osoby, pozwalającymi szukad sensu
w otaczającym świecie, oceniad postępowanie własne i innych zgodnie z uznawanym
systemem wartości, poszukiwad nowych rozwiązao, prezentowad własny punkt widzenia
i brad pod uwagę postawy innych w komunikowaniu się. Komunikowanie się jest jedną
z kluczowych kompetencji będącą jednocześnie wskaźnikiem postępu rozwoju ucznia.
We współczesnym świecie wciąż podstawową formą komunikowania się jest mowa pisana,
dlatego też najważniejszą umiejętnością każdego człowieka powinno byd czytanie.
Definicje czytania
Wśród badaczy czytania (do polskich specjalistów zajmujących się problematyką czytania
należą: A. Brzezioska, H. Mystkowska, M. Tyszkowa, R. Więckowski, J. Zborowski) brak jest
zgodności co do pojęciowego ujęcia tej umiejętności. Istnieją zróżnicowane poglądy na istotę
czytania, jego cel i metody nauczania.
Brzezioska, autorka wielu książek i opracowao nt. czytania dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, uporządkowała różne treści związane z tą umiejętnością i wyodrębniła
dwie grupy definicji czytania, różniące się układem treści i sposobem ich interpretacji.
Grupa pierwsza obejmuje określenia charakterystyczne dla „podejścia lingwistycznego” 1.
W tym ujęciu czytanie jest tworzeniem „dźwiękowej formy słowa”2 na podstawie obrazu
graficznego. Przez dźwiękową formę należy rozumied „organizację dźwięków w określonym
następstwie czasowym”3. Osobą dobrze czytającą będzie zatem ten, kto utworzy prawidłową
formę dźwiękową jakiegokolwiek słowa na podstawie jego symbolu graficznego.
Wskaźnikiem prawidłowo opanowanej umiejętności czytania jest zaś właściwe
transponowanie grafemów na fonemy oraz słów zapisanych na słowa mówione. Pomija się
rozumienie tekstu. Konsekwencją takiego podejścia jest dobieranie do nauki czytania
tekstów charakteryzujących się odpowiednimi własnościami fonetycznymi zawartych w nich
słów.
1
2
3

A. Brzezioska, Czytanie i pisanie nowy język dziecka, WSiP Warszawa 1987, 3. 30
Tamże, s. 30
Tamże, s. 30
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E. Poznaoska stwierdza nawet, „że czytanie należy uczyd w podobny sposób, jak matematyki,
tzn. eksponowad technikę, nie wnikad w treśd. Treśd rozprasza uwagę dziecka, nie pozwala
skupid mu się na zasadniczym zadaniu, tj. rozpoznawaniu i odtwarzaniu znaków
graficznych”.4
Podobnie uważa H. Meterowa stwierdzając, iż „ czytanie wymaga umiejętności
rozpoznawania, różnicowania drobnych elementów pod względem kształtu, kierunku,
eliminowania cech nieistotnych oraz przestrzegania poziomego kierunku czytania od lewej
do prawej strony.”5
Lingwistyczne podejście do czytania bardzo upraszcza to tak ważne dla całej cywilizacji
zjawisko. Czytanie należy przecież /obok pisania/ do podstawowych środków komunikacji
społecznej. „Ułatwia proces porozumiewania się ludzi ze sobą nie tylko w życiu bieżącym, ale
także przekaz doświadczeo między pokoleniami dawnymi, obecnymi i przyszłymi”6. Jest więc
uniwersalnym środkiem rozpowszechniania cywilizacji ludzkiej, a także nauki i oświaty,
nadającym jej trwałośd, zdolnym pokonad przestrzeo i czas. Stąd druga grupa definicji
o charakterze poznawczo- psychologicznym i kładąca nacisk właśnie na rozumienie
odczytywanego tekstu.
Typowym przykładem takiej definicji czytania jest określenie podane przez Tinknera
i McCullough: „Czytanie polega na rozpoznawaniu symboli /drukowanych lub pisanych/
stanowiących bodziec do aktualizowania znaczeo wbudowanych w doświadczenie jednostki
oraz do powstawania nowych znaczeo znanych już poprzez manipulowanie pojęciami już
posiadanymi”7.
D. Russell za istotę czytania uważa:
- identyfikację symbolu graficznego,
- zrozumienie znaczenia symbolu już zidentyfikowanego”8.
Podobne stanowisko zajmuje B. C. Mathis, kiedy mówi, „iż uczenie się czytania polega na
uczeniu się rozpoznawania i identyfikowania symboli oraz uczeniu się znaczeo tychże
symboli”9.
W rodzimej literaturze odnajdziemy również wiele analogicznych definicji. Według H.
Mystkowskiej „ czytanie to proces sensoryczno- motoryczny, intelektualny, emocjonalny

4
5
6
7
8
9

E. Poznaoska, Przeciętny wybitnych nie wychowa, /w:/ Wychowanie i dialog nr 4/1973
H. Meterowa, Uwarunkowania nauki czytania, /w:/ Oświata i wychowanie, nr 5/1978
M. Cackowska, Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych, WSiP Warszawa 1984, s. 9
M. A. Tinkner, Podstawy efektywnego czytania, PWN Warszawa 1980, s. 15
Przyt. za A. Brzezioską, Czytanie i pisanie..., op. cit., s. 31
Przyt. za A. Brzezioską, Czytanie i pisanie..., op. cit., s. 32
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i wychowawczy”10. A. Jurkowski pisze: „czytanie stanowi przede wszystkim złożony proces
językowy i poznawczy”11.
J. Malendowicz stwierdza: „czytanie jest procesem złożonym i dynamicznym. Na proces ten
składają się zjawiska fizyczne, fizjologiczne i psychologiczne”12. Czytanie wg J. Styczek „ jest
umiejętnością rozszyfrowywania kodu graficznego; aby dziecko mogło czytad musi poznad
poszczególne znaki języka pisanego, czyli litery. A istotą umiejętności czytania jest zdolnośd
dziecka do tłumaczenia albo rozszyfrowywania określonych znaków języka pisanego”13.
H. Baczyoska stwierdza, iż „ czytanie stanowi swoistą złożoną operację myślową i wymaga
jednoczesnego przeprowadzenia następujących czynności:
 całościowego dostrzeżenia kształtu graficznego wyrazu i skojarzenia go
z dźwiękowym odpowiednikiem, z brzmieniem wyrazu;
 skonstruowania z poszczególnych słów tekstu treści jako sensownej całości – czyli
dostrzeżenia i uświadomienia sobie powiązao logicznych między wyrazami oraz
wyrażeniami i zwrotami”14.
„Istotą umiejętności czytania jest zdolnośd dziecka do tłumaczenia albo rozszyfrowywania
znaków języka pisanego, a podstawowymi elementami czytania są: rozumienie czytanego
tekstu i związana z nimi technika czytania”15 stwierdza R. Więckowski. M. Tyszkowa podaje:
„czytanie to skomplikowany proces angażujący wielorako różnorodne czynności dziecka:
sensoryczne (wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne), ruchowe (artykulacyjne oraz złożone
manualne), poznawcze (pamięciowe, spostrzeżeniowe itd.), a przede wszystkim złożone
czynności umysłowe”16.
Odwołując się do doświadczeo specjalistów zajmujących się problematyką czytania
A. Brzezioska stwierdza, że w procesie prawidłowego czytania można wyróżnid trzy
integralnie ze sobą połączone aspekty17:

10
11
12
13
14

15

16
17

H. Mystkowska, Uczymy czytad w przedszkolu, WSiP Warzsawa 1977, s. 8
A. Jurkowski, Ontogeneza mowy i myślenia, WSiP Warszawa 1975, s. 112
J. Malendowicz, Proces czytania i pisania i trudności w jego opanowaniu, WSiP Warszawa 1984, s. 14
I. Styczek, Logopedia, PWN Warszawa 1979, s. 519
H. Baczyoska, Trudności w prawidłowym rozwoju myślenia i mowy dziecka w pierwszym roku nauczania
oraz niektóre sposoby przezwyciężania, /w:/ Oświata i Wychowanie nr 7/1978
R Więckowski, Przewodnik metodyczny do nauczania języka polskiego w klasie I, WSiP Warszawa 1978,
s. 38
M. Tyszkowa, Aktywnośd i działalnośd dzieci i młodzieży, WSiP Warszawa 1977, s.134
Taki punkt widzenia prezentuje wybitny znawca tematu, szwedzki badacz E. Malmquist /w książce pt.
„Nauka czytania w szkole podstawowej wydanej przez WSiP Warszawa w 1977r., s. 21/, który oprócz ogółnie
przyjętych przez specjalistów trzech etapów:
1.
opanowanie techniki czytania,
2.
funkcjonalne wykorzystanie tej umiejetności,
3.
refleksyjno – krytyczny stosunek do przeczytanych treści;
wyróżnia jeszcze czwarty etap. Nazywa go czytaniem kreatywnym. Jest to czytanie prowadzące do stawiania
pytao, poszukiwania rozwiązao itp.
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 „techniczny, czyli rozpoznawanie, kojarzenie i różnicowanie grafemów i fonemów, ich
odtwarzanie w odpowiednim czasie. Istota tego poziomu to kojarzenia znaków
graficznych i fonicznych (technika czytania);
 semantyczny, czyli kojarzenie rozpoznawanych znaków z posiadanym
doświadczeniem (dekodowanie znaków graficznych i fonicznych), zrozumienie
dosłowne treści słów i zdao. Istotą tego aspektu jest zrozumienie znaczeo zawartych
bezpośrednio w tekście, rozumienie znaczeo poszczególnych fragmentów tekstu
w kontekście całego tekstu (czytanie ze zrozumieniem);
 krytyczno- twórczy, czyli ustosunkowanie się do tekstu, ocena czytanych treści
w kontekście własnego doświadczenia, interpretacja tekstu zakładająca rozumienie
nie tylko dosłowne, ale także przenośne, korzystanie z odczytanych treści. Istotą jest
tu refleksyjny, krytyczny stosunek do odczytanych treści (czytanie krytyczne
i twórcze)”18.
Czytanie jest zatem zjawiskiem wieloetapowym, rozłożonym w czasie, angażującym sferę
psychomotoryczną dziecka (wzrok, słuch, aparat kinestetyczno- ruchowy, aparat
artykulacyjny, sprawnośd manualną), poznawczą (myślenie), emocjonalno- motywacyjną
(warunkującą nastawienie dziecka wobec konieczności opanowania umiejętności czytania,
mobilizującą je do pokonywania trudności).
Przebieg procesu czytania
„Psychofizyczną podstawę procesu czytania charakteryzuje: spostrzeganie wzrokowe,
kojarzenie znaków graficznych z dźwiękiem oraz połączenie obrazu wzrokowo- słuchowego
z jego znaczeniem. Składają się nao zatem zjawiska fizyczne, fizjologiczne i psychologiczne” 19.
Proces czytania rozpoczyna się od zjawiska fizycznego, w którym główną rolę odgrywa
narząd wzroku- oko. Oko wykonuje trzy rodzaje ruchów: postępowy (wzdłuż linii czytanego
tekstu, od lewej do prawej strony), zwrotny (od kooca jednej linii do początku następnej)
oraz wsteczny (umożliwiający powrót do odebranego wcześniej obrazu graficznego). Ruch
oczu jest nierównomierny, odbywa się skokami, w czasie pauz. Im pauzy są krótsze, tym
proces czytania jest szybszy. Ruchy wsteczne, występujące u osób rozpoczynających
czytanie, opóźniają ten proces.
W czasie patrzenia na tekst na siatkówce oczu powstaje obraz graficzny, będący odbiciem
tegoż tekstu. W tym momencie rozpoczyna się proces fizjologiczny, którego istotą jest
przesłanie nerwem wzrokowym obrazu jako impulsu do części korowej analizatora
wzrokowego. Analizator ten znajduje się w korze mózgowej półkuli lewej u osób
praworęcznych, a prawej u leworęcznych. Tam dokonuje się spostrzeżenie znaków
graficznych, a więc element już psychiczny. Następuje pobudzenie procesów kojarzenia oraz
interpretacji impulsów wzrokowych.
18
19

A. Brzezioska, Czytanie i pisanie..., op. cit., s. 36
B. Sawa, Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, WSiP Warszawa 1994, s. 64
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„Można zatem stwierdzid, że w skład procesu czytania wchodzą następujące elementy:
wzrokowy i znaczeniowy, czyli logiczny (w przypadku czytania cichego) oraz dodatkowo
słuchowo – dźwiękowy (w przypadku czytania głośnego). Wszystkie te elementy tworzą
strukturę stanowiącą jednośd obrazu wzrokowego, dźwiękowo- słuchowego i treści
pozajęzykowej. Struktura ta jest wynikiem dokonanej przez osobę czytającą syntezy
wyobrażeo językowych i pozajęzykowych”20. W miarę zdobywania przez dziecko wiedzy
o świecie związek miedzy wyobrażeniem językowym i treścią pozajęzykową pogłębia się.
Dochodzi się wówczas do jedności brzmienia i treści, do jedności leksykalnego
i gramatycznego znaczenia wyrazu.
Czytanie ciche, czytanie głośne i czytanie ze zrozumieniem
Czytanie ciche jest procesem krótszym i prostszym niż czytanie głośne, wymaga też
mniejszego nakładu energii fizycznej. Pole postrzegania jest tu większe, rytm ruchów oka
bardziej regularny, a przerwy spoczynkowe krótsze i rzadsze. Wpływa to korzystnie na
zwiększenie szybkości czytania, a to z kolei idzie w parze (jak potwierdziły badania) z lepszym
zrozumieniem czytanego tekstu. Wynika to z faktu, iż przy cichym czytaniu następuje większe
skupienie uwagi na treści, eliminowane jest natomiast zaabsorbowanie akustycznoartykulacyjną stroną czytanego tekstu.
Czytanie głośne jest procesem wydłużonym ze względu na transmisję impulsów z ośrodków
wzrokowych w mózgu do ośrodków motorycznych mowy, stąd natomiast do odpowiednich
narządów artykulacyjnych. Pobudzenie tych narządów prowadzi do wykonania przez nie
odpowiednich ruchów, czyli wymówienia słów odczytanego tekstu. „W czasie czytania
głośnego mamy zatem do czynienia z dwoma procesami: jeden to czytanie wzrokiem, drugiczytanie głosem. Ponieważ wzrok obejmuje znacznie wcześniej kolejne partie tekstu niż
zostaną one odczytane zachodzi zjawisko tzw. rozstępu głosowo- wzrokowego, rosnącego
wraz z doskonaleniem techniki czytania”21. Początkowo rozstęp ten jest minimalny (oba
procesy nakładają się na siebie), po trzech latach nauki wynosi około 3 wyrazów, u dzieci
kooczących szkołę - około 5 wyrazów.
Czytanie ze zrozumieniem, czyli uchwycenie sensu czytanego tekstu jest najbardziej
złożonym procesem. Składają się nao elementy spostrzeżeniowe, pamięciowe, myśloworozumowe, wyobrażeniowe oraz emocjonalne. Proces ten rozpoczyna się od spostrzeżenia
cząstki tekstu. Później następuje skojarzenie wyobrażenia językowego z odpowiadającym mu
wyobrażeniem pozajęzykowym. Zrozumieniu odczytanej cząstki towarzyszy zapamiętanie jej
sensu i pamiętanie go w momencie postrzegania następnej cząstki. Zrozumienie, skojarzenie
i zapamiętanie obu cząstek warunkuje przewidywanie sensu dalszej cząstki tekstu, zaś jej
odczytanie i zrozumienie daje podstawę do weryfikacji, czyli kontroli dokonanych
przewidywao. Schemat ten ulega ciągłemu powielaniu.
20

21

Praca wyrównawcza z dziedmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu pod redakcją H. Wasyluk- Kuś, WSiP
Warszawa 1978, s. 20
S. Baley, Psychologia wychowawcza w zarysie, PWN Warszawa 1958, s. 327
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J. Zborowski proces czytania ze zrozumieniem ujmuje w następujące punkty: „spostrzeganie
i recepcja graficznych znaków poszczególnych wyrazów:
 ujmowanie znaczeo tych wyrazów, czyli wiązanie z wyobrażeniami
wzrokowymi i słuchowo- dźwiękowymi elementów treści pozajęzykowych;
 pamiętanie znaczeo i sensu słów przeczytanych w momencie, gdy czyta się już
następne;
 przewidywanie dalszego ciągu czytanego tekstu od strony językowej i merytorycznej;
 kojarzenie rozmaitych elementów językowych i rzeczowych w pewne całości
myślowe;
 właściwe rozumienie polegające na wykorzystaniu zdobytych wiadomości, owych
skojarzeo myślowych, przy nabywaniu nowych wiadomości, umiejętności
i nawyków”22.
Zrozumienie czytanego tekstu może dotyczyd sensu dosłownego i jest typowe dla dzieci
rozpoczynających naukę czytania, albo- sensu dosłownego w połączeniu z rozumieniem
dodatkowym, domyślnym. Wykrywanie sensu ukrytego wymaga jednak wprawy w technice
czytania, umiejętności analizy treści tekstu, szerokiego zakresu słownictwa, itp.
M. Plenkiewicz wyróżniła cztery poziomy rozumienia czytanego tekstu:





Poziom B-1 – rozumienie słów i związków frazeologicznych,
Poziom B-2 – rozumienie szczegółowej informacji,
Poziom B-3 – rozumienie myśli przewodniej,
Poziom B-4 – rozumienie wartości”23.

Rozumienie słów i związków frazeologicznych oznacza, że uczeo rozumie, umie określid ich
znaczenie, rozumie pojęcie wieloznaczności wyrazów, świadomie stosuje trafne określenia
i związki frazeologiczne do określonej treści.
Rozumienie szczegółowej informacji tekstu oznacza, że uczeo umie rozpoznawad zdania oraz
myśli i informacje bezpośrednio w nich zawarte. Określoną informację potrafi podad.
Rozumie stosunki przestrzenne i czasowe. Umie ustalid przyczynę i skutek.
Rozumienie myśli przewodniej to umiejętnośd samodzielnego określenia istotnego sensu
przeczytanego tekstu.
Rozumienie wartości tekstu polega na umiejętności projektowania przez ucznia dalszego
ciągu zdarzeo, krytycznej ocenie faktów, zdarzeo, postaw, identyfikacji gatunku literackiego
i charakteru przekazywanych informacji.

22

23

J. Zborowski, Fizjologiczne i psychodydaktyczne problemy początkowej nauki czytania, PWN Warszawa
1970, s. 218
M. Plenkiewicz, Jak mierzyd osiągnięcia uczniów klas początkowych w czytaniu, /w:/ Edukacja nr 1/1985
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Cechy poprawnego czytania
Czytanie głośne powinno odznaczad się następującymi cechami:
 płynnością, czyli czytaniem całymi wyrazami, z utrzymaniem właściwego tempa, bez
zbędnego zatrzymywania się, bez chwytania oddechów w połowie wyrazów;
 wyrazistością, czyli zachowaniem wyraźnej, poprawnej, bezbłędnej dykcji,
zachowaniem pauz gramatycznych, logicznych, psychologicznych, przestrzeganiem
odpowiedniej intonacji, zastosowaniem odpowiedniego tempa, właściwą modulacją
głosu, zachowaniem rytmu;
 biegłością, czyli umiejętnością właściwego akcentowania wyrazów w kontekście zdao;
 poprawnością, na którą składają się wszystkie wymienione wyżej cechy.
Ciche czytanie sprzyja skupieniu uwagi uczniów, zrozumieniu i zapamiętaniu treści, wymaga
ono jednak od dzieci dobrego opanowania techniki czytania. Dzieci , które nie potrafią czytad
płynnie, biegle, wyraźnie podczas cichego czytania wracają, nieraz kilkakrotnie, do wyrazów
już przeczytanych, odczytują je na nowo, bezradnie usiłując zrozumied ich treśd.
O zrozumieniu czytanego tekstu świadczy wyrazistośd czytania, która możliwa jest do
osiągnięcia na podstawie poprawnego , płynnego i biegłego czytania.
Reasumując: „Umied czytad, to nie tylko przekładad na język mówiony czy na język
wewnętrzny znaki graficzne rękopisu lub tekstu drukowanego; to nie jest czytanie, to jest
odczytywanie szyfru. Umied czytad, to w istocie rozumied rzecz przeczytaną, umied ocenid jej
wartośd i słusznośd, zastanowid się, osądzid i zająd stanowisko”24. Tak rozumiane czytanie jest
umiejętnością niezwykle istotną, którą człowiek nabywa od najwcześniejszych lat
dzieciostwa, z różnym skutkiem . Pilna potrzeba pracy nad doskonaleniem sztuki czytania
podyktowana jest jednak tym, że jest on wciąż najdoskonalszym narzędziem zdobywania
wiedzy, stwarza możliwośd ukształtowania poglądu na świat, pomaga w interpretacji
i rozumieniu zjawisk społecznych, przyrodniczych i innych, rozwija zainteresowania, działa na
uczucia, itp.
Metody i nowe koncepcje w nauce czytania w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu
zintegrowanym
Wszyscy, którzy zajmują się nauką czytania, począwszy od teoretyków, a na nauczycielach
koocząc, widzą złożonośd tego problemu. Wciąż poszukuje się skutecznych metod nauki
czytania, lecz ze względu na wieloaspektowośd tej dziedziny nie można znaleźd uniwersalnej
metody, która odpowiadałaby każdemu dziecku.
Zdaniem M. Mead, dzieci żyją dziś w zupełnie innym świecie, o którym dorośli często nie
mają pojęcia. Nagle wszyscy ludzie stali się częścią nawzajem przenikającej i zazębiającej sieci
połączeo i przepływu informacji opartych na wynalazkach elektronicznych. Już dzieci
24

R. Dottrens, Wychowanie i kształcenie. UNESCO, PZWS Warszawa 1970, s.44
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w przedszkolu zdają sobie z tego sprawę. Zmieniły się ich oczekiwania i ambicje.
Umiejętnośd czytania nie jest już celem samym w sobie, ale środkiem do poznania świata.
To nowe dziecięce spojrzenie na naukę czytania wymaga uwzględnienia go w programach
kształcenia przedszkolnego, jak i w nowych koncepcjach nauki czytania. Nie może byd
obojętny sposób zdobywania umiejętności czytania, którą dziecko odbiera jako jeden
z etapów poznawania otaczającej rzeczywistości.
W ostatnich latach proces czytania u dzieci został niewątpliwie przyspieszony przez
wzrastającą liczbę środków masowego przekazu i coraz łatwiejszą ich dostępnośd.
Opanowanie umiejętności czytania to cel, który dośd wcześnie wyznacza sobie dziecko już
w wieku przedszkolnym. O tym, jak będzie przebiegał proces nauki czytania, zdecydują
właściwości psychofizycznego i społeczno-emocjonalnego rozwoju dziecka.
Zgodnie ze współczesnymi założeniami celem edukacji przedszkolnej jest wszechstronny
rozwój dziecka, dlatego naukę czytania należy traktowad jako jeden z elementów
rozwijających dziecko.
Nauka czytania w przedszkolu ma nieco inny charakter niż w szkole. Jest to przede
wszystkim stymulowanie dzieci do opanowania umiejętności czytania i podtrzymywania ich
zainteresowania samodzielnymi próbami czytania. Opanowanie czytania powinno byd
kontynuowane i doskonalone w toku edukacji szkolnej.
Ogromne znaczenie mają metody, za pomocą których dziecko stopniowo i właściwie do
swego rozwoju przyswaja sobie umiejętnośd czytania.
Podstawowym kryterium wyboru odpowiedniej metody nauki czytania powinny byd
specyficzne cechy danego języka. W Polsce dominuje metoda analityczno-syntetyczna
w odmianie wyrazowej. Koniecznośd poznania sylab, cząstek wyrazowych i liter, by móc
poprawnie identyfikowad różne formy tego samego wyrazu, jest niezbędna ze względu na
fleksyjny charakter naszego języka. Oprócz tej metody ważną rolę odgrywa metoda globalna,
polegająca na całościowym odczytywaniu wyrazów. W ostatnich latach pojawiło się wiele
nowych koncepcji nauki czytania. Nie są to zupełnie inne metody, lecz często zmodyfikowane
metody analitycznosyntetyczne i globalne.
Przegląd wybranych koncepcji nauki czytania
I.

Metoda analityczno-syntetyczna o charakterze funkcjonalnym Przyłubskich
Metoda ta powstała w wyniku powiązania różnych metod wykorzystujących różny
poziom rozwoju poszczególnych funkcji psychicznych. W ten sposób w procesie
czytania bierze udział funkcja wzrokowa, słuchowa i kinestetyczno-ruchowa. Autorzy
koncepcji wprowadzili też ogniwo pośrednie - sylabę i elementy metody globalnej.
Dzięki temu w okresie przedliterowym dziecko poznaje całościowo określone wyrazy,
wynikające z kontekstu oglądanej ilustracji. Później rozpoznaje te wyrazy wśród
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innych. Wprowadzenie elementu pośredniego, jakim jest sylaba, miało na celu
rozszerzenie tzw. pola czytania. W związku z tym analiza przebiega od wyrazu,
poprzez sylabę, do głoski, czyli jest to analiza: wyraz-sylaba-głoska, a w odniesieniu
do syntezy - odwrotnie: głoska- sylaba- wyraz. W metodzie Przyłubskich w edukacji
przedszkolnej punktem wyjścia jest zawsze wyraz znany dziecku, a nie litera.
W okresie przedliterowym autorzy proponują stosowanie elementów metody
globalnej, pozwalającej na zapamiętywanie obrazów graficznych wybranych
wyrazów i odczytywanie ich w całości. Rozpoznawanie poszczególnych wyrazów
następuje poprzez pewne różnicujące cechy występujące w ich zapisie graficznym,
które dziecko dostrzegło. W zależności od stopnia zainteresowania dziecka i jego
możliwości rozwojowych następuje przejście do właściwej nauki czytania, czyli
zapoznanie dziecka z ograniczoną liczbą liter, wyrabianie umiejętności dokonywania
analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej, rozumienie treści przeczytanego tekstu.
Wprowadzenie każdej nowej litery musi odbywad się według określonego schematu.
1. Omówienie odpowiednio dobranej ilustracji. Główny element obrazka nosi
nazwę, która rozpoczyna się od głoski odpowiadającej wprowadzanej literze.
2. Zwrócenie uwagi na wyraz podstawowy, z którego następnie wydzielamy
pierwszą głoskę, by później utożsamid ją z wprowadzaną literą.
3. Analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego i wprowadzenie schematu i
modelu.
4. Wyodrębnienie z wyrazu podstawowego pierwszej głoski, a później poszukiwanie
jej w innych wyrazach.
5. Prezentacja litery (wielkiej i małej). Analiza poszczególnych elementów litery.
6. Wycięcie nowej litery z alfabetu ruchomego.
7. Rozpoznawanie nowej litery wśród innych liter nie zawsze znanych dzieciom.
Właściwie ten tok postępowania nie różni się od tego, jaki jest prowadzony w klasie
pierwszej. Kolejnymi etapami są dwiczenia w pisaniu poznanej litery i jej połączeo
z innymi znanymi dziecku literami, a potem krótkich wyrazów i zdao.

II.

Metoda barwno-dźwiękowa Heleny Metery
Nauka czytania wykorzystująca metodę barwno-dźwiękową była stosowana w Polsce
w latach siedemdziesiątych w wybranych szkołach w formie eksperymentu. Obecnie
nadal wykorzystuje się szczególnie w nauczaniu zintegrowanym w klasie pierwszej.
Helena Metera wydzieliła dwa okresy nauki czytania. Pierwszy, przedliterowy,
w którym następuje poznanie dźwiękowej budowy wyrazów, i drugi, przeznaczony na
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III.

wprowadzenie zapisu graficznego poszczególnych dźwięków – liter – oraz właściwą
naukę czytania.
Poznanie struktury dźwiękowej wyrazu przed poznaniem jego budowy graficznej ma
ułatwid dziecku naukę czytania. Punktem wyjścia w poznawaniu nowej litery jest
zawsze analiza słuchowa wyrazu. Dziecko dokonuje wówczas wyodrębnienia głoski.
W początkowym okresie nauki czytania analiza, a potem synteza powinny byd
dokonywane tylko w odniesieniu do tych wyrazów, których wymowa jest zgodna
z pisownią. Rozróżnianie rodzajów głosek umożliwia zrozumienie związku, jaki
zachodzi między głoską i literą, spółgłoską a samogłoską, stanowiąc również
podstawę do nauki pisania i pisania ortograficznego.
Wyodrębnienie sylaby jako jednostki mowy pozwala na wprowadzenie sylabowej
budowy wyrazów. Sylaba jest naturalną cząstką mowy ułatwiającą czytanie długich
i trudnych wyrazów.
Nauka czytania ma ściśle określony przebieg. Rozpoczyna się ją od poznania struktury
dźwiękowej wyrazu poprzez wprowadzenie ich graficznego schematu. Graficzny
schemat budowy wyrazu musi zawierad zawsze tyle pól, ile jest głosek w wyrazie,
stanowiąc jednocześnie podstawę do analizy. Schemat budowy dźwiękowej wyrazu
to prostokąt podzielony na pola. Liczba pól odpowiada liczbie głosek zilustrowanego
wyrazu. Nakrywka to prostokąt odpowiadający wielkością jednemu polu na
schemacie. Symbolizuje głoskę. Kolor nakrywki oznacza rodzaj głoski. Przed
poznaniem rodzajów głosek stosuje się jednolity kolor nakrywek. Później wprowadza
się dwa odcienie czerwieni, by odróżnid samogłoski nosowe od ustnych, oraz po dwa
odcienie koloru zielonego, na oznaczenie twardych i miękkich spółgłosek
dźwięcznych, i niebieskiego na zaznaczenie różnic między spółgłoskami twardymi
i miękkimi bezdźwięcznymi. Dziecko, dokonując analizy słuchowej wyrazu, nazywa
i określa rodzaj poznawanych głosek – ustala liczbę fonemów w danym wyrazie.
Potem, przeprowadzając syntezę, układa schemat wyrazu, zapisując go za pomocą
symboli – kolorowych nakrywek. Analiza i synteza słuchowa odpowiednich wyrazów
prowadzi do stopniowego zastępowania kolorowych nakrywek innym typem symboli
– literami. W ten sposób dziecko uświadamia sobie, że każdej głosce odpowiada
określony symbol literowy.
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
Metoda Dobrego Startu to polska modyfikacja francuskiej metody „Bon Depart”.
Metoda ta ma zastosowanie w profilaktyce i w rehabilitacji. Może więc byd
stosowana jako wprowadzenie do nauki czytania dla dzieci zdrowych, jak
i z zaburzeniami poszczególnych funkcji. Autorka adaptacji wprowadziła szereg zmian
oraz wzbogaciła metodę o wiele nowych elementów. W opracowanej przez siebie
wersji przetworzyła strukturę zajęd na wprowadzające, właściwe i koocowe. Zmieniła
też formę i przebieg dwiczeo (ruchowe, ruchowo-słuchowo-wzrokowe), a także
uzupełniła zestaw piosenek i wzorów.
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W polskiej adaptacji metody podstawą jest usprawnienie analizatorów: wzrokowego,
słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.
Obecnie istnieją trzy polskie warianty Metody Dobrego Startu:
 „Piosenki do rysowania”
 „Piosenki i znaki”
 „Piosenki na literki”
„Piosenki do rysowania” to zestaw dwiczeo przeznaczonych dla dzieci najmłodszych,
począwszy od 4. roku życia. Rozpoczyna się cyklem zajęd, który daje możliwośd
kontynuacji przez cały okres przedszkolny.
„Piosenki i znaki” - jest kontynuacją pierwszego wariantu i przeznaczony dla dzieci 67-letnich w celu przygotowania do nauki czytania i pisania, dla dzieci „ryzyka
dysleksji” i z opóźnieniem rozwoju.
„Piosenki na literki”- ostatni wariant ułatwiający dwiczenia nauki czytania i pisania,
ułatwia polisensoryczne uczenie się poszczególnych liter alfabetu. W tym wariancie
piosenki zostały specjalnie dobrane tak, by w tytule i w tekście występował wyraz
zaczynający się głoską, zgodną literą będącą przedmiotem poznania i utrwalania.
Jednocześnie rytm piosenki został dostosowany do struktury litery w powiązaniu
z odpowiednią figurą geometryczną. Możliwe jest wtedy odtwarzanie lub kreślenie
w powietrzu kształtu litery z równoczesnym śpiewem.
Zapamiętywanie danego zapisu graficznego litery-kształtu odbywa się w tym samym
momencie za pomocą wzroku, dotyku, ruchu. Wszystkie warianty nawzajem się
uzupełniają stanowiąc kolejne etapy pracy stymulacyjno-terapeutycznej, początkowo
na materiale nieliterowym, a następnie na materiale obejmującym litery drukowane
i pisane.
Wspólna struktura zajęd dla wszystkich wariantów:
1. Zajęcia wprowadzające
2. Zajęcia właściwe:
 dwiczenia ruchowe,
 dwiczenia ruchowo-słuchowe,
 dwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe.
3. Zajęcia koocowe
W czasie zajęd wprowadzających dzieci usprawniają koncentrację uwagi, orientację
w schemacie ciała przestrzeni, rozwijają kompetencje językowe i motorykę.
Zajęcia właściwe to zestaw dwiczeo o charakterze usprawniającym i relaksacyjnym.
Nawiązują one przeważnie do treści piosenki stanowiącej osnowę zajęd. Dwiczenia
ruchowo-słuchowo-wzrokowe stymulują najbardziej wszechstronny rozwój dziecka.
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Ostatni element w strukturze zajęd to zajęcia koocowe, które mają charakter dwiczeo
wokalno-rytmicznych i relaksują zmęczone intensywnymi dwiczeniami dziecko.
Szczegółowy opis tej metody można znaleźd w książce M. Bogdanowicz „Metoda
Dobrego Startu”.
IV.

Zabawa w czytanie Giena Domana
Glen Doman traktuje naukę czytania jako element dziecięcej zabawy i twierdzi, że
naukę czytania można rozpocząd z dzieckiem wkrótce po jego urodzeniu.
„Zabawa w czytanie” to wykorzystanie globalnej nauki czytania odpowiednio
dobranych wyrazów z zachowaniem pewnej chronologii ich prezentacji w ściśle
określony sposób. Prostota materiału przeznaczonego do zabawy z dzieckiem
umożliwia korzystanie z niego niezależnie od miejsca i czasu, ale pomoce należy
wcześniej przygotowad. Wielkośd białych kartoników (10 cm x 10 cm) oraz wysokośd
napisanych liter danego słowa (8 cm) jest określona ze względu na możliwości
percepcyjne dziecka poniżej 5. roku życia. Kreślenie liter powinno byd wyraźne, a ich
kolor intensywnie czerwony, aby lepiej przykud uwagę dziecka. Kształt liter powinien
przypominad czcionkę drukarską.
G. Doman proponuje krótkie sesje „zabawy w czytanie”. Nie powinny one przekraczad
kilku sekund, by nie stwarzad wrażenia monotonii, a liczba jednorazowej prezentacji
nie może przekroczyd 20 powtórzeo. W ciągu dnia sesje mogą zostad wplecione
w różne zabawy, które utrwalają poznane przez dziecko słowa. Nauka czytania
w „zabawie w czytanie” to kolejno po sobie następujące etapy, które są niezależne od
wieku dziecka.
Doman wyróżnia pięd etapów:






etap pierwszy – pojedyncze słowa
etap drugi – wyrażenia dwuwyrazowe
etap trzeci – wprowadzenie pierwszych zdao
etap czwarty – rozbudowuje się wcześniej wykorzystane zdania
etap piąty – samodzielne czytanie przez dzieci książek

Program dla niemowlęcia, nazywany przez autora etapem zerowym, zawiera
wskazówki dotyczące stymulacji wzrokowej dziecka.
Autor koncepcji „zabawy w czytanie” uważa, że naukę alfabetu można rozpocząd, gdy
dziecko umie już dobrze czytad, dekodując cale wyrazy i zdania. Dopiero wtedy
zrozumie koniecznośd istnienia pojedynczych liter, z których się składa alfabet.
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V.

Naturalna nauka języka – program nauki czytania powstały z inicjatywy W. Pye
Program ten powstał w Nowej Zelandii, dlatego często jest też zwany
nowozelandzkim.
Naturalna nauka języka to nauka słuchania, mówienia, czytania i pisania poprzez
zabawę i twórcze działanie. Towarzyszy jej stale dziecięca aktywnośd twórcza.
Podstawą nauki czytania w naturalnej nauce języka jest wykorzystanie rozwoju
procesów poznawczych dziecka, zwłaszcza spostrzegania i pamięci, które pomagają
w zapamiętywaniu wyrazów, zdao, a następnie w zrozumieniu czytanych treści.
Dziecko w wieku przedszkolnym postrzega przedmioty globalnie. Tę cechę
dziecięcych spostrzeżeo wykorzystano w ujmowaniu wyrazów jako całych jednostek
językowych, by później przejśd do ich elementów składowych. W naturalnej nauce
języka nie jest ważne opanowanie samej techniki czytania, lecz czytanie ze
zrozumieniem, nawet najmniejszych fragmentów tekstu. Samodzielne przeczytanie
całości, którą mogą stanowid wyraz, zdanie lub tekst, inspiruje dziecko do dalszych
poszukiwao. Najważniejszą rzeczą jest pobudzenie dziecięcej ciekawości.
Metoda nowozelandzka pogłębia naturalna chęd dziecka do mówienia, czytania oraz
kreślenia symboli graficznych.
Punktem wyjścia w nauce czytania i pisania jest cały tekst – krótki, prosty, ale
zrozumiały – oraz jego atrakcyjny kontekst. Ilustracje ściśle związane z tekstem
stanowią jego integralny, a zarazem istotny element. Opracowane i przygotowane
specjalnie z myślą o naturalnej nauce języka materiały książkowe, noszące nazwę
„Słoneczna Biblioteka”. Każda książeczka z serii „Słonecznej Biblioteki” to zestaw
trzech krótkich historyjek. Zazwyczaj pierwsza historyjka zawiera tekst o odpowiednio
dobranych nowych struktur językowych. Kolejne dwie służą utrwaleniu wcześniej
poznanemu materiału. Istotą tych książek jest obraz, który powinien byd zgodny
z tekstem, ponieważ podstawa czytania jest skojarzenie obrazu z jego zapisem
graficznym.
Dziecko zainspirowane fabułą czytanego utworu dopowiada jego zakooczenie
w dowolnej formie, np. opowiada koniec historii słowami lub wypowiada się
korzystając z różnorodnych technik plastycznych lub stosując jeszcze inne środki
wyrazu. Czasami po prostu samo czyta dalszy ciąg opowieści zawarty w książce, by
dowiedzied się, jak naprawdę zakooczyła się historia.
W naturalnej nauce języka nauka czytania i pisania przebiega w trzech etapach:
 zapoznanie dziecka z całością, która jest cały tekst, zdanie, wyraz;
 zapoznanie dziecka ze szczegółami: budową zdania, litery, znaków
interpunkcyjnych
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 przechodzenie do budowania całości z wykorzystanie zdobytej wiedzy
Na każdym etapie dziecko poznaje i odkrywa różne czynności, które prowadza go do
samodzielnego czytania i pisania. Wyróżnia się trzy stadia nauki czytania: stadium jej
wyłaniania się, wczesne czytanie i płynne czytanie.
W procesie nauki czytania i pisania występują równolegle następujące rodzaje
czytania i pisania:







czytanie wspólne,
czytanie zespołowe,
czytanie indywidualne – samodzielne,
czytanie dzieciom,
pisanie wspólne,
pisanie samodzielne, - pisanie dla dzieci.

Czytanie wspólne z dzieckiem ma na celu wzbudzenie jego zainteresowania treścią,
poznanie jej i przyswojenie, a więc zrozumienie przez dziecko czytanego tekstu.
Czytanie zespołowe służy wzajemnej stymulacji dzieci, ponieważ każde z nich
inspiruje innych.
Czytanie samodzielne to stworzenie możliwości czytania spontanicznego,
w dowolnym czasie, w dowolnie wybranej pozycji bez pomocy innej osoby.
Pisanie pod wpływem czytania staje się integralną częścią naturalnej nauki języka.
Kreślenie znaków graficznych stanowi dla dziecka nową formę komunikacji.
Umiejętnośd pisania jest spostrzegana przez dziecko jako jeszcze jedna możliwośd
przekazywania informacji, a także sposób wyrażania własnych myśli.
Naturalna nauka języka to przede wszystkim specyficzny sposób organizacji
oddziaływao edukacyjnych sprzyjających zdobywaniu przez dziecko określonej wiedzy
i potrzebnych mu umiejętności zgodnie z jego poziomem rozwoju oraz
zainteresowaniami. Wyklucza się „jednakową” pracę ze wszystkimi dziedmi, gdyż
założeniem naturalnej nauki języka jest wspomaganie ochoty do nauki oraz tworzenie
podstaw do wyłaniania się umiejętności pisania i czytania.
Wszystkie te metody nie tylko funkcjonują w wychowaniu przedszkolnym. Można je tak
samo wykorzystywad w nauczaniu zintegrowanym, a szczególnie w pracy z dziedmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
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Podsumowanie IX edycji Konkursu piosenki angielskiej „Szansonada”
Konkurs Piosenki Angielskiej Szansonada 2018, którego głównym celem jest promowanie
nauki języków obcych oraz prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów
z województwa lubelskiego, został zorganizowany po raz dziewiąty przez ZSO Nr 2
im. F.D. Kniaźnina w Puławach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego
Nauczycieli w Puławach.
Tegoroczna edycja Szansonady została objęta honorowym patronatem przez Marszałka
Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starostę Puławskiego oraz
Prezydenta Puław.
We wtorek 20 listopada 2018r., po uroczystym otwarciu imprezy, rozpoczęła się częśd
konkursowa. Blisko 70 uczestników walczyło o laur zwycięstwa w trzech kategoriach
wiekowych:
• 10-12 lat (klasy 4-6 szkoły podstawowej),
• 13-15 (klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum,
• 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 Przybysławic, Kalinówki, Annoboru, Zemborzyc
Tereszyoskich, Samoklęsk, Bystrzycy Starej, Podgłębokiego, Krasienina, Łukowa, Milejowa,
Palikijów czy Wisznic czekały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz słodka niespodzianka.
Po każdej kategorii wiekowej nastąpiła krótka narada jury oraz uroczyste wręczenie nagród,
ufundowanych przez sponsorów: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F.D. Kniaźnina
w Puławach – głównego organizatora, sponsora i pomysłodawcę konkursu, Powiatowe
Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, Szkołę Językową ABC School
of English, Wydawnictwo Oxford, Sklep Komputerowy „Net Com” oraz Agencję Reklamową
Multimedia.
Jury wyłoniło laureatów w każdej grupie wiekowej.
W kategorii: klasy IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce zajęła Natalia Kosmowska – uczennica klasy V Szkoły Podstawowej
w Opatkowicach, która wykonała piosenkę Alice Merton „No roots”
II miejsce zajął Jakub Rogala – uczeo klasy VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Puławach
wykonujący piosenkę Lucasa Grahama „Seven Years”
III miejsce zajęła Wikoria Kurowska – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie,
która zaśpiewały piosenkę „Seven Years” z repertuaru Lucasa Grahama
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W tej kategorii jury przyznało wyróżnienie Weronice Cempel i Weronice Sierockiej –
uczennicom SP nr 2 w Puławach za wykonanie piosenki „I see fire” Eda Sheerana oraz
Karolowi Brzuchowi i Ignacemu Huszalukowi ze szkoły podstawowej w Kalinówce za utwór
„You raise me up”.
W kategorii: klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum
I miejsce zajęła Martyna Beksiak – uczennica ze Szkoły Podstawowej w Milejowie
wykonująca piosenkę duetu Sia i David Guetta „Titanium”.
II miejsce zajęła Lidia Bielawska – uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, która
zaśpiewała piosenkę „I surrender” Celine Dion.
III miejsce zajęły Agata Nowak, Iga Pyśkiewicz i Kamila Niedko – uczennice ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Puławach, które wykonały piosenkę „Mad World” z repertuaru Garego
Julesa.
W tej kategorii jury przyznało aż cztery wyróżnienia:
1) Jakubowi Stoniowi – uczniowi ZSO w Sobieszynie za wykonanie piosenki „I see fire”
Eda Sheerana,
2) Aleksandrze Maciejewskiej – uczennicy Szkoły Podstawowej w Nowodworze, która
zaprezentowała piosenkę Ariany Grande „God is a woman”.
3) Julii Jagielskiej – uczennicy Zespołu Placówek Oświatowych w Starym Pożogu za
wykonanie piosenki Adele „Someone like you” ,
4) Barbarze Benickiej i Marlenie Piasecznej z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk”
w Puławach za wykonanie piosenki z repertuaru Christiny Aguilery „Fall in line”
W kategorii: Szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce zajęła Aleksandra Wrzosek – uczennica Zespołu Szkół w Adamowie, która wykonała
piosenkę Celine Dion „I surrender”,
II miejsce zajęli Stanisława Kasprzak i Bartosz Piskała – uczniowie I LO w Puławach
wykonujący piosenkę Mandy Moore/Zacharego Levi „I see the light”
III miejsce zajęła Paulina Król – uczennica ZSO nr 1 w Puławach, która zaśpiewała piosenkę
„Turning tables” z repertuaru Adele.
W tej kategorii jury przyznało wyróżnienie Kindze Linkiewicz – uczennicy Liceum
Ogólnokształcącego w Wisznicy za wykonanie piosenki Sam Brown „Stop”
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy a sponsorom Konkursu jeszcze raz
dziękujemy za wspaniałe nagrody.
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Metodyczne planowanie zajęć dydaktycznych
Anna Baracz, dyrektor PCDZN

NOWOCZESNY PLAN METODYCZNY- konspekt, scenariusz zajęcia musi byd tak zbudowany,
aby czynności nauczyciela wyprzedzały czynności uczniów- dzieci.
Zadaniem nauczyciela jest zorganizowanie i stworzenie sytuacji do uczenia się
poszczególnych wiadomości i umiejętności. Czynności dzieci są docelowe, ich opanowanie
jest równoznaczne z spełnieniem wymagao programowych.
Podczas planowania zajęd należy uwzględnid cele, treści oraz umiejętności zawarte w
podstawie programowej.
WSKAZÓWKI DO PLANOWANIA ZAJĘCIA:
1. Sformułowanie celu ogólnego - dlaczego uczymy właśnie tego zagadnienia.
2. Określenie celów szczegółowych - czego dokładnie dzieci powinny dowiedzied się i
nauczyd podczas zajęd.
3. Sformułowanie tematu.
4. Ustalenie metod i form pracy.
5. Zgromadzenie odpowiednich materiałów i środków dydaktycznych dla nauczyciela i
dziecka niezbędnych do realizacji tematu.
6. Struktura zajęd:
 działalnośd dzieci,
 działania nauczyciela- organizatora działalności dzieci,
 przebieg zajęd.
7. Ocena zajęd wnioski do dalszej pracy.
Propozycja/wzór konspektu zajęd.
KLASA:
PROWADZĄCY:
DATA:
SZKOŁA:
PROGRAM – TYTUŁ –
DZIAŁ PROGRAMU
ZAGADNIENIE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
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TEMAT:
CELE GŁÓWNY:
CELE OPERACYJNE:
 WIADOMOŚCI
 UMIEJĘTNOŚCI
 POSTAWY
Lub
 Dziecko zna:
 Dziecko rozumie
 Dziecko potrafi
METODY PRACY:
FORMY PRACY:
ŚRODKI DYDAKTYCZNE/POMOCE:
PRZEBIEG ZAJĘD:
SPOSOBY INDYWIDUALIZACJI ZAJĘD:
UWAGI/WNIOSKI:
KONSPEKT ZAJĘĆ WG KONSPEKTU LEKCJI DAVIDA E. O’CONNOR’A .
1.Przedstaw koncepcję zajęcia w postaci zadania – tematu.
2.Zapisz cele zajęcia:
 dziecko zna,
 dziecko rozumie,
 dziecko potrafi.
3.Organizacja zajęcia:
 ustal przebieg zajęcia./ co będzie przedmiotem, w jaki sposób przedstawisz dzieciom
temat zajęcia- co wykorzystasz, jaką sytuację zaprojektujesz, wprowadzenie do
zajęcia,
 czy planujesz pracę w grupach, czy połączysz różne techniki dydaktyczne?
 jakie metody.
4.Materiały – ustal źródła – pomoce dydaktyczne, z jakich będziesz korzystad na zajęciu?
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5.W jaki sposób zorientujesz się, że założony cel został osiągnięty.
6.Wnioski do przyszłych działao.
KILKA SŁÓW NA TEMAT OPERACJONALIZACJI CELÓW:
CELE OPERACYJNE (inaczej zwane czynnościowe)
Wyrażają zamierzone osiągnięcia
Cechy:






precyzyjny
uszczegółowiony
konkretny
bez otoczki emocjonalnej
upodmiotowiony

FORMUŁOWANIE CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH /OPERACJONALIZACJA/
1.



2.

CELE OPISUJĄ ZAMIERZONY:
EFEKT KOOCOWY
UMIEJĘTNOŚCI
KOMPETENCJE /uczeo umie napisad opowiadanie/.
Do sformułowania celów służą czasowniki operacyjne typu: pisad, nazywad,
porównywad, mierzyd, wskazad, czytad, itp.
3. Cel powinien byd tak sformułowany, aby znane były warunki jego realizacji np.
dziecko samodzielnie potrafi narysowad, przeczytad.
4. Cel powinien byd tak sformułowany, aby był mierzalny /czas, ilośd, częstotliwośd,
jakośd, dokładnośd/ dziecko samodzielnie potrafi przeczytad i odpowiedzied na
pytanie zawarte w treści.
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Gry i zabawy podstawową formą spędzania czasu w świetlicy
Beata Jaworska, doradca metodyczny PCDZN
W świetlicy szkolnej dzieci spędzają wiele godzin dziennie. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych
formach zajęd realizują i zaspokajają swoje potrzeby, które wynikają z poczucia bezpieczeostwa,
szacunku oraz samorealizacji.
Podstawową funkcją świetlicy jest zapewnienie opieki dzieciom, wyrównanie braków, niedoborów
środowiska oraz rozwijanie zdolności i zainteresowao.
Główną formą pracy z dziedmi w świetlicy jest zabawa.
Według W. Okonia zabawa to „ (…) działalnośd wykonywana dla przyjemności, którą sama sprawia,
obok pracy, której celem jest zmiana otaczającej rzeczywistości i uczenia się, mającego na celu
zmianę podmiotu”. Zabawa jest główną forma aktywności dziecka.
Funkcje zabawy według Okonia są następujące:









umożliwia zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka,
ułatwia dziecku wchodzenie w życie społeczne.
Spośród wielu podziałów zabaw najczęstszy jest podział na zabawy:
funkcjonalne,
tematyczne,
konstrukcyjne,
ruchowe,
dydaktyczne.

Zabawy wzbudzają ciekawośd i zainteresowanie uczniów. Pozwalają wyrównywad braki i pokonywad
trudności w nauce. Wzmacniają w dziecku poczucie własnej wartości oraz wiary w siebie. Uczą
radzenie sobie ze stresem. Zabawy sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych, pozwalają
wyrażad swoje uczucia. Zabawa jest naturalną potrzebą rozwojową dzieci. Jest ona dla nich formą
poznania rzeczywistości, rozwoju umiejętności i współżycia w zespole. Gry i zabawy przyczyniają się
do ogromnego rozwoju umysłowego. Dwiczą zmysły, wyrabiają orientację w przestrzeni, rozwijają
zwinnośd, spostrzegawczośd i zręcznośd. W grach i zabawach istnieją pewne reguły, które nie
ograniczają swobody działania, ale są też takie o regułach bardzo szczegółowych, które muszą byd
przestrzegane.
Dobór gier i zabaw powinien uwzględniad wiek dzieci, pled, zainteresowania. Dzieci zazwyczaj chętnie
biorą udział w zabawach zespołowych. W wieku szkolnym wzrasta zapotrzebowanie na gry i zabawy
umysłowe (dydaktyczne). Zainteresowanie dzieci grami i zabawami intelektualnymi należy
w naturalny sposób wykorzystad do rozwijania zdolności poznawczych dziecka, jego twórczej
postawy, utrwalania i poszerzania wiedzy, do doskonalenia umiejętności szkolnych. Forma zabawowa
w młodszym wieku szkolnym gwarantuje największą intensywnośd pracy.
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W naszej świetlicy dzieci preferują wszelkie zabawy związane z ruchem i aktywnością fizyczną.
Istnieje wiele zabaw ruchowych, które możemy im zaoferowad. Jedną z nich jest „Lustrzane odbicie”.
Zabawa polega na tym, że stajemy naprzeciw siebie i wykonujemy różne ruchy, zaś zadaniem dziecka
jest naśladowanie tych ruchów. Zabawa rozwija koordynację ruchową i dostarcza mnóstwo rozrywki.
Zabawy klasyczne takie jak „ Berek”, „Stary niedźwiedź”, „Ojciec Wirgiliusz” czy „Lisek” również cieszą
się dużą popularnością wśród dzieci (kl. 0-II).
Wśród ulubionych zabaw integrujących grupę są: „Mina” oraz „Ludzie do ludzi”.
„Mina”
Dzieci siedzą w kole. Pierwsza osoba robi dowolną minę i przekazuje ją sąsiadowi, który powtarza ją
i podaje dalej. Po przejściu kolejki inna osoba wymyśla inną minę.
„Ludzie do ludzi”
Uczestnicy poruszają się w rytm muzyki. Na sygnał prowadzącego wszyscy witają się wymienionymi
częściami ciała, np. uszami, kolanami czy nosami. Na hasło „ludzie do ludzi” - dzieci siadają w kręgu.
Zabawy ruchowe rozwijające koncentrację, także są wykorzystywane w pracy świetlicy. Jedną z nich
jest „ Pająk i muchy”.
Pająk (wybrane dziecko) odwraca się, a muchy „fruwają” po sali. Na hasło „Pająk!” wszystkie dzieci
zatrzymują się. Pająk łapie do sieci te muchy, które poruszyły się. Złapane dzieci schodzą z boiska.
„Podróż”
Uczestnicy siedzą w kręgu. Pierwsza osoba mówi „Wyjeżdżam w podróż, ale najpierw muszę...umyd
okna”. Wykonuje również ruch naśladujący mycie okien. Następna osoba również mówi, że wyjeżdża
w podróż, powtarza mycie okien, dodaje inną czynnośd i pokazuje ją.
„Pędzi pociąg”
Dzieci siedzą w rozsypce i powtarzają wierszyk:
„Dniem i nocą pędzi pociąg,
przez zielony, leśny trakt.
Pędzi, pędzi coraz szybciej,
stuku, puku, pak, pak.
Ma wagony z … np. dzikimi zwierzętami.
Kolejno dzieci wymieniają zwierzęta. Ponownie powtarzają wierszyk zmieniając ostatni wers, np. : (…)
wyrazami z „ó”, z nazwami stolic, kolorami itp.
Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej lubią także różnorodne gry zespołowe, z wykorzystaniem
piłek. Ulubioną zabawą jest „Zbijak” lub „Dwa ognie”.
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„Zbijak”
Wybieramy dwóch „królów”, którzy stają w bramkach. Turlają do siebie piłkę dołem, tak aby „zbid”
jak najwięcej osób. Chcąc uniknąd uderzenia piłką, dzieci podskakują.
„Dwa ognie”- to zabawa drużynowa. Dwa zespoły walczą ze sobą w analogiczny sposób jak
w „Zbijaku”. Jeżeli jest do dyspozycji sala gimnastyczna, boisko- piłkę można rzucad górą. Wygrywa ta
drużyna, która „zbije” szybciej wszystkich przeciwników.
Po całym dniu pracy dzieci są zmęczone i potrzebują zabaw relaksujących i wyciszających. Do
najczęstszych można zaliczyd:
„Króla Ciszy”.
Dzieci usadzone w kole. Wybrane dziecko, które jest „ Królem Ciszy” chodzi wkoło i wybiera swego
następcę. Uczniowie mają za zadanie byd cicho i nie odzywad się.
„Niewidzialny ołówek”
Rysowanie w powietrzu, np. swego imienia, figur geometrycznych itp.
„Głuchy telefon”
Dzieci usadzone w kole, na ucho powtarzają hasło podane przez nauczyciela. Ostatnie dziecko głośno
wymawia to co usłyszało.
Zabawy i gry ruchowe zawierają niezaprzeczalne wartości wychowawcze i dydaktyczne. Dzięki nim
dzieci uczą się wspólnie działad na rzecz zespołu, szanowad przeciwnika, okazywad pomoc,
przestrzegad zasad gry, wygrywad i przegrywad. Niepodważalnym atutem gier i zabaw jest to, iż
sprawiają radości oraz satysfakcję dzieciom.
Literatura:
Okoo W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2009.
Brown S., Raz, dwa, trzy, spróbuj i Ty : zabawy matematyczne dla przedszkolaków / przeł. *z ang.]
Katarzyna Kalicka, Warszawa 1993.
Trawioska H., Zabawy rozwijające dla małych dzieci , Warszawa 1988.
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Rola muzyki w rozwoju i edukacji dziecka
Beata Jaworska, doradca metodyczny PCDZN
„Muzyka jest językiem uniwersalnym, pełnym, często intuicyjnym
i może stanowid najbardziej odpowiedni sposób dla wyrażania spontaniczności”
R. Gloton, C.Clero

„Twórcza aktywnośd dziecka”
Muzyka, jako jedna z dziedzin sztuki odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka.
Muzyka powinna stanowid dla współczesnego człowieka pewien rodzaj odprężenia
psychicznego, wzbogacad jego doświadczenia, wpływad na wszechstronny rozwój
osobowości, rozwijad uczucia i wyobraźnię, dostarczad dużo radości i piękna.
Muzyka jest środkiem kształcenia humanistycznego, uwrażliwiającego na wartości ludzkie.
Od najmłodszych lat dziecko powinno byd wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki
dziecko zostanie zachęcone w przedszkolu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet
tworzenia łatwych melodii oraz w jaki stopniu będą rozbudzane zainteresowania muzyczne,
w znacznym zakresie decydowad będzie o dalszym jego rozwoju w dziedzinie muzyki.
Muzyka jest bardzo ważnym elementem w pracy z dziedmi i pełni wiele funkcji:
 uczy – pozwala zrozumied otaczający nas świat,
 bawi – dostarcza dziecku wiele radości i uciechy podczas taoca oraz w czasie innego
jej wykorzystania,
 rozwija – dziecko w trakcie zabaw muzycznych zaczyna rozumied, że coś jest
rytmiczne; że muzyka może byd głośna lub cicha i można ją przedstawid ruchem,
 wychowuje – pozwala dziecku zrozumied świat wartości społeczno – moralnych,
 wspomaga rozwój emocjonalny – dziecko dzięki muzyce może wyrazid swoje
pragnienia, uczucia i wyobrażenia,
 wpływa na ogólny stan dziecka – w czasie zabaw muzyczno-ruchowych następuje
rozwój mięśni, poprawa postawy i pracy serca, wzmocnienie układu nerwowego,
dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu.
Wychowanie muzyczne w przedszkolu powinno opierad się na różnych formach aktywności,
m.in. na takich, jak:
 śpiew – kształci słuch, poczucie rytmu, pamięd muzyczną, rozwija aparat głosowy,
uwagę, wyobraźnię, dostarcza wiedzy o świecie, sprzyja rozwojowi prawidłowej
wymowy,
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 słuchanie muzyki - kształcenie zdolności percepcyjnych ma ogromne znaczenie dla
rozwoju mowy i myślenia; głównym zadaniem kontaktów dziecka z muzyką, jakie
spełnid ma przedszkole jest obudzenie uwagi słuchowej, przygotowanie dziecka do
słuchania i stworzenie ku temu najlepszych warunków,
 ruch przy muzyce – jest to gimnastyka ciała, która poprawia krążenie, dotlenia
organizm, stanowi źródło radości i odprężenia; wyrabia zdolności koncentracji
i uwagi, kształci szybką orientacją, refleks, pobudza aktywnośd i rozwija
spostrzegawczośd, wyobraźnię i pamięd,
 gra na instrumentach – nauka ta sprawia dzieciom radośd, zadowolenie, rozwija
muzykalnośd, zdolności estetycznego i emocjonalnego przeżywania muzyki,
 tworzenie prostych melodii – wszelkiego rodzaju improwizacje wpływają na
aktywnośd twórczą dziecka.
Każda z tych form kształci inne umiejętności, a różnorodnośd form urozmaica zajęcia,
pobudza zainteresowania i aktywnośd dziecka.
Najczęstszą formą muzyki występującą w przedszkolu jest piosenka. Jednak warto również
sięgnąd po bardziej skomplikowane formy muzyczne. Ciekawymi zabawami, wywołującymi
śmiech, radośd i dających rozluźnienie są:
 zagadki muzyczne - rozpoznawanie odgłosów zwierząt, natury, czynności i innych
dźwięków, rozpoznawanie po dźwiękach instrumentów muzycznych, odgadywanie po
melodii znanych piosenek,
 zabawa w echo – powtarzanie za nauczycielką słów: głośno, cicho, umiarkowanie,
 zabawy wyliczankami,
 recytacja rytmizowanego tekstu z wyklaskiwaniem,
 naśladowanie, np. jesiennej pogody (szum wiatru, szelest liści, deszcz),
 akompaniowanie do piosenek,
 wygrywanie i wyklaskiwanie rytmów,
 słuchanie muzyki relaksacyjnej,
 słuchanie muzyki poważnej,
 malowanie muzyki,
 zabawy ilustracyjne – przedstawianie treści piosenek dowolnymi ruchami i gestami
naśladującymi,
 zabawy taneczne.
Jednym z kierunków przyjętych w pracy z dziedmi jest wykorzystanie ogromnych możliwości,
jakie niesie ze sobą muzyka dla realizacji różnorodnych zadao dydaktyczno-wychowawczych
stawianych przez program wychowania przedszkolnego. Aby działania były twórcze
I pobudzające, muszą integrowad różne treści i formy działania.
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Integracja artystyczna jest naturalną formą działalności twórczej małego dziecka, które
chętnie rysuje, śpiewa i równocześnie odczuwa potrzebę ruchu, powodowane chęcią
przechodzenia z jednego działania w drugie.
W przedszkolu należy łączyd zajęcia muzyczne z plastycznymi, można poznad w ten sposób
uczucia dziecka. Prowadząc zajęcia plastyczno-muzyczne należy pamiętad o doborze
odpowiedniej muzyki i technik plastycznych, wytworzeniu odpowiedniego klimatu
potrzebnego do odbierania i wyrażania przeżyd artystycznych.
Muzykę można również łączyd z literaturą. Połączenie to ma pozytywny wpływ na słuchanie
opowiadao i wierszy. Stosowanie różnych form aktywności, w tym również muzycznych
w czasie prezentacji utworów literackich zapobiega zniecierpliwieniu, kręceniu się
I zaspokaja potrzebę ruchu. Mogą one dotyczyd na przykład naśladowania głosów zwierząt,
wykonywania ruchów rytmicznych do podkładu muzycznego lub zaśpiewania piosenki
tematycznie związanej z tekstem. Muzyka może byd również tłem stwarzającym określony
nastrój, można tez wykorzystad rytm słów lub momenty dźwiękonaśladowcze.
Wartości kształcące posiadają również zajęcia muzyczno-ruchowe. Tkwią one przede
wszystkim w możliwości poznania zagadnieo rytmicznych poprzez ruchowe ich
wykonywanie. Rozwijanie ekspresji ruchowo- muzycznej powinno realizowad się w trakcie
zapewnienia dzieciom swobody w poruszaniu się w rytmie muzyki granej lub śpiewanej
w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Mogą to byd również sposoby naśladowania czynności
wykonywanych przez ludzi lub sposobów poruszania się zwierząt. Wszystko powinno
odbywad się zgodnie z rytmem muzyki i jej charakterem.
Wzorzec do dwiczeo muzyczno-ruchowych we współczesnej pedagogice stanowią metody
Labana, Orffa, Kniessów. Metody te mimo różnic nie wykluczają się nawzajem i mogą byd
stosowane na przemian. Zajęcia te mają wpływ na rozwój mowy, myślenia, zapamiętywania,
porównywania, analizowania i uogólniania. Przyczyniają się one do ogólnego rozwoju
fizycznego i zapobiegają wadom postawy. Kształtują również świadomy ruch, oddech, dwiczą
koncentrację uwagi i orientację przestrzenną oraz szybką reakcję na określone polecenia.
Integracja muzyki z innymi dziedzinami wychowania przedszkolnego zespala procesy
emocjonalne, poznawcze, motoryczne i przez to przyczynia się do wszechstronnego rozwoju
dziecka.
Częsty kontakt dziecka z muzyką przyczynia się do kształtowania jego emocjonalnego
i poznawczego stosunku do otaczającego go świata. Grupowe uczestnictwo w zajęciach
muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności i sprzyja przyswajaniu form
współdziałania.
W zakresie wychowania umysłowego kontakt z muzyką rozwija wrażliwośd zmysłową
pobudza proces spostrzegania, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie
słownictwa oraz rozwija inwencję twórczą.
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Muzyka powinna pojawiad się każdego dnia w pracy nauczyciela, a zajęcia muzyczne
powinny byd dla dzieci źródłem radości, dawad odprężenie oraz ożywiad prace umysłu.
Obcowanie z muzyką rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci, zatem
muzyka ma również działanie terapeutyczne.

Bibliografia:
Gloton R., Cero C. Twórcza aktywnośd dziecka. WSiP, Warszawa 1985.
Podolska B. Z muzyką w przedszkolu. WSiP, Warszawa 1987.
Sacher W. Słuchanie muzyki i aktywnośd artystyczna dzieci. „Impuls”, Kraków 1999.
Zwolioska E. Rozwój wyobraźni muzycznej a funkcje percepcyjno-motoryczne w młodszym
wieku szkolnym. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1997.
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Scenariusz zajęć prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki
Sherborne
Beata Jaworska, doradca metodyczny PCDZN
Cele:








rozwijanie poprzez ruch
zaufania do samego siebie,
świadomości własnego ciała,
świadomości przestrzeni i działania w niej,
poczucia bezpieczeostwa fizycznego i emocjonalnego,
umiejętności komunikacji i współpracy,
twórczego podejścia do rozwiązywania różnorodnych sytuacji.

Metody:
 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 Elementy Pedagogiki Zabawy.
Formy pracy:
 indywidualna jednolita,
 zbiorowa jednolita i zróżnicowana.
Pomoce dydaktyczne:







chusta animacyjna (spadochron),
ilustracje zwierząt (po dwie identyczne),
gazety,
koce,
piłki sensoryczne,
płyty CD „W co się bawid z dziedmi?”, „Rymowane zabawianki, masażyki
i kołysanki”, „Rymowana gimnastyka dla smyka” oraz z nagraniem muzyki
relaksacyjnej,
 odtwarzacz CD.
Temat: Dwiczenia twórcze w parach.
Prowadzący: Anna Styrcz-Jędrzejek, Ewa Błaszczyk
Przebieg zajęd

Zestaw dwiczeo
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Piosenka „Witaj” („W co się bawid z dziedmi?” s. 8)

Powitanie

Schemat ciała

(Piosenkę śpiewamy do melodii „Panie Janie”)
Witaj ... (imię dziecka), witaj (imię dziecka). Uczestnicy zabawy spoglądają
na witane w tym momencie dziecko.
Jak się masz, jak się masz? Witający z zaciekawioną miną patrzą na
witanego.
Wszyscy cię witamy, Wszyscy machają do witanego dziecka.
Wszyscy cię kochamy. Wszyscy krzyżują ręce na piersiach, jakby kogoś
przytulali.
Bądź wśród nas, bądź wśród nas. Wszyscy chwytają się za ręce, tworząc
krąg.
Gimnastyka („Rymowane zabawianki, masażyki i kołysanki” s. 28)
Kładę rączki na swej głowie
luźno leżą sobie
Obie się do przodu kręcą
koła je nie męczą.
Gimnastyka dobra sprawa,
jest muzyka i zabawa.
Hop hop, brawo brawo
i na prawo bęc.
Moje rączki łapią chmury,
chwytam jedną z góry.
Kładę chmurkę na podłogę,
na niej leżed mogę.
Gimnastyka dobra sprawa,
jest muzyka i zabawa.
Hop hop, brawo brawo
i na lewo bęc.
Rączki w górze już machają,
wszystkich dzisiaj powitają.
Uśmiech w lewo, uśmiech w prawo
znów skaczemy żwawo.
Gimnastyka dobra sprawa,
jest muzyka i zabawa.
Hop hop, brawo brawo
i do przodu bęc.
Znajdź swoją parę
Przed zabawą dzieci losują ilustracje zwierząt, oglądają je w tajemnicy przed
innymi i chowają. Następnie naśladują dźwięki wydawane przez zwierzęta,
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których rysunki otrzymały i dobierają się w pary. Na hasło nauczyciela
wszyscy pokazują swoje ilustracje i sprawdzają, czy dobrze odnalazły swą
parę.
Spacer w ciemnościach
Przestrzeo

Dwiczenia
relaksacyjne

Dzieci dobierają się w pary i ustalają, kto z nich jest „jedynką”, a kto
„dwójką”. Chwytają za krótszy bok rozłożoną gazetę, po czym „jedynki”
zamykają oczy i pozwalają się prowadzid po sali „dwójkom”. Na hasło
nauczyciela następuje zmiana ról.
Fotelik
Dzieci dobierają się w pary i ustalają, kto z nich jest „jedynką”, a kto
„dwójką”. „Jedynka” siada w rozkroku na podłodze, obejmuje rękoma
„dwójkę” i razem się kołyszą. Na hasło nauczyciela następuje zmiana ról.
Rolowanie po podłodze
Dzieci dobierają się w pary i ustalają, kto z nich jest „jedynką”, a kto
„dwójką”. „Jedynka” klęczy na podłodze obok leżącej na plecach „dwójki”.
„Jedynka” delikatnie stara się przeturlad po podłodze „dwójkę”. Na hasło
nauczyciela następuje zmiana ról.
Otwarty krąg
Każdy z uczestników musi dokooczyd zdanie „Gdybym był owocem, to
byłbym …, dlatego że …”.
Lustra („Rymowana gimnastyka dla smyka” s. 34)

Dwiczenia
oparte na
relacji „z”

Dobieramy się parami,
witamy się oklaskami.
Pocieramy się noskami
i stykamy się łokciami.
I stykamy się łokciami.
Chwytamy ręce kolegi,
trenujemy razem biegi.
A teraz wszyscy kucamy
i swoje ręce puszczamy.
I swoje ręce puszczamy.
A na podłodze parami
stopami się spotykamy
i za ręce się chwytamy.
Delikatnie się bujamy.
Delikatnie się bujamy.
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Teraz wstajemy parami,
jesteśmy swymi lustrami.
Jeden z nas ruch pokazuje
a drugi go naśladuje.
A drugi go naśladuje.
Masażyk autorski
Dwiczenia
relaksacyjne

Dzieci dobierają się w pary, po czym ustalają między sobą kto jako pierwszy
będzie masowany i ta osoba kładzie się na brzuchu na podłodze.
„Masażysta” sam wymyśla gesty masażu, zachowując delikatnośd. Na hasło
nauczyciela następuje zmiana ról.
Mijanka w tunelu (koc/spadochron)
Nauczyciel wraz z pomocnikiem tworzą tunel z koca bądź chusty
animacyjnej. Pozostali uczestnicy ustawiają się po równo po obu stronach
tunelu. Na hasło nauczyciela, dwie osoby z obu kooców tunelu czołgają się
w nim i starają się ostrożnie wyminąd. Zabawa trwa dotąd, aż wszystkie
dzieci przejdą przez tunel.

Dwiczenia
Kto kogo?
oparte
na
Dzieci ustawiają się w parach, bokiem do siebie („biodro w biodro”). Na
relacji
hasło nauczyciela mocują się ze sobą, próbując przepchnąd jeden drugiego.
„przeciwko”
Kłoda
Dzieci dobierają się w pary i ustalają, kto z nich jest „jedynką”, a kto
„dwójką”. „Jedynka” siedzi na podłodze z wyprostowanymi nogami,
kolanami przytrzymuje „dwójkę”, która leży w poprzek między jego nogami.
„Dwójka” próbuje uwolnid się z uścisku. Na hasło nauczyciela następuje
zmiana ról.
Dwiczenia
relaksacyjne

Oddychanie przeponowe przy muzyce relaksacyjnej
Bilard

Dwiczenia
oparte na
relacji „razem”

Wszyscy uczestnicy stają wokół chusty animacyjnej, na którą nauczyciel
wrzuca piłki sensoryczne. Dzieci poruszają chustą tak, by piłki wpadły do
otworu znajdującego się pośrodku spadochronu.
Krótka kołdra Wszyscy uczestnicy siedzą na podłodze, przykryci do pasa
spadochronem. Każde dziecko zwija chustę wędrując w siadzie ku środkowi
chusty.
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Kot i myszka
Wszyscy uczestnicy stają wokół chusty animacyjnej i chwytają ją za
uchwyty. Jedno, wybrane przez nauczyciela, dziecko wchodzi pod chustę
i naśladuje myszkę, a drugie naśladując kota porusza się po spadochronie.
Kotek próbuje złapad uciekającą myszkę, co utrudniają mu pozostali
uczestnicy, odpowiednio „wachlując” chustą.
Hamak
Dwiczenia
relaksacyjne

Wszyscy uczestnicy stają dookoła koca, na którym kładzie się jedno z dzieci.
Delikatnie unoszą je na kocu nad podłogę i lekko kołyszą. Zabawa trwa
dotąd, aż wszyscy uczestnicy pohuśtają się na hamaku.
Iskierka

Pożegnanie

Wszyscy uczestnicy siadają w kole, trzymając się za ręce. Nauczyciel lekko
ściska dłoo siedzącego po prawej stronie dziecka, mówiąc: „Iskiereczkę
puszczam w krąg, niechaj wróci do mych rak”. Dziecko, do którego dotarła
„iskierka”, przekazuje ją kolejnej osobie . Gdy wróci ona do nauczyciela od
dziecka, siedzącego po jego lewej stronie, mówi on: „Dziękuję wróciła”
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