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MARCIN KOPCZYŃSKI
„Jak być blisko na odległość”
XII Regionalne Forum Edukacyjne.

Rzeczywistość ery koronawirusa nie dała nam wyboru. Ze względu
na zdrowie i komfort nauczycieli XII Regionalne Forum Edukacyjne odbyło
się w formie konferencji online. Choć nie mieliśmy możliwości osobistego
spotkania się z uczestnikami, zapewniliśmy im dostęp do świetnych
prelegentów, praktycznej wiedzy i dobrej zabawy.
Jak co roku, przy wyborze tematu forum kierowaliśmy się potrzebami
nauczycieli. Oswojeni z edukacją zdalną zdecydowaliśmy, że pora
podyskutować o skutkach tej formy kształcenia. Zainspirowani projektem
badawczym Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej postanowiliśmy
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zająć się relacjami w czasach „koronaszkoły”, ale też adekwatnością
polskiego systemu oświaty w stosunku do zmian cywilizacyjnych.
Hasło XII Regionalnego Forum Edukacyjnego z 9 listopada 2020 r.
brzmiało: „Jak być blisko na odległość? Wyzwania edukacji zdalnej”.
W gronie zaproszonych prelegentów znaleźli się prof. dr hab. Jacek Pyżalski
i dr Tomasz Tokarz
Jacek Pyżalski jest profesorem na Wydziale Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczył
i koordynował około 60 krajowych i międzynarodowych projektów
badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży,
zaangażowania online młodych oraz kondycji psychicznej nauczycieli. Jest
również redaktorem podręcznika „Edukacja w czasach pandemii COVID19”.
Podczas wystąpienia na temat: „Jak pandemia wpłynęła na relacje
rówieśnicze” prof. Pyżalski skupił się na wpływie nauczania zdalnego
na relacje między uczestnikami procesu dydaktycznego. Odwołując się
do wyników badania „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków
społecznych w czasie epidemii koronawirusa”, wskazał, że ponad połowa
uczniów uważa, że ich relacje rówieśnicze w klasie przed pandemią były
lepsze. Przedstawił też propozycje radzenia sobie z tym problemem.
- Jak stworzyć możliwość budowania relacji między uczniami? Możemy
inicjować pracę grupową. Choć to takie oczywiste, tylko jeden na dziesięciu
nauczycieli dzielił uczniów na grupy w czasie nauki zdalnej. Żeby budować
relacje, trzeba zachęcać do współpracy z rówieśnikami i aranżować pracę
w losowych zespołach. Można to robić również poprzez drobiazgi –
poświęcenie kilku minut zajęć na błahe rozmowy lub ustalenie zabawnego
sposobu witania się z innymi – mówił Jacek Pyżalski.
Drugim prelegentem XII Regionalnego Forum Edukacyjnego był
dr Tomasz Tokarz - wykładowca akademicki, nauczyciel, założyciel
Centrum Innowacyjnej Edukacji. Podczas prelekcji zatytułowanej „Edukacja
w epoce sieci i smartfona” mówił o tym, że edukacja zdalna pokazała
wyraźnie, iż dominujący model szkoły jest zupełnie nieadekwatny
do wyzwań XXI wieku i potrzeb młodych ludzi.
- System kształcenia powinien zostać zorganizowany nie jak piramida,
scentralizowany moloch, lecz sieć autonomicznych i różnorodnych
podmiotów edukacyjnych. W epoce Internetu potrzebujemy edukacji
różnorodnej, opartej na swobodnej wymianie. Edukacja zdalna sprawia,
że tracimy kontrolę nad całym procesem. Ale czy potrzebujemy kontrolować
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to, co dzieje się w edukacji? Być może powinniśmy pójść w zupełnie innym
kierunku – zastanawiał się Tomasz Tokarz.
Organizacja tegorocznej edycji forum, ze względu na formułę
online, była nie lada wyzwaniem. - Po pierwsze zastanawialiśmy się,
czy nasza największa impreza edukacyjna, na którą od lat przychodzi ponad
setka osób, spotka się z podobnym zainteresowaniem w formule zdalnej. Cały
czas mieliśmy też obawy o to, czy nie przytrafią się nam jakieś problemy
techniczne. Ponieważ w transmisji, przebiegającej bez zakłóceń, wzięło
udział ponad sto osiemdziesiąt osób, mogę stwierdzić, że sprostaliśmy
wyzwaniu – podsumowała Iwona Miler, dyrektor Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli.
Dla urozmaicenia konferencji przygotowaliśmy quizy przy użyciu
aplikacji KAHOOT. W ten sposób sprawdziliśmy, czy uczestnicy uważnie
słuchali naszych prelegentów. Rywalizacja była zacięta, zwycięzcy otrzymali
nagrody.
Marcin Kopczyński, konsultant PODN
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KATARZYNA HAWEL
W kręgu słów- scenariusz zajęć zdalnych prowadzony
metodą stacji dydaktycznych.
TEMAT: W kręgu słów. (lekcja zdalna przygotowana w programie
Genial.ly jako interaktywny obraz)
CZAS REALIZACJI: 2 godziny lekcyjne
METODY: metoda stacji dydaktycznych, zajęć praktycznych, elementy
metody norm i instrukcji, elementy metody projektu, praca ze słownikiem,
gry.
FORMY PRACY: indywidualna
CEL GŁÓWNY: Uczeń potrafi zaplanować własną pracę i systematycznie
ją realizować.
CELE OPERACYJNE: Uczeń:
- rozwija nawyki systematycznego uczenia się; IV.7
- rozumie, na czym polega błąd językowy. III.3.3
- rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny; … rozpoznaje rodzinę
wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, II.1.2
- wskazuje elementy dramatu (rodzaj): […] dialog; I.I.3
- zna sposoby wzbogacania słownictwa; II.2.3
- zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo
uzasadniając własne zdanie; III.1.7
Link do lekcji:
https://view.genial.ly/5ecbe10721cf0a0d8a316958/interactive-contentslowo-stacje-zadaniowe
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PRZEBIEG LEKCJI:
WPROWADZENIE:
Rolę wprowadzenia pełni w tym typie zajęć instrukcja podana
w wiadomości tekstowej lub przekazana ustnie w trakcie sesji online.
W trakcie zajęć synchronicznych możemy również sprawdzić obecność,
natomiast jeśli lekcja zaplanowana jest w systemie asynchronicznym,
odebranie i odesłanie materiałów przez uczniów traktować należy jako ich
obecność na zajęciach. Uczniowie wtedy wykonują zadania w dogodnym
dla nich czasie (określamy jedynie, do kiedy zadania mają być wykonane).
CZĘŚĆ GŁÓWNA:1. Uczniowie zapoznają się z instrukcją dotycząca całego
zbioru zadań ukrytą pod główną ikoną przy słowie kluczowym. (podobne
lekcje można tworzyć jako podsumowanie działów zorganizowanych wokół
różnych haseł np. dom, rodzina, wartości itp.)
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2. Uczniowie zapoznają się z poszczególnymi stacjami, klikając w ikony
przy kolejnych stacjach.
3. Uczniowie dokonują wyboru stacji, którymi będą się zajmowali. Planują
prace tak, aby zmieścić się w wyznaczonym czasie. (pozostawienie uczniom
wyboru pozwala im wyeliminować zagadnienia nużące ich lub znacznie
utrudniające im pracę i dzięki temu czują oni realny wpływ na to, czym się
zajmują.)
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Przykłady stacji dydaktycznych (po lewej bez materiałów dodatkowych,
po prawej z materiałami dodatkowymi- klip)
4. Uczniowie wykonują zadane prace w wybranej przez siebie kolejności,
tempie, zaangażowaniu. Mogą również wykonać wszystkie stacje i dzięki
temu mieć poczucie wykonania dodatkowej pracy, a co za tym idzie
satysfakcji.
5. Odesłanie do nauczyciela wykonanych prac w ustalonej formie i zakresie.
(w przypadku zajęć synchronicznych możemy polecić uczniom
przedstawienie wyników swojej pracy na forum klasy, udostępniając im
prowadzenie lekcji.)
PODSUMOWANIE:
Samoocena. Prosimy uczniów, aby sformułowali i przekazali informacje
na temat tego, która ze stacji sprawiła im najwięcej radości, która okazała się
najtrudniejsza, przy której spędzili najwięcej czasu, a którą chcieliby
rozwinąć, powtórzyć przy innym temacie.
Katarzyna Hawel
Konsultant PODN,
nauczyciel języka polskiego w SP nr 4 w Pszowie
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SONIA HANSLIK-CZUBKO
W królestwie części mowy - scenariusz lekcji języka
polskiego dla klasy VI.
TEMAT: W królestwie części mowy.
CELE poznawcze
Uczeń:
- zna części mowy i charakterystyczne dla nich cechy;
- potrafi wskazać cechy baśni;
- wie, do czego służy słownik języka polskiego;
- utrwala znaczenie słów: infantylny, mediacja, relacja.
CELE kształtujące
Uczeń:
- rozpoznaje części mowy, określa formy gramatyczne, dokonuje odmiany;
- odnajduje w baśni cechy charakterystyczne dla różnych części mowy;
- klasyfikuje baśń do odpowiedniego rodzaju literackiego;
- argumentuje wybór zdania, które mogłoby stanowić morał baśni;
- wzbogaca słownictwo.
CELE wychowawcze
Uczeń:
- uświadamia sobie, że nie warto zaogniać konfliktów;
- rozumie znaczenie mediacji w rozwiązywaniu sporów;
- potrafi zgodnie współpracować w grupie.
Kształtowane kompetencje kluczowe
1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji: odczytanie
treści baśni, wypowiadanie się na określony temat, budowanie zdań
z dbałością o poprawność fleksyjną, wzbogacanie słownictwa uczniów
(infantylny, mediacja), argumentowanie swojego zdania.
2. Świadomość i ekspresja kulturalna: praca z tekstem kultury – baśnią.
3. Kompetencje społeczne, osobiste i w zakresie umiejętności uczenia się:
praca w grupach, uświadomienie, że nie warto zaogniać konfliktów,
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podkreślenie wpływu mediacji w rozwiązywaniu sporów, efektywne
gospodarowanie czasem.
5. Kompetencje cyfrowe: korzystanie z telefonu, aplikacji Plickers,
wykorzystanie monitora interaktywnego.
6. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności: przypomnienie zaimków
osobowych w języku angielskim.
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość: kreatywność i planowanie działań
w ramach zadania grupowego, umiejętność wyboru lidera.
Typ lekcji: ćwiczeniowa
METODY: heureza, elementy dyskusji, elementy metody
M. Montessori, gry i zabawy edukacyjne, praca z tekstem.
FORMY: praca jednostkowa, praca w grupach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty pracy do określania części mowy
z klamerkami, symbole M. Montessori, tekst baśni, karty z zagadkami
i napisem – FLEKSJA, klocki, monitor interaktywny, telefon komórkowy,
karty do pracy z programem Plickers.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1.

Przywitanie, sprawdzenie obecności.

2.

Przedstawienie uczniom celów lekcji:
- powtórzenie i zebranie wiadomości o poznanych częściach mowy;
- odczytanie treści baśni i przypomnienie jej cech;
- argumentowanie wyboru określonego morału.
Uświadomienie, że praca w grupach i wykonywanie różnych zadań
jest sposobem drużynowej walki o otrzymanie nagrody,
oceny z aktywności.
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3.

Zapisanie tematu lekcji: W królestwie części mowy.

4.

Odczytanie treści baśni.

5.

Rozmowa z uczniami na temat przeczytanego tekstu.
- Do jakiego gatunku literackiego możemy zaliczyć przeczytany
tekst?
- Jakie cechy charakteryzują baśń?
- Do jakiego rodzaju literackiego możemy zaliczyć baśń?
Umieszczenie na tablicy trzech zdań i wybranie tego,
które mogłoby stać się morałem baśni. (ZAŁĄCZNIK NR 1)
Uargumentowanie wyboru odpowiedniego zdania.

6.

Poinformowanie uczniów, że od tej pory pracują w grupach,
wykonując zadania. Ta grupa, która najszybciej wykona poprawnie
zadanie, otrzymuje klocek. Zgromadzenie największej ilości
klocków
gwarantuje zwycięstwo i otrzymanie szóstek
z aktywności.

7.

Zadania dla grup

a)

Przedstawienie za pomocą symboli M. Montessori morału
baśni.
Uczniowie otrzymują figury geometryczne, które mają różne
kolory. Zgodnie z symboliką Marii Montessori poszczególnym
częściom mowy przypisana jest określona figura geometryczna,
np. rzeczownik – czarny trójkąt. Dysponując zestawem
symboli, grupy przedstawiają za ich pomocą wybrany
wcześniej morał:
W rozwiązywaniu konfliktów pomocna jest mediacja.
Jednocześnie uczniowie rozpoznają części mowy.
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b) Wyszukanie w tekście baśni jak największej liczby cech
części mowy i uzasadnienie, dlaczego można uznać
je za charakterystyczne dla danej części mowy.
(ZAŁĄCZNIKI NR 2 i 3)
Uczniowie otrzymują kopię czytanej wcześniej baśni.
Podkreślają cechy części mowy i uzasadniają, dlaczego daną
cechę można przypisać wybranej części mowy. Zadanie
pozwala w twórczy i nietypowy sposób powtórzyć wiedzę
teoretyczną z zakresu fleksji. W baśni części mowy zostały
spersonifikowane, w ich cechach gramatycznych doszukano się
cech ludzkich.
c)

Rozpoznanie za pomocą klamerek części mowy.
Grupy otrzymują tabelkę z zestawem wyrazów, które znajdują
się w baśni. Oprócz tego każda grupa wyposażona jest
w kolorowe klamerki. W otrzymanym zestawie grupy mają
klamerki w dziesięciu kolorach odpowiadających dziesięciu
częściom mowy. Kolory z symboli M. Montessori zostały
przeniesione na klamerki, np. czarna klamerka symbolizuje
rzeczownik (tak samo jak czarny trójkąt). Zadanie uczniów
polega na rozpoznaniu części mowy, np. pierwszy wyraz
z tabeli – dawno - jest przysłówkiem, w symbolice
M. Montessori przysłówek zaznaczamy jako małe,
pomarańczowe koło, więc w otrzymanych tabelach wyraz ten
uczniowie zaznaczają pomarańczową klamerką. Zadanie,
oprócz tego, że sprawdza umiejętność rozpoznawania części
mowy, pozwala na utrwalenie znaczeń słów, np. mediacja.
Podczas realizacji tego ćwiczenia przypominamy uczniom,
jak pracować ze słownikiem języka polskiego i podkreślamy,
że w nim możemy znaleźć znaczenie nieznanych wyrazów.
(ZAŁĄCZNIK NR 4)

d) Praca z programem Plickers. Uczniowie odpowiadają
na wyświetlane na monitorze pytania poprzez użycie
zaszyfrowanych kart odpowiedzi (można je wydrukować,
jeśli jest się zalogowanym użytkownikiem programu).
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Nauczyciel za pomocą telefonu odczytuje odpowiedzi,
a program weryfikuje ich poprawność. Na koniec wyświetlany
jest wynik i wyłoniona zostaje grupa, która odpowiadała
najtrafniej. Pytania dotyczą odmiany części mowy. Jedno z nich
odnosi się do zaimków (w tym momencie uczniowie
przypominają sobie zaimki osobowe w języku angielskim).
8.

Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie
jej członkowie zostają królami fleksji.

9.

Podsumowanie
Zabawa podsumowująca:
Która część mowy mogłaby to powiedzieć?

najlepszej

grupy,

Na środek wychodzi siedmioro uczniów, każdy z nich odczytuje
zagadkę – słowa wypowiadane przez części mowy. Jeśli klasie uda
się rozpoznać część mowy wypowiadającą dany tekst, to uczeń
czytający zagadkę odsłania literkę. Odgadnięcie wszystkich
zagadek jest równoznaczne z odsłonięciem napisu – FLEKSJA.
(ZAŁĄCZNIK NR 5)

ZAŁĄCZNIK NR 1
W rozwiązywaniu konfliktów pomocna jest mediacja.
Nie wtrącaj się w czyjeś sprawy.
Nie można cofnąć wypowiedzianych słów.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
W królestwie części mowy
Było to dawno temu, kiedy części mowy miały dusze, lubiły dyskusje,
zawierały przyjaźnie. Właśnie wtedy w ich królestwie, położonym
za siedmioma górami i siedmioma lasami, zdarzyło się nieszczęście.
Wszystko zaczęło się od tego, że przymiotnik, który potrafił wytknąć
innym ich wady, powiedział rzeczownikowi, że jest głupi. Ten poczuł się
urażony. Znany jest z tego, że łączą go bliskie relacje z różnymi częściami
mowy. Jego związek z partykułą nie jest nierozerwalny. Podobnie traktował
swojego przyjaciela, którym był przymiotnik. Ten okazał się jednak
niewdzięczny i przez użycie inwektywy zniszczył pozytywną relację między
nimi.
Taki stan rzeczy nie podobał się liczebnikowi. Odliczał on dni
i tygodnie, mając nadzieję na złagodzenie zaistniałego konfliktu. Kiedy
doliczył się piątego tygodnia, stracił nadzieję. Podobną próbę podjął spójnik,
ale nawet ten, który wszystko i wszystkich łączy, nie potrafił poradzić sobie
z zaistniałą sytuacją. Para dawnych przyjaciół żywiła do siebie coraz większą
niechęć i żal. Doszło do tego, że rzeczownik, w odwecie za obrazę,
manifestował już tylko negatywne uczucia względem przymiotnika.
Konfliktowi przyglądał się z boku wykrzyknik. Śmiał się, wołając:
- Cha, cha, cha…
Uważał, że zachowanie skłóconej pary jest co najmniej infantylne.
Czasownik, który jest najbardziej aktywną częścią mowy, nie mógł stać
bezczynnie. Skontaktował się z przysłówkiem. Ten ustalił czas i miejsce
spotkania, podczas którego miało nastąpić pojednanie zwaśnionych stron.
Przybyły na nie wszystkie części mowy. Czasownik wziął magiczną różdżkę
i wypowiedział zaklęcie:
- Hokus pokus, rozkazuję wam, abyście natychmiast się pogodzili i nie siali
więcej fermentu w spokojnym dotąd królestwie części mowy!
Wydanie rozkazu zadziałało. Od tej pory przymiotnik ostrożniej
dobierał słowa i żył z rzeczownikiem w zgodzie. Mediacja czasownika
okazała się najlepszym sposobem na rozwiązanie zaistniałego sporu.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
W królestwie części mowy
Było to dawno temu, kiedy części mowy miały dusze, lubiły dyskusje,
zawierały przyjaźnie. Właśnie wtedy w ich królestwie, położonym
za siedmioma górami i siedmioma lasami, zdarzyło się nieszczęście.
Wszystko zaczęło się od tego, że przymiotnik, który potrafił
wytknąć innym ich wady, powiedział rzeczownikowi, że jest głupi. Ten
poczuł się urażony. Znany jest z tego, że łączą go bliskie relacje z różnymi
częściami mowy. Jego związek z partykułą nie jest nierozerwalny.
Podobnie traktował swojego przyjaciela, którym był przymiotnik. Ten okazał
się jednak niewdzięczny i przez użycie inwektywy zniszczył pozytywną
relację między nimi.
Taki stan rzeczy nie podobał się liczebnikowi. Odliczał on dni
i tygodnie, mając nadzieję na złagodzenie zaistniałego konfliktu. Kiedy
doliczył się piątego tygodnia, stracił nadzieję. Podobną próbę podjął
spójnik, ale nawet ten, który wszystko i wszystkich łączy, nie potrafił
poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Para dawnych przyjaciół miała
do siebie coraz większą niechęć i żal. Doszło do tego, że rzeczownik,
w odwecie za obrazę, manifestował już tylko negatywne uczucia względem
przymiotnika. Konfliktowi przyglądał się z boku wykrzyknik. Śmiał się
wołając:
- Cha, cha, cha…
Uważał, że zachowanie skłóconej pary jest co najmniej infantylne.
Czasownik, który jest najbardziej aktywną częścią mowy, nie mógł stać
bezczynnie. Skontaktował się z przysłówkiem. Ten ustalił czas i miejsce
spotkania, podczas którego miało nastąpić pojednanie zwaśnionych stron.
Przybyły na nie wszystkie części mowy. Czasownik wziął magiczną
różdżkę i wypowiedział zaklęcie:
- Hokus pokus, rozkazuję wam, abyście natychmiast się pogodzili i nie siali
więcej fermentu w spokojnym dotąd królestwie części mowy!
Wydanie rozkazu zadziałało. Od tej pory przymiotnik ostrożniej
dobierał słowa i żył z rzeczownikiem w zgodzie. Mediacja czasownika
okazała się najlepszym sposobem na rozwiązanie zaistniałego sporu.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
DAWNO

TEN

MEDIACJA
ZWAŚNIONE

INWEKTYWA

W
MANIFESTOWAŁ

CHA, CHA, CHA

INFANTYLNE
PIĄTEGO

NEGATYWNE

KONFLIKT
POGODZILI SIĘ

str. 18

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (43) 2020/2021
ZAŁĄCZNIK NR 5
1.

Mój związek z partykułą nie bywa burzliwy. Raz jesteśmy
razem, raz osobno. (Jeśli uczniowie wskażą, że zdanie to
mógłby wypowiedzieć np. przymiotnik, przysłówek, odsłania
się litera F)

2.

Jednoczę i łączę wszystko! - spójnik – L

3.

Odmieniam się, choć nie chodzę do fryzjera i kosmetyczki –
wszystkie odmienne części mowy - E

4.

Jestem niezwykle muzykalny. Naśladuję dźwięki. wykrzyknik - K

5.

Nie znoszę bałaganu. Lubię wszystko porządkować. - liczebnik
porządkowy – S

6.

Przymiotnik to mój ziomek. – rzeczownik - J

7.

Pracuję dla rzeczownika. – przymiotnik - A

Sonia Hanslik-Czubko
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
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ANNA CZAJKOWSKA
Dom to ...- scenariusz lekcji języka polskiego jako obcego.
W Kiszyniowie w Liceum im. Gogola
nauka języka polskiego trwa od około 20 lat.
Na początku wszystkie przedmioty były
prowadzone w języku polskim. Później z tej
formy zrezygnowano i wprowadzono język
polski jako obcy. Nauczany jest on od klasy I
do IX w wymiarze 3 godzin tygodniowo,
a w klasach X- XII zajęcia prowadzone są
w formie fakultatywnej.
Język polski nauczany jest również
poprzez
kultywowanie tradycji i kultury
polskiej, obchodzenie ważnych uroczystości państwowych i świąt Bożego
Narodzenia oraz Wielkanocy. Poza tym uczniowie mają możliwość
uczestniczenia w olimpiadach języka polskiego i w konkursie recytatorskim.
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie V
TEMAT : Dom to…
CEL : Uświadomienie uczniom wieloznaczności słowa dom.
CELE OPERACYJNE:
•
uczeń poznaje różne znaczenia słowa „dom”;
•
poznaje wyrazy bliskoznaczne;
•
odmienia rzeczowniki przez przypadki;
•
określa rolę domu w każdym jego znaczeniu;
•
uświadamia sobie swoje miejsce w domu rodzinnym;
•
argumentuje i wnioskuje;
•
porozumiewa się w zespole i twórczo rozwiązuje zadania;
•
dokonuje oceny pracy zespołu i samooceny.
METODY I TECHNIKI PRACY : pogadanka, pokaz, twórcze
rozwiązywanie problemu.
FORMY PRACY: indywidualna, zbiorowa, praca w zespołach.
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ŚRODKI DYDAKTYCZNE: wiersz Z. Beszczyńskiej „Dom”, tabelka,
teksty, rozsypanka wyrazowa.
PRZEBIEG LEKCJI:
1.
2.
3.

Powitanie
Podanie tematu lekcji.
Próba odpowiedzi na pytanie: Z czym się kojarzy dom?
Swobodne i ukierunkowane wypowiedzi dzieci dotyczące pojęcia
„dom”.
(np. Dom to… miejsce, w którym człowiek powinien czuć się dobrze,
bezpiecznie. Dom to… wspólnota ludzi życzliwych sobie, kochających
i rozumiejących się. Dom to… dach nad głową, bezpieczeństwo, ciepło
rodzinne. miła atmosfera, przyjaźń, wzajemna pomoc, zrozumienie, wspólne
święta).
Odkrywanie znaczeń słowa „dom” ( według zapisu w „Słowniku
języka polskiego”).
dom
• «budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy»
• «mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka»
• «rodzina, domownicy; też: mieszkanie wraz z jego mieszkańcami»
• «ogół spraw związanych z rodziną i gospodarstwem»
• «ród, rodzina, dynastia»
•
«miejsce, z którego ktoś pochodzi»
• «instytucja społeczna lub usługowa, mieszcząca się zwykle
w oddzielnym lokalu lub budynku; też: budynek, w którym się ona
znajduje»
Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów i zapisanie tłumaczenia
w zeszytach.
1. Dom jako rodzina – podział na grupy
I grupa
– Kto może należeć do rodziny? Co znaczy słowo „przodkowie”?
II grupa
– Czego oczekujecie od członków rodziny?
(np. miłość, ciepło, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie, wzajemna
pomoc)
III grupa
– Co łączy, jednoczy rodzinę? (np. uroczystości rodzinne, święta, tradycje)
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2.

Prezentowanie przez grupy swoich odpowiedzi.

3.

Rozwiązywanie zagadek.

Kto nas kocha tak jak nikt i ochrania całym sercem?
I do kogo można przyjść z każdym smutkiem jak najprędzej?
Oto niezwykle łatwa zagadka.
Kim jest dla Ciebie syn Twojego dziadka?
4. Głośne odczytanie wyrazów związanych z rodziną.
(rodzina, babcia , dziadek, ojciec, matka, brat, siostra, wujek, syn, ciotka,
żona, mąż, wnuk, wnuczka, córka, rodzice, małżeństwo, rodzeństwo, kuzyn,
kuzynka)
Uwaga!
matka + ojciec = rodzice
brat + siostra = rodzeństwo
mąż + żona = małżeństwo
matka = mama
ojciec = tata
ciotka = ciocia
5. Ustne uzupełnianie zdań wyrazami z poprzedniego zadania.
Matka, ojciec, babcia, siostra to ................
Matka matki to ...........................................
Ojciec ojca to .............................................
Brat ojca lub matki to…………………….
Siostra ojca lub siostra matki to………….
Brat i siostra to…………………....………
Ojciec i matka to ………………………..
Syn ciotki to……………………………..
Córka wujka to…………………………
6.

Nauczyciel czyta uczniom wiersz Z. Beszczyńskiej „Dom”

Dom otwiera swoje cztery ściany
Dla babci, dziadka, tatusia, mamy,
Dla nas wszystkich, dla gości, dla kota i psa.
A mama wszystkim daje uśmiechy,
Jak pachnące jabłka,
Jak słodkie orzechy, jak rano kubek mleka.
Dom zamyka swoje cztery ściany,
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Kiedy w pośpiechu rano wybiegamy:
Dorośli do pracy, my dzieci do szkoły.
Żeby, gdy wreszcie do domu wracamy,
Znowu nas witały jego cztery ściany,
Kanarek w klatce, lampa nad stołem.
7. Po wysłuchaniu wiersza uczniowie odpowiadają na pytania.
– O czym był wiersz?
– Kto był bohaterem wiersza?
– Wymień członków rodziny przedstawionych w wierszu?
– Co zwykle robi mama w domu?
– Co zwykle robi tata w domu?
Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku.
Rzeczowniki w bierniku - kogo? co?
Uzupełnianie tabeli.
8.

To jest…
matka
siostra
żona
ojciec
brat
kot
zeszyt
samochód
dziecko
okno
9.

mam, kocham, lubię, znam
kogo? co?
matkę

ojca

zeszyt
dziecko

Uzupełnianie tekstu.
To jest rodzina Janusza. On ma (babcia Helena)… babcię Helenę………
i (dziadek Adam)…………… ………… Janusz ma też (żona Ewa)………
………. i (córka Magda)………… …………… . Robert to brat Janusza.
On ma (żona Irena)………… ……………. i (syn Jan)………. ………….
. Rodzice Janusza to Dorota i Edward. Janusz bardzo kocha swoją
(rodzina)…………… .
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10. Uzupełnienie tematu lekcji. Dobieranie wyrazów z rozsypanki zdaniowej
i zapisanie do zeszytów.
Dom to... miejsce, w którym człowiek powinien czuć się dobrze,
bezpiecznie.
Dom to... wspólnota ludzi życzliwych sobie, kochających i rozumiejących
się)
11. Zadanie domowe:
Moje refleksje na temat domu (forma dowolna, np. wiersz, krótkie
opowiadanie, praca plastyczna).
12. Wypełnienie arkusza ewaluacji
Moja grupa pracowała...
Uważam, że dzisiejsza lekcja...
Anna Czajkowska
nauczycielka języka polskiego
skierowana przez ORPEG
do pracy w Kiszyniowie
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IRENA ŻUKOWSKA
„Netykieta” i „Mój poranek”- scenariusze lekcji języka
polskiego jako obcego.
TEMAT: „Netykieta” – funkcja wołacza.
Dwie jednostki lekcyjne
Grupa językowa: poziom C1
CEL GŁÓWNY: umiejętność tworzenia korespondencji oficjalnej.
CELE OPERACYJNE:
• uczeń wie, czym jest netykieta;
• uczeń zna formy grzecznościowe obowiązujące w korespondencji
oficjalnej,
• uczeń tworzy formy wołacza.
METODY I FORMY: rozmowa kierowana, praca w parach, mapowanie.
POMOCE I MATERIAŁY: karta pracy, wydruki maili z lukami w tekście
do uzupełniania, ćwiczenia na tworzenie i używanie wołacza.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nauczyciel pyta, czym jest netykieta.
Uczniowie zapisują skojarzenia, które przychodzą im do głowy.
Nauczyciel wypisuje zwroty oficjalne (panie profesorze / pani profesor
itd.). Nauczyciel zwraca uwagę na zwroty formalne i nieformalne.
Nauczyciel zapisuje na tablicy zasady wołacza, a uczniowie wykonują
ćwiczenia wdrażające.
Następuje przejście do tekstu o zasadach netykiety.
Uczniowi czytają tekst.
Nauczyciel stawia pytania, które ma na celu wywołanie dyskusji.
Na koniec uczniowie w punktach podsumowują zasady netykiety.
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9.

W celu utrwalenia zasad netykiety i umiejętności prowadzenia
korespondencji oficjalnej ,w ramach pracy domowej, uczniowie mają
za zadanie napisać e-maila do nauczyciela (z zachowaniem wszelkich
zasad netykiety), w którym usprawiedliwią swoją nieobecność w szkole.

Załącznik 1
Netykieta –grzeczność w korespondencji mailowej
Poprawne napisanie e-maila mimo tego, że wydaje się proste, kryje w sobie
wiele pułapek. Oto kilka wskazówek, które pomogą nam zaprezentować się
z najlepszej strony i sprawią, że adresat odbierze nas, jako ludzi poważnych.
Błąd 1: Kompromitujący lub nieadekwatny adres e-mail
Po pierwsze, jeżeli chcemy być postrzegani, jako osoby poważne
i profesjonalne, powinniśmy zadbać o to, by nasz adres e-mail również taki
był. Najbezpieczniej nazwać go swoim imieniem i nazwiskiem. Pamiętajmy,
że adresy typu „kasiabuziaczek” czy „kicia25” są niedopuszczalne
w kontaktach służbowych.
Błąd 2: Brak tematu wiadomości
Wielu nadawców wciąż lekceważy ten istotny element korespondencji.
Często w pośpiechu pomijamy to pole lub wpisujemy w nie kilka
przypadkowych liter z klawiatury. Temat wiadomości jest niezwykle istotny
z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy wysyłamy maila do osoby, której nie
znamy, istnieje możliwość, że brak tematu zadecyduje o jej zignorowaniu
lub usunięciu. Po drugie, gdy korespondujemy z kimś często, przy okazji
wyszukiwania ważnego maila z przeszłości, w wynikach wyszukiwania
pojawia się kilkadziesiąt wiadomości o treści „Brak tematu”. W której z nich
jest informacja, której szuka adresat?
Błąd 3: Błędne przywitanie
Jeśli piszemy wiadomość prywatną, śmiało możemy rozpocząć od: Cześć,
Hej, Droga Kasiu lub po prostu Kasiu (używając wołacza, nigdy mianownika
– Kasia). Jeżeli jednak piszemy wiadomość służbową, sprawa jest nieco
bardziej skomplikowana. Najczęściej popełnianym błędem jest
rozpoczynanie wiadomości służbowej od słowa Witam. Wyraża ono
wyższość nadawcy nad odbiorcą, ponieważ sugeruje powitanie odbiorcy
maila w przybytku nadawcy (mieszkaniu, domu, rezydencji, na przyjęciu
itp.). Jak zatem rozpocząć e-mail, by uniknąć kompromitacji?
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•

•

•

Najbezpieczniejszym i najbardziej eleganckim rozwiązaniem jest
użycie sformułowania Szanowny Panie/Szanowna Pani
(po nagłówku stawiamy przecinek). Używamy go także
w sytuacjach, kiedy piszemy do kogoś po raz pierwszy.
Sformułowanie to jest najbardziej formalne i na pewno nikogo nie
urazi.
Jeśli wiadomość e-mail kierujemy do osoby, której nie znamy,
stosowanie zwrotów typu Panie Krzysztofie, Pani Joanno jest
absolutnie niedopuszczalne Zwrotu tego używamy tylko wtedy,
kiedy jesteśmy w stanie zwrócić się tak wobec danej osoby również
w rzeczywistości.
Jeżeli korespondujemy z kimś kilkukrotnie w ciągu jednego dnia,
nie rozpoczynamy każdego e-maila od nagłówka, tylko od razu
odpowiadamy na otrzymaną wiadomość.

Błąd 4: Nieodpowiednio sformatowany tekst
Należy zadbać o to, aby w tworzonym mailu nie pojawił się nadmiar
formatowania. Trzeba pamiętać o odpowiednim rozmiarze czcionki.
Błędem jest pisanie wielkimi literami (z włączonym klawiszem Caps Lock),
np.: CO U CIEBIE SŁYCHAĆ? W Internecie wielkie litery rozumiane są,
jako przejaw krzyku i agresji. W profesjonalnych mailach używa się tylko
przeciętnego rozmiaru czcionki w kolorze czarnym.
Błąd 5: Co z emotikonami?
Co z popularnymi „buźkami”? Jedni je uwielbiają, innych irytują.
Co ciekawe, emotikony bywają pożyteczne. Często zapobiegają błędnej
interpretacji tego,
co chcemy przekazać w naszej wiadomości
(np. gdy chcemy zażartować). Coraz częściej pojawiają się w wiadomościach
i nie ma w tym nic złego, o ile są to wiadomości prywatne. Używanie
emotikonów w korespondencji służbowej jest mało profesjonalne
i niepoważne, dlatego lepiej zachować je na korespondencję ze znajomymi.
Jednak nawet wtedy warto pamiętać, aby posługiwać się pojedynczymi
emotikonami, a nie całymi ich kombinacjami.
Błąd 6: Nieeleganckie zakończenie wiadomości
Kończenie wiadomości, podobnie jak ich rozpoczynanie, dla wielu osób jest
dość problematyczne. Jak zatem kulturalnie i grzecznie zakończyć e-mail?
Najbardziej kulturalnym zakończeniem wiadomości będzie zwrot
Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku, który świadczy o szacunku, jakim
darzymy adresata. Jeżeli korespondencja jest nieco mniej oficjalna, można
zakończyć list uprzejmym sformułowaniem Pozdrawiam/Z pozdrowieniami.
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W korespondencji prywatnej możemy pozwolić sobie na większą
pobłażliwość i wylewność pożegnań. W obu przypadkach ważne jest
podpisanie wiadomości – w korespondencji służbowej imieniem
i nazwiskiem (lub inicjałami, jeżeli często korespondujemy z daną
osobą), w prywatnej tylko imieniem.
Unikając opisanych powyżej błędów, bez wątpienia będziemy postrzegani,
jako osoby poważne i profesjonalne.

Podsumowanie :
Jakie są Wasze doświadczenia z wysyłaniem maili? Czy opisane powyżej
zasady były Wam już znane?
Proszę w punktach zapisać najważniejsze informacje, dotyczące oficjalnej
korespondencji.
1.
2.
3.
4.
5.

………………………………………………………………………
……………
………………………………………………………………………
……………
………………………………………………………………………
……………
………………………………………………………………………
……………
………………………………………………………………………
… itd.
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TEMAT: „Mój poranek” – powtórzenie koniugacji
Jedna jednostka lekcyjna
Grupa językowa: poziom A2
CEL GŁÓWNY: utrwalenie koniugacji czasowników
CELE OPERACYJNE:
• uczeń pamięta i poprawnie używa czasowników regularnych
(wszystkich koniugacji) związanych z planem dnia (przede wszystkim
porankiem);
• uczeń stosuje aspekt dokonany i niedokonany;
• uczeń opowiada o swoim poranku.
METODY I FORMY: praca w małych grupach, rozmowa kierowana,
opisywanie ilustracji, ćwiczenia komunikacyjne.
POMOCE I MATERIAŁY: ilustracje przedstawiające poranne czynności,
lista czasowników.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.
2.
3.

4.
5.

Nauczyciel prosi o przypomnienie typów koniugacji.
Czterej uczniowie, kolejno, zapisują po jednym typie na tablicy.
Nauczyciel rozdaje listę czasowników, pokazuje ilustracje
dotyczące czynności wykonywanych rano i prosi o napisanie
w parach krótkich opowiadań na podstawie ilustracji i listy
czasowników.
Uczniowie odczytują swoje opowiadania.
W celu utrwalenia materiału i sprawdzenia, w jakim stopniu
uczniowie opanowali materiał z zajęć, każdy z uczniów (w ramach
pracy domowej) opisuje swój poranek.

Załącznik 1 (przykładowa lista czasowników) :
➢
➢
➢
➢

spać
budzić się
ziewać
przeciągać się
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

wstawać
wyłączać budzik
iść do łazienki
myć się,
myć zęby,
myć twarz
brać prysznic
układać włosy
kąpać się
iść do pokoju
ubierać się
iść do kuchni
robić śniadanie
jeść śniadanie
pakować plecak
zakładać kurtkę, buty
otwierać drzwi
włączać światło
wychodzić z domu do szkoły
schodzić po schodach
jechać windą

Załącznik 2 (ilustracje przedstawiające poranne czynności)
Możemy je przygotować w formie kart lub wyświetlić uczniom na tablicy.

Irena Żukowska
Sobotnia Szkoła w Wallsal
im. Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii
Oddział w West Bromwich
Birmingham, UK
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MAŁGORZATA KOWOL
Rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci szansą
na ich zrównoważony rozwój.
Funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie informacji,
transformacji, globalizacji, wymaga opanowania licznych umiejętności.
W obszarze kształcenia znane jest pojęcie tzw. kompetencji kluczowych,
wśród których wyróżnia się kompetencje językowe, a szczególnie
umiejętność czytania, która jest fundamentalna w dynamicznie rozwijającym
się społeczeństwie. Ważną rolę zatem odgrywa książka i rozbudzanie
zainteresowań czytelniczych w kolejnych fazach rozwoju dziecka.
Zainteresowania czytelnicze rozumiane są jako „utrwalona
skłonność, właściwość psychiczna, do zajmowania się czytaniem określonego
rodzaju książek charakteryzują się codziennym, systematycznym czytaniem
książek, stałym zdobywaniem informacji o nowych wydawnictwach, ich
oglądaniem, gromadzeniem, wiedzą o książce i procesie jej tworzenia
oraz śledzeniem drogi książki do czytelnika”1.
M. Żebrowska wyróżnia 5 faz rozwoju człowieka:
• niemowlęctwo
pierwszy rok życia,
• wiek poniemowlęcy
od 1 do 3 roku życia,
• wiek przedszkolny
od 3 do 7 lat,
• młodszy wiek szkolny
od 7 do 11 lat,
• wiek dorastania
od 12-13 do 17-18 lat.
Fazy rozwoju i zainteresowania czytelnicze wzajemnie się przenikają.
Pierwszy etap czytelniczego rozwoju dziecka jest całkowicie
uzależniony od inicjatywy rodziców. To oni poprzez opowiadanie dziecku
bajek czy czytanie stwarzają sytuacje, dzięki którym ma ono pierwszy
kontakt z książką. W wieku poniemowlęcym kontakt malucha z książeczką
sprowadza się do oglądania ilustracji, rozpoznawania przedmiotów
i zwierząt przy częstym użyciu dźwiękonaśladowczych określeń. Maluchy
nieraz chcą aktywnie uczestniczyć we wspólnym czytaniu, chociażby
obracając kolejne stronice książek.

1K.

Chaciewicz . „Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkole średniej”, Warszawa,
1989, s. 94
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Około 3 roku życia, w wieku przedszkolnym pojawia się umiejętność
rozumienia przez dziecko czytanych treści. Ważne jest również, by w tym
okresie pierwsze kontakty z książką były formą zabawy, która z pewnością
korzystnie wpływa na poszerzenie zasobu słownictwa, lepsze rozumienie
pojęć otaczającego świata, wzbogaca świat wyobraźni, uwrażliwia na dobro
i zło. Te świadome, bądź spontaniczne, działania wychowawcze rodziców
skutkują wytworzeniem wewnętrznej potrzeby dziecka obcowania z książką
- „W kontakcie dziecka z książką rośnie stopniowo rola tekstu, coraz
ważniejsza staje się treść utworu i postaci bohaterów, ich losy, zawiązujące
się kontakty, przygoda, jej szczęśliwe zakończenie. Bajki, baśnie przenoszą
maluchy w świat emocji, zaczynają kształtować ich osobowość” 2.
To podstawowa droga upowszechniania kultury, przekazywania
doświadczeń oraz
wiedzy ludzkości. Czytanie może się okazać
dla dziecka nieustającym źródłem wiedzy i informacji, pobudza wyobraźnię
twórczą dziecka oraz sferę przeżyć estetycznych.
Wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby czytelnicze, upodobania
lekturowe dzieci oraz sposób rozumienia tekstu - od warstwy dosłownej
do metaforycznej. Zainteresowania dziecięce rozpatrywać można zarówno
z rozwojowego, jak i indywidualnego punktu widzenia.
„Śledząc przejawy zainteresowań u dzieci w różnym wieku stwierdzamy,
że zmieniają się one z upływem lat: inne są typowe zainteresowania 3-latka,
a inne 6-latka czy 12-latka. Niezależnie od różnic rozwojowych istnieją także
różnice w zakresie zainteresowań zachodzące między dziećmi w tym samym
wieku”.
W publikacjach psychologicznych podkreśla się, iż: „Zainteresowania
dzieci w wieku do 7 lat skierowane są na „świat zabawowy i bajeczny”.
W wieku od 7 do 13 lat przenoszą się na świat zewnętrzny, czego przejawem
jest zaciekawienie przyrodą i techniką”3.
Dzieci w młodszym wieku szkolnym opanowują umiejętność
pisania i czytania. W drugiej klasie doskonalą czytanie książek, które
zawierają dużą ilość ilustracji oraz duży druk. Ulubionymi pozycjami dzieci
w tym wieku stają się opowiadania, proza, wiersze, krótkie historyjki
obrazkowe, zawierające ciekawe przygody - to one wywołują uśmiech
dziecka i zadowolenie. I to jest najważniejsze, ponieważ „po to przecież
czytamy, aby się śmiać i wzruszać w czasie lektury, aby odczuwać lęk

2Iwanicka-Daczewa

„Lektury nastolatków”, Poradnik Bibliotekarza. 2001, nr 7/8, s. 14-15

3

Przetacznik-Gierowska M. i Makiełło –Jarża G., „Psychologia rozwojowa wieku dziecięcego”,
Warszawa, 1992, s.332- 333
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i oburzenie, wytężać umysł w celu rozwiązania zagadki, gubić się
w domysłach, by dzielić z bohaterem poczucie satysfakcji i dumy z powodu
pokonania przeciwności, aby zadumać się nad jego dziwnym losem” 4.
W drugiej fazie młodszego wieku szkolnego dzieci posiadają umiejętność
czytania w takim stopniu, iż większość z nich sięga po książkę
„dla przyjemności” i dokonuje samodzielnie wyboru tematyki. Część z nich
wybiera również baśnie oraz czasopisma dziecięce, pobudzając rozwój
swoich zainteresowań.
Priorytetową rolę w rozwijaniu kompetencji językowych stanowi
profilowanie świadomości czytelniczej uczniów w młodszym wieku
szkolnym. Budzenie zainteresowań czytelniczych, motywowanie
do samodzielnego czytania, prezentacja różnych pozycji, aż w końcu dobór
książki "dla siebie". Młodsze dzieciństwo to "złoty wiek" intensywnego
rozwoju wszystkich sfer osobowości. Następuje wtedy ogromna akceleracja
rozwoju psychicznego. Dziecko staje się coraz bardziej dojrzałe
do podejmowania samodzielnej aktywności czytelniczej, dlatego ważne,
by kreować pozytywną postawę czytelniczą już na etapie edukacji
wczesnoszkolnej. Ważną rolę spełnia nauczyciel, który prócz środowiska
rodzinnego jest ogromnym stymulatorem aktywności autoedukacyjnej.
Budzenie zamiłowań czytelniczych w warunkach nauki szkolnej w klasach
niższych polega na takiej pracy z lekturą, żeby nauczyć dziecko czytania
samodzielnego, autentyczności przeżywania, skłonić do własnej refleksji,
zaktywizować psychikę dziecka, wprowadzając je w świat rzeczywistości
literackiej. „Często treść lektury przerasta możliwości przeżywania
i rozumienia ucznia, dlatego też nauczyciel musi przyjmować rolę pośrednika
między książką, a jej czytelnikiem”5.
Sposoby, które upowszechniają czytelnictwo, to formy wizualne ogłoszenia, plakaty, albumy propagujące określone książki, gazetki
biblioteczne, wystawy książek; formy słowne - opowiadania i głośne czytanie
baśni i innych utworów, pogadanki i dyskusje o książkach, spotkania
autorskie, wieczory literackie, quizy, zgadywanki, małe formy teatralne, jak
na przykład inscenizacje utworów literackich, montaże literackie. Istotny jest
też udział w akcjach - te najbardziej znane to: „Cała Polska czyta dzieciom”,
„Uwolnij książkę”, „Magiczna Moc bajek”, „Mały Miś w świecie wielkiej
literatury”.

4Papuzińska

5

J. „Dziecięce spotkania z literaturą”. Warszawa:, 2007, s. 22

J. Czechowski „Literatura dziecięca”, Życie Szkoły 2007, nr 5, s. 8
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W społeczeństwie epoki przemian książka z coraz większym trudem
konkuruje ze środkami masowego przekazu. Warto jednak podejmować trud
upowszechniania czytelnictwa, bez którego życie większości ludzi stałoby
się znacząco uboższe i pozbawione wartości, jakie niesie ze sobą czytanie
literatury. Rozwijanie zamiłowania do czytania powinno stać się jednym
z priorytetowych celów edukacji zintegrowanej, a także wychowania
przedszkolnego, gdyż jak wspomina E. Malmqista' „ [...] ci którzy w czytaniu
nie znajdą zadowolenia i radości, prawdopodobnie nigdy nie zostaną
dobrymi czytelnikami ani też dobrymi uczniami”6.
Kowol Małgorzata
Przedszkole nr 4 w Pszowie

6

E. Malmqist "Nauka czytania w szkole postawowej", Warszawa, 1982. s. 5
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PAWEŁ DUBER
Polityka a młodzi ludzie w Polsce - zajęcia WOS
w szkole polskiej zagranicą.
TEMAT: Polityka a młodzi ludzie w Polsce
Cztery jednostki lekcyjne
Grupa wiekowa: kl. A-level
CELE Uczeń:
• rozumie znaczenie pojęcia „polityka”;
• odróżnia ruch społeczny od partii politycznej;
• potrafi opisać udział młodzieży w życiu politycznym;
• wymienia czynniki wpływające na stosunek młodzieży do polityki.
METODY I FORMY:
- rozmowa kierowana (pogadanka),
- analiza tekstu,
- analiza materiału audiowizualnego.
POMOCE I MATERIAŁY:
- teksty poświęcone stosunkowi młodych ludzi do polityki,
- słownik PWN,
- materiały audiowizualne zamieszczone online.
Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel zadaje pytanie o to, czym jest polityka.
2. Wspólne poszukiwanie odpowiedzi, nauczyciel wyświetla definicje
słowa polityka (załącznik nr1).
3. Nauczyciel zadaje pytanie o formy udziału młodzieży w życiu
politycznym (uczestnictwo w wyborach, bezpośrednia działalność
polityczna), wyjaśnia różnicę pomiędzy partią polityczną a oddolnym
ruchem społecznym, zwraca uwagę na rolę mediów społecznościowych
we współczesnej polityce.
4. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Czy polska młodzież interesuje się
polityką i bierze czynny udział w życiu publicznym?
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5.

6.

7.
8.

Uczniowie czytają teksty poświęcone udziałowi młodych ludzi w życiu
politycznym (załączniki nr 2 i 3). Analizują je wspólnie z nauczycielem,
który wyjaśnia niezrozumiałe pojęcia. Wspólnie szukają odpowiedzi
na następujące pytania: Jakimi wartościami kierują się młodzi ludzie
w życiu publicznym? W jaki sposób angażują się w politykę? Jakie są
przyczyny ich niechętnego stosunku do głównych partii politycznych?
Jakie zagrożenia niesie ze sobą niski udział młodzieży w polskim życiu
politycznym?
Uczniowie wraz z nauczycielem oglądają materiał audiowizualny
(załącznik nr 4). Wspólnie omawiają to, co obejrzeli, szukając
odpowiedzi na następujące pytanie: Jaki jest wpływ młodych ludzi
na działalność dwóch największych partii na polskiej scenie politycznej?
Podsumowanie głównych treści poruszanych w trakcie lekcji.
Zadanie domowe. Uczniowie mają przygotować wypracowanie:
„Czy polska młodzież interesuje się polityką?”

Załącznik nr 1:
Polityka (definicja według słownika PWN):
A. «Działalność władz państwowych, zwłaszcza rządu».
B. «Działalność jakiejś grupy społecznej lub partii mająca na celu zdobycie
i utrzymanie władzy państwowej; też: cele i zadania takiej działalności
oraz metody realizacji takich zadań».
C. «Sposób działania osoby lub grupy osób kierujących jakąś instytucją
lub organizacją».
D. «Zręczne i układne działanie w celu osiągnięcia określonych zamierzeń».
Załącznik nr 2:
Fragment artykułu Karoliny Messyasz „Rola i znaczenie polityki
w
świecie
młodych
ludzi.
Perspektywa
transformacyjna”
(„Władza Sądzenia”, 2012, nr 1):
W podsumowaniu pragnę wrócić do dwóch pytań postawionych
we wprowadzeniu do niniejszego tekstu. Najpierw spróbuję odpowiedzieć
na pytanie, co polityka oznacza dla młodzieży? Z deklaracji, ocen i działań
młodych ludzi na pierwszy plan przebija się zawód demokracją i elitami
politycznymi, a przynajmniej sposobem ich funkcjonowania w Polsce.
Wobec tego ich postawy polityczne znamionuje brak zaangażowania
i krytycyzm. W większości młodzi ludzie są apolityczni i pozostają często
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w politycznym letargu. Polityka leży poza zainteresowaniem młodzieży.
W badaniach ujawnia się ogromny dystans i nieufność do świata polityki,
jego organów i przedstawicieli. Powoduje to określone konsekwencje. Czas
zatem przejść do pytania o to, co młodzież, a w szczególności ich postawy
polityczne, oznaczają dla społeczeństwa? Apolityczność i indywidualizm
młodych ludzi nie daje zbyt wielkich szans na zwiększoną aktywność
społeczną, uczestnictwo w sferze publicznej, zainteresowanie sprawami
ogółu społeczeństwa, czy wzrost frekwencji wyborczej. Brak skutecznej
edukacji obywatelskiej w domu, mediach i szkole powoduje często
nieumiejętność korzystania z mechanizmów demokratycznych. Po roku 1989
nie nastąpiło radykalne przebudzenie młodzieży. Początkowy optymizm
i nadzieje dość szybko przerodziły się w zniechęcenie i zawód. Brak
zainteresowania dla spraw wspólnych, czy też rezygnacja z udziału
w decydowaniu o nich, jakie daje nam uczestnictwo w życiu politycznym,
może w przyszłości skutkować brakiem wspólnotowego instrumentarium
symbolicznego oraz ucieczkę w prywatność wraz ze wszystkimi jej
problemami i uciechami. Może budować także coraz większy dystans
pomiędzy politycznymi elitami, a resztą społeczeństwa, czego przejawy
można odnaleźć już dziś. Język, jakim posługują się partie polityczne, nie
trafia do młodych ludzi, brakuje również konkretnych propozycji
programowych skierowanych do nich. Młody elektorat nie jest targetem,
o jaki rywalizują politycy. Młodzi z kolei, mobilizują się rzadko i zazwyczaj
w wyjątkowych okolicznościach (jak wybory z 2007 r.). Styl dyskursu
polityki i dyskursu politycznego skutecznie zniechęcają do czynnego
interesowania się sprawami publicznymi, przyczyniając się do postrzegania
sporów nie jako immanentnej reguły demokracji, ale jako zjawiska
negatywnego. Demokracja zaś, to nie tylko procedury, ale także
społeczeństwo obywatelskie, które bierze czynny udział w konstruowaniu
rzeczywistości, również tej politycznej na co dzień.
Załącznik nr 3:
Raport: Polska młodzież niechętna głównym partiom, mediom
i Kościołowi. (artykuł online: https://www.dw.com/pl/raport-polskam%C5%82odzie%C5%BC-niech%C4%99tna-g%C5%82%C3%B3wnympartiom-mediom-i-ko%C5%9Bcio%C5%82owi/a-50501679
(dostęp z 27/10/2020)
Młodzi ludzie w Polsce są niechętni głównym partiom politycznym, a wiedzę
o polityce czerpią głównie z Facebooka - wynika z raportu berlińskiego
Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich i Międzynarodowych (ZOiS).
Młodzież w Polsce ma własne sprawy, jak LGBT, o które walczy.
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Opublikowany w czwartek (19.09.2019) raport ma rzucić światło na postawy
młodych ludzi w Polsce, pierwszego pokolenia, które nie doświadczyło
komunizmu, i pomóc zrozumieć sytuację polityczną. Choć został
zaprezentowany na kilka tygodni przed wyborami do polskiego parlamentu
i dotyczy m.in. preferencji partyjnych, to - jak zaznaczają autorzy - nie jest
on sondażem przedwyborczym. Badania przeprowadzono już w lutym 2020
r. na próbie 2000 respondentów w wieku od 16 do 34 lat, przede wszystkim
mieszkańców dużych miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Poznania,
Wrocławia, Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Lublina
i Szczecina. Respondenci wypełnili ankiety online.
Chociaż niewiele ponad jedna trzecia pytanych zadeklarowała, że interesuje
się polityką, to aż 75% chce wziąć udział w wyborach parlamentarnych.
Jedna trzecia z nich nie zdecydowała w momencie przeprowadzania badań,
na kogo odda głos. Jak wskazuje autor raportu Felix Krawatzek, godne uwagi
jest to, że dwie główne partie polityczne - zarówno PO, jak i PiS - mają wśród
młodych ludzi znacząco niższe poparcie, niż w całym społeczeństwie.
Zamiar głosowania na Platformę Obywatelską zadeklarowało 15,8%
ankietowanych, zaś na Prawo i Sprawiedliwość - 14,4 %. Niewiele ponad
10% pytanych chciało poprzeć Kukiz'15, a 8,2% - Wolność. Około 15%
wskazało, że zagłosuje na „inną partię”, co - zdaniem autorów raportu - może
uwzględniać zwolenników Wiosny Roberta Biedronia (powstanie
ugrupowania ogłoszono na początku lutego).
Aż 92% pytanych deklarowało, że wie o protestach, jakie miały miejsce
w Polsce w ostatnich latach. Ale jedynie 11% brało w nich udział - wynika
z raportu. Niewiele ponad 5% pytanych przyznało, że aktywnie działa
w jakiejś organizacji.
Wiedza z Facebooka
Najważniejszym źródłem informacji o polityce dla młodych ludzi w Polsce
jest Internet i media społecznościowe, a przede wszystkim Facebook;
ponad 24% wskazało go jako główne źródło informacji. Polskie Radio
zostało wskazane przez 2,5% pytanych, a gazety i czasopisma - przez 2,7%.
„Jest prawdopodobne, że polaryzacja i często antagonistyczny ton w polskich
mediach są przyczyną niskiego zaufania do nich” - ocenia Krawatzek.
Według raportu jedynie 30% ankietowanych deklarowało, że ufa mediom.
Spośród instytucji największym zaufaniem młodzi Polacy darzą wojsko
(80%), policję i organizacje pozarządowe (około 60% w obu przypadkach).
Sejm cieszy się zaufaniem około 22% respondentów, zaś prezydent - około
44%.
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USA najważniejszym partnerem
Autorzy raportu zwracają też uwagę na bardzo niską ocenę Kościoła
katolickiego przez młodych Polaków; jedynie 29% respondentów
deklarowało, że „ufa” bądź „raczej ufa” Kościołowi. Według autorów
związane jest to ze skandalem związanym z tuszowaniem przypadków
molestowania seksualnego dzieci przez duchownych.
Załącznik nr 4:
Rozmowa z udziałem przedstawiciela Forum Młodych PiS oraz Młodych
Demokratów PO https://www.youtube.com/watch?v=d23bu9GqoYs
(dostęp z 27/10/2020)

Paweł Duber
Polska Szkoła Sobotnia
West Bromwich (Wielka Brytania)
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BEATA FRENCH
Past Continuous i Past Simple – ćwiczenia praktyczne
na lekcje w klasie VI.

TEMAT: Past Continuous i Past Simple – ćwiczenia praktyczne.
Czas trwania: 45 minut
Wiek uczniów: 12 lat, klasa VI

STANDARDY EDUKACYJNE :
Wariant podstawy: II.1 Etap edukacyjny: II
Zgodność z nową podstawą programową, punkt podstawy:
I.12.;
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych),
umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie
następujących tematów nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki,
korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii
informacyjno - komunikacyjnych);
II.1, II.2, II.5;
Uczeń:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;
5.znajduje w wypowiedzi określone informacje;
III.1, III.4;
Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile,
SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy,
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ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem,
artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach
i blogach, teksty literackie)
IV.2;
Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach
z przeszłości i teraźniejszości;
VI.3;
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
VIII.1.;
Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte
w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach,
piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);
XIV
Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic
między językami)
CEL GŁÓWNY: Doskonalenie zastosowania czasów Past Continuous i Past
Simple.
CELE OPERACYJNE:
Rozumienie wypowiedzi:
• Uczeń reaguje na polecenia, określa główną myśl wypowiedzi i tekstu,
znajduje w wypowiedzi i tekście określone informacje.
Tworzenie wypowiedzi:
• Uczeń opowiada o wydarzeniach z przeszłości.
Reagowanie na wypowiedzi:
• Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje.
Przetwarzanie wypowiedzi:
• Uczeń przekazuje w języku angielskim informacje zawarte
w materiałach wizualnych oraz informacje sformułowane w języku
angielskim,
• Uczeń stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada świadomość
językową.
Znajomość środków językowych:
słownictwo: technologia, czynności dnia codziennego,
gramatyka: użycie czasu Past Continuous i Past Simple.
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• Uczeń potrafi mówić o swojej przeszłości, o tym co robił;
• Uczeń potrafi zainicjować i podtrzymać rozmowę w języku angielskim;
• Uczeń zna budowę czasów Past Continuous i Past Simple i potrafi
przetłumaczyć zdania, w których zostały zastosowane.
POMOCE:
- podręcznik English Class A2
- rzutnik i komputer
- tablica multimedialna
(Alternatywą do ww. podręcznika jest jego wersja online, zakładka
w e-panelu na www.pearson.pl)
METODY I FORMY:
- metoda komunikacyjna i gramatyczno-tłumaczeniowa
- praca indywidualna
- praca w parach
PRZEBIEG LEKCJI:
I. Wprowadzenie:
Przywitanie i sprawdzenie listy obecności. Nauczyciel przedstawia temat
lekcji i prezentuje cele:
Po lekcji będziesz umiał stosować czasy Past Simple i Continuous
oraz powiedzieć, co i jak się wydarzyło.
• Rozgrzewka: Nauczyciel pyta, jakie wynalazki doktora Q uczniowie widzą
na rysunku w podręczniku s.56. Uczniowie odpowiadają indywidualnie.
Nauczyciel zadaje pytanie np. What can you do with each of the inventions?
II. Część właściwa:
1.

2.

Nauczyciel zwraca się do klasy, by słuchając płyty, przeczytali tekst
w podręczniku i indywidualnie wykonali zadanie, uzupełniając luki
w zdaniach na podstawie przeczytanego wcześniej tekstu.
Uczniowie wykonują zadanie, następnie sprawdzają go
z nauczycielem.
Nauczyciel informuje uczniów, że przedstawi prezentację
multimedialną dołączoną do podręcznika (ze znajomym chomikiem
Hammy'm), w której znajdują się wyjęte z przeczytanego
przed chwilą tekstu zdania. Chomik pokaże uczniom, jak mówić
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3.

4.
5.

o przeszłości z użyciem czasów przeszłych: Past Simple
i Continuous.
Po prezentacji nauczyciel rozdaje kartę z rozpisanymi graficznie
czasami (załącznik 1); uczniowie wspólnie z nauczycielem jeszcze
raz analizują budowę tych czasów i wklejają kartę do zeszytu.
Następnie nauczyciel prosi o wykonanie w parach zadań z karty
pracy.
Nauczyciel monitoruje pracę uczniów i udziela wskazówek.

III. Podsumowanie:
Nauczyciel pyta uczniów, co podobało im się w dzisiejszej pracy w parach.
Następnie zadaje pytanie co robili, gdy inna czynność jednocześnie
wydarzyła się w trakcie już opisanej.
What were you doing in the afternoon when the telephone rang?
lub
Where were you walking when you saw your friend? itd.
Uczniowie odpowiadają.
Na zadanie domowe nauczyciel zachęca do obejrzenia filmiku
z JASIEM FASOLĄ w celu utrwalenia wiadomości:
https://www.youtube.com/watch?v=v6PIm2gvDJs
Po każdym fragmencie pojawi się zdanie w czasie Past Simple i Past
Continuous opisujące to, co się stało.
Ewaluacja dla uczniów.
Ankieta ewaluacyjna jest anonimowa.
Przy każdym punkcie zakreśl wybraną odpowiedź lub wpisz własną.
1. Lekcja była:
• nudna
• mało interesująca
• średnio interesująca
• bardzo interesująca
2. Podczas tej lekcji najbardziej podobało mi się........................................
3. Czy odpowiadało Ci tempo pracy?
*Tak *Nie
4. Oceń swoją aktywność na lekcji :
1 2 3 4 5 6
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5. Jak oceniasz pracę kolegów?
12 34 5 6
6. Czy podobały Ci się pomoce naukowe stosowane na lekcji?
*Tak
*Nie
7. Czy zadania były dostosowane do Twoich możliwości?
*Tak
*Nie
8. Czy nauczyciel był według Ciebie dobrze przygotowany do zajęć?
*Tak
*Nie
9. Czy odpowiadała Ci atmosfera na lekcji? Jeśli nie, to napisz dlaczego?
*Tak
*Nie
……………………………………………………………………………
10. Czy coś zmieniłbyś w lekcji? Jeśli tak, to co?
....................................................................................................................
11. Oceń pracę nauczyciela. Masz okazję postawić stopień.
1 2 3 4 5 6
Dziękuję za wypełnienie ankiety ;-)
KARTA PRACY
ĆWICZENIA GRAMATYCZNE:
PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS
I. Put the following verbs in the Past Simple or the Past Continuous form.
1. He _____________ (sit) on the bank fishing, when he
_____________ (see) a man’s hat floating down the river.
2. It _____________(rain) when we _____________ (drive) home.
I _____________(remember) closing the windows, so
I _____________(not worry).
3. As the goalkeeper _____________ (throw) the ball to the defender
a sparrow _____________ (fly) across the pitch and it
_____________ (hit) the poor bird.
4. A history lesson _____________ (go) on. I _____________
(glance) at the teacher who _____________ (draw) something on
the blackboard.
5. The waiting room was full of people. Some _____________(read)
others _____________ (sleep). When the doctor _____________
(arrive) I _____________ (stop) doing my crossword.
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II. Make the following sentences negative.
a. He washed his car yesterday.
____________________________________
b. The film was worse than I expected.
____________________________________
c. I arrived before the end of the show.
____________________________________
d. She threw the ball into the goal.
____________________________________
e. Two people were sitting in the room
____________________________________
f. She was making breakfast.
____________________________________
III. Put the words into the correct order.
a. in/ I/ a /when/ I /Manchester/ worked/ lived/ in/ shop.
b. our/ to/ we/ them/ invited/ party.
c. yesterday/ at/ Tom /work/ was ?
d. that /enough/ have/ to/ I/ didn’t /money/ buy/ ring.
e. the /I /very/ film/ enjoyed/ much.
IV. Decide whether the parts in bold are in the correct tense.
Write Yes or No
a. Leopold was falling off the ladder while he was painting the ceiling.
b. Wendy was waiting for me when I arrived.
c. We didn’t go fishing because it rained.
d. I was seeing Scott in the park. He was sitting on the grass and he read
a book.
e. This time last year had I holiday on Bali.

Beata French
nauczyciel języka angielskiego i muzyki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim;
tłumacz tekstów ekonomiczno -prawnych w biznesie
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ZAŁĄCZNIK NR 1
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JOANNA SZCZYGIEŁ
Kilka pomysłów na lekcje wychowawcze.
„Dobry wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie,
a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje- przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”
/Janusz Korczak/
Lekcje wychowawcze to okazja do:
• integracji,
• realizowania ciekawych inicjatyw,
• identyfikacji swoich mocnych stron,
• konfrontacji własnych poglądów ze sposobem myślenia innych.
Jednym z elementarnych zadań wychowawcy jest diagnoza klasy.
Lekcja wychowawcza może być przyczynkiem do działania na rzecz
doskonalenia warsztatu pracy uczniów.
Lekcje wychowawcze powinny stać się przestrzenią sprzyjającą rozmowom
np. o życiu.
Wychowując, wpływamy na sposób myślenia i postrzegania świata, postawy,
wyznawane wartości, sposób przeżywania, czy charakter wychowanków.
Młodzi powinni mieć szansę, by bezpiecznie zmierzyć się z trudnymi
tematami, skonfrontować swoje poglądy ze sposobem myślenia
prezentowanym przez innych, zmienić perspektywę, wejść w rolę kogoś
innego.
Praca wychowawcza z klasą to długi proces oparty na wzajemnych relacjach
wychowawca – uczniowie. Rolą wychowawcy nie jest nauczanie, ale:
• inspirowanie,
• rozbudzanie ciekawości,
• pokazywanie możliwych dróg,
• wspieranie w wyborach.
Tak jak w każdym obszarze pracy szkoły, tak i w ramach prowadzenia
lekcji wychowawczych powinna ważną rolę odegrać ewaluacja.
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Oto przykłady kilku scenariuszy lekcji wychowawczych.
TEMAT 1: „JAKI JESTEM? CZY JESTEM IDEALNY?” - scenariusz
lekcji wychowawczej wzmacniającej poczucie własnej wartości.
CEL:
• przekonanie uczniów o ich niepowtarzalnej wartości;
• uwrażliwienie na fakt, że ideały nie istnieją, każdy z nas jest inny.
MATERIAŁY:
• stół na środku sali,
• różne warzywa i owoce,
• płachta wielkości stołu,
• zielony nos (lub w innym jaskrawym kolorze).
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Przed lekcją ustaw na środku sali stół, na stole ułóż różne owoce
i warzywa, następnie przykryj stół płachtą, aby nikt nie widział,
co na nim się znajduje.
2. Wejdź do klasy z zielonym (lub w innym kolorze) nosem – możesz go
pomalować, nakleić kartkę samoprzylepną w danym kolorze
lub przymocować sobie kulkę w danym kolorze jak u klowna. Pewnie
wywołasz poruszenie, ale nie zwracaj na to uwagi.
3. Po sprawdzeniu obecności i wykonaniu czynności wstępnych zapytaj
uczniów, czym są tak podekscytowani, z czego się śmieją?
Prawdopodobnie odpowiedzą Ci, że „Pani ma kolorowy nos”
albo „Wygląda Pani jak klown”.
Zapytaj ich wtedy:
• Co by było, gdyby od dzisiaj nastała nowa moda i wszyscy nosiliby
kolorowe nosy? Czy oni dostosowaliby się do nowego trendu i też
nosiliby kolorowe nosy?
• Czy wtedy byłoby to dziwne?
• Kto lub co decyduje o tym, że coś jest dziwne, a coś jest normalne?
4.

Porozmawiaj z uczniami na temat mody, reklamy, dostosowywania się
do panujących trendów, gubienia swojej tożsamości.
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5.

6.
7.

Odkryj stół, a uczniowie niech podejdą i zobaczą, co się na nim znajduje.
Zapytaj, który owoc albo które warzywo ma według nich idealny kształt.
Czy istnieje jakiś wzór, schemat, którym powinniśmy się kierować
w naszej ocenie?
Wysłuchajcie z klasą piosenki Arki Noego „Nieidealna”
https://youtu.be/C5yKQ5Hji3s
Zapisz z uczniami wnioski, np.
• każdy z nas jest inny
• ideały nie istnieją
• taki jaki jesteś, jesteś fajny
• bądź świadom swojej wartości

TEMAT 2: „ODKRYJ SWÓJ TALENT” - scenariusz lekcji
wychowawczej (w oparciu o scenariusz lekcji Marzeny Kud).
CEL:
• odkrycie swoich talentów;
• odkrycie swoich mocnych stron;
• wzmocnienie poczucia wartości;
• wizualizowanie spełnienia marzeń;
• odkrycie związku między rozwojem talentów a spełnieniem marzeń.
POMOCE:
• kartki A4 z pytaniami (tyle ilu jest uczniów),
• grube, długie słomki (tyle ilu jest uczniów),
• samoprzylepne kolorowe karteczki,
• puste kartki z zeszytu, coś do losowania (kolorowy worek, koszyk,
urna), (ćwiczenie Konferansjer)
• tekturowe małe karteczki, w kształcie wizytówek, (tyle ilu jest
uczniów) kolorowe flamastry (wizytówka)

Część 1. Krąg myśli
1. Wychowawca ustawia krzesła w kręgu, a na każdym krześle umieszcza
kartkę A4 z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz z pytaniami:
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2.

3.

W czym jestem dobry?
Na czym się zna?
Czego mogą się ode mnie nauczyć inni?
Uczniowie wchodzą do sali, zajmują miejsca w kręgu, zapisują
na swoich kartkach informacje o sobie i puszczają kartki dalej tak,
by każdy mógł dopisać odpowiedź do jednego wybranego pytania (cały
czas na temat ucznia z danej kartki).
W ten sposób do każdego wraca kartka z odpowiedziami od całej klasy.
Po skończeniu zadania wszyscy wspólnie ustalają temat lekcji.
Wychowawca pyta uczniów o ich odczucia po przeczytaniu opinii
o swoich umiejętnościach, czy opinia innych pokrywa się z tym,
co myślą o sobie.
Wychowawca wyjaśnia, czym jest talent, czym umiejętności, a czym
mocne strony.

Część 2. Drogowskaz
1. Uczniowie wraz z krzesłami wracają na miejsca.
2. Wychowawca rozdaje uczniom słomki i samoprzylepne kolorowe
karteczki i prosi, aby uczniowie pocięli karteczki na 5 części (5 pasków).
3. Na każdym pasku uczeń wpisuje jedną umiejętność z kartki A4,
która najbardziej pasuje do niego (w sumie musi ich być pięć).
4. Następnie uczeń przykleja karteczki na słomkę, tworząc drogowskaz
talentów.
Część 3. Konferansjer - wizualizowanie swoich talentów.
1. Wychowawca rozdaje uczniom kartki. Objaśnia, aby uczniowie
wyobrazili sobie siebie za 20 lat odbierających nagrodę na scenie,
np. za wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe, artystyczne itp.
2. Zadaniem uczniów jest wyobrazić sobie: za co odbierają nagrodę, kim
są i napisać tekst zapowiedzi własnej osoby dla konferansjera.
Uczniowie powinni wykorzystać w tym celu swój drogowskaz talentów.
3. Po zakończeniu zadania nauczyciel zbiera kartki, wybiera ochotnika,
który losuje kartkę i zapowiada wylosowanego ucznia, czytając z kartki
zapowiedź o nim.
4. Wywołany uczeń wychodzi na środek, pozostali biją mu brawa,
a następnie uczeń opowiada o swoich emocjach związanych z jego
zapowiedzią.
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Ćwiczenie można powtórzyć kilkukrotnie, w zależności od czasu,
jakim dysponujemy.
Część 4. Wizytówka
1. Nauczyciel rozdaje uczniom małe sztywne karteczki i kolorowe
flamastry.
2. Uczniowie tworzą swoją wizytówkę przyszłości – rysują znak firmowy,
logo, coś co ich charakteryzuje, piszą czym się zajmują.
3. Po zrobieniu wizytówek zaczynają się nimi wymieniać między sobą,
rekomendując swoje usługi.
4. Wracają na miejsca i ochotnicy opowiadają o swoich wrażeniach
i emocjach.
Część 5. Podsumowanie i wnioski.
1. Uczniowie dzielą się swoimi wnioskami, mówią, co odkryli w czasie
lekcji, nad czym chcą pracować, z jakim talentem wychodzą z tych zajęć.
2. Opcjonalnie można uczniom zaprezentować film
https://youtu.be/tEvzQmTguBU
Na koniec podaję linki do stron, gdzie można znaleźć ciekawe
scenariusze lekcji wychowawczych.
Linki do plików z lekcjami wychowawczymi
https://skokiporozum.blogspot.com/p/lekcje-wychowawcze.html
http://inspiracjedlaszkoly.pl/inspiracje/inspiracje-na-lekcje-wychowawcze
https://www.profesor.pl/publikacje-top,29,Scenariusze,20,Lekcjawychowawcza
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=katalog&mainSRV=i
nterklasa&ucpage=FoldersObjects&ucfolder=1049
Joanna Szczygieł
doradca metodyczny z chemii
nauczyciel chemii ILO im.14 Pułku Powstańców Śl.
w Wodzisławiu Śl.
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JUSTYNA MICHALIK
Rola muzyki na języku obcym w kształceniu
zintegrowanym.
W okresie późnego dzieciństwa, które rozpoczyna się w wieku 6-7
lat, zachodzi szereg zmian w rozwoju: fizycznym, poznawczym, społecznym,
emocjonalnym, moralnym, w osobowości, w sprawnościach językowych
i komunikacyjnych u dzieci. Rozpoczęcie nauki szkolnej jest motorem
do zachodzących zmian. Dziecko rozpoczyna wówczas systematyczne
zdobywanie wiedzy, a uczenie się stanowi podstawowy rodzaj aktywności
w tym i następnym okresie życia. 7
Sposoby nabywania wiedzy przez dzieci w kształceniu
zintegrowanym były i pozostają nadal obiektem poznania wielu badaczy.
W historii szkolnictwa metody nauczania w kształceniu zintegrowanym
ulegały ciągłym przeobrażeniom, w zależności od roli, która została im
przypisana. Sięgając do epoki średniowiecza, widzimy że, wraz
z powstaniem szkół rozwinęły się metody nauczania. Zdaniem
J.Bereźnickiego (2008) jedną z metod powstałą w V wieku była metoda
słowna, która zgodnie z jej założeniem polegała na przekazywaniu słowa
zarówno mówionego jak i pisanego, które powinno zostać przez uczniów
przyswojone. Metoda, która ukształtowała się z początkiem V wieku, nie
zyskała jednak licznego grona odbiorców tak, aby mogła na stałe
funkcjonować w nauczaniu dziecka I etapu edukacyjnego. Jak wskazuje
Cz.Kupisiewicz (1995) Luis Vives i Michel de Montaigne, domagali się
obserwacji zjawisk przyrody;z kolei Johann Heinrich Pestalozzi pisał,
że wiedzę operatywną dziecko może czerpać dopiero z poznawania rzeczy,
a nie cudzych postrzeżeń i świadectw o nich. Zmiany postrzegania metod
pracy z dzieckiem przyniósł przełom XIX i XX wieku. To wtedy właśnie
w pracach J. Deweya pojawił się nowy sposób nauczania, w którym

7

A. Kołodziejczyk, Późne dzieciństwo -młodszy wiek szkolny, w:
Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Warszawa 2011,
s.234.
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zaznajamianie uczniów z wiedzą połączono z rozwijaniem ich zdolności
i zainteresowań. 8
Nie tylko prace J. Deweya, ale również wprowadzenie pojęcia
inteligencji wielorakich przez H. Gardnera w 1983 dało początek
postrzeganiu inteligencji w sposób zupełnie odmienny od dotychczasowego.
Amerykański psycholog wskazuje, że każdy człowiek ma wiele
współpracujących ze sobą i przenikających się wzajemnie inteligencji.
Należą do nich: inteligencja językowa, matematyczno–logiczna, muzyczna,
wizualno–przestrzenna, ruchowa, przyrodnicza oraz interpersonalna.
Dziewiąta inteligencja zwana egzystencjalną, filozoficzną lub duchową,
została dotąd niedostatecznie zbadana i znajduje się nadal w polu poznania
naukowego.
Z badań przeprowadzonych przez J. Bałachowicz (2003) wynika,
że pod pojęciem „nauczanie zintegrowane” można rozumieć wiele, niemniej
jednak większość nauczycieli rozumie odejście od nauczania
przedmiotowego na rzecz całościowego ujęcia treści, jak również dobór
odpowiednich form aktywności dostosowanych do indywidualnych potrzeb
dziecka, rozbudzenie jego ciekawości, motywacji do pracy, łączenie celów
nauczania i wychowania, czy też postrzeganie ucznia jako całościowej,
niepowtarzalnie rozwijającej się osoby.
Koncepcja nauki języków obcych w kształceniu zintegrowanym jest
procesem całościowym i multisensorycznym. Opierając się zatem
na multisensoryczności w nauczaniu języków obcych należy zwrócić
szczególną uwagę na to, jak ogromną rolę odgrywa muzyka na lekcjach
języka obcego w nauczaniu zintegrowanym.
Wdrożenie elementów muzyki, oprócz rymowanek i historyjek
obrazkowych pozwoli na osłuchanie się z melodią i strukturą języka obcego,
będzie również stymulowało proste wypowiedzi ustne w języku obcym.
Treści podstawy programowej zostają przekazywane przy pomocy piosenek,
łatwych do zapamiętania, którym towarzyszą własnoręcznie wykonane
instrumenty muzyczne. Prowadzenie zajęć z towarzyszeniem melodii i rytmu
wspiera rozwijanie inteligencji muzycznej, jako jednej z 8 określonych
8

M. Szczotka, K. Szewczuk, Metody wspierania edukacyjnego
stosowane przez nauczycieli klas I-III – raport
z badań, ,,Edukacja elementarna w teorii i praktyce’’, 14, 2009,
s.110.
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przez H. Gardnera. Poniżej zostają wymienione propozycje piosenek,
które można zastosować na lekcji języka obcego. Do niektórych z nich podaję
zapis nutowy, który z powodzeniem może zostać wykorzystany podczas
lekcji jako akompaniament zagrany przez nauczyciela.

Hallo, hallo, schön, dass du da bist,
Hallo Anna, hallo Benno!,
Guten Morgen und hallo,
Jetzt sind wir alle da!,
Ich mag Schokolade,
Drei und vier – tanz mit mir!,
Die Farben sind komplett,
Der – die – das – Rap,
Mein rosa Lineal,
Familien Rap,
Meine Familie,
Du bist einfach spitze!,
Lustig, lustig, tralleralera,
Kling, Glöckchen,
Kuckuck, Kuckuck.
Grün, grün, grün,
Ich gehe mit meiner Laterne,
Seht wer sitzt denn dort im Gras,
Danke Mama
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ANNA SKOCZEŃ
Rola książek w wychowaniu dzieci.
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi, na podstawie
analizy literatury dziecięcej, na pytanie o rolę książek w wychowaniu dzieci
oraz refleksja nad tym, jak ważną rolę pełni osoba czytająca dziecku książkę
lub opowiadająca bajki. Publikacje naukowe oraz wiele artykułów w prasie
pedagogicznej pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków
dotyczących tego tematu.
Z literatury fachowej wynika, iż rola książek, w tym także baśni
i bajek jest niewątpliwie ogromna i bezcenna w wychowaniu dzieci. Autorzy
zgodnie twierdzą, że bajki i baśnie rozwijają wyobraźnię i fantazję. Ogólnie
zgadzamy się, że książki kształtują inteligencję, a czytanie sprzyja również
poszerzaniu zasobu słownictwa. Dzięki baśniom i bajkom dziecko uczy się
rozpoznawać dobro i zło oraz ma możliwość utożsamiania się z danym
bohaterem. Dziecko, dzięki tym fantastycznym opowiadaniom, mniej
lub bardziej realistycznym przygodom, ma możliwość wyciągania
wniosków. Przekładając w ten sposób fantastyczne zdarzenia na realia, uczy
się dzięki temu logicznego myślenia.
Rola bajek i baśni jest, więc ogromna. Ponadto, pragnę zwrócić
uwagę na szczególną rolę osoby czytającej dzieciom książkę, o tym, jak wiele
od niej zależy. Jak pisze I. Słońska „Każdy, kto ma do czynienia z dziećmi,
wie, że uwielbiają one baśnie. Kto umie je opowiadać, ma klucz
do dziecięcych serc”. Osoba czytająca lub opowiadająca bajkę może swoją
postawą zachęcić lub zniechęcić do sięgnięcia w przyszłości po inne utwory
literackie. Opowiadając dzieciom z zaangażowaniem, wychowujemy
pokolenie, które będzie wolało w przyszłości sięgnąć po książkę zamiast
oglądać bajki.
Czytając literaturę dzieciom poszerzamy ich zasób słownictwa oraz
powodujemy, że starsze dziecko, dzięki czytaniu, popełnia mniej błędów
w pisowni, czyli z ortografią jest za pan brat. Dlatego też na nas, pedagogach,
spoczywa wielka odpowiedzialność. To nauczyciele, jak również rodzice,
powinni jak najwięcej dzieciom czytać. Interpretując tekst, powinniśmy
manipulować głosem, zmieniać ton w zależności od przebiegu akcji.
Monotonne czytanie powoduje, że dziecko nie jest zainteresowane książką,
szybko się nudzi i czeka tylko, aby móc robić coś innego. Dodatkowo
niezainteresowane dziecko przeszkadza innym dzieciom. Powoduje ich
dekoncentrację i chaos w grupie. Dlatego nauczyciele, rodzice powinni
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dołożyć wszelkich starań, aby czytanie sprawiało dzieciom radość,
wzbudzało ciekawość i chęć sięgania po coraz to inne książeczki.
Wybierając baśnie i bajki dla dzieci, szczególnie nauczyciele z grup
przedszkolnych, powinni pamiętać o tym, że należałoby zapoznać się z bajką
wcześniej. Ktoś może powiedzieć, że to niepotrzebne, bo po pierwsze
większość bajek znamy z dzieciństwa i zostały nam one do dziś w pamięci,
ale niestety sama, jako rodzic i nauczyciel, doświadczyłam tego, że znana
bajka czy baśń w jednej książce przyjmuje łagodniejszą formę, a w drugiej
bardziej brutalną.
W mojej pracy spotykam się z różnymi bajkami i dzięki temu mogę
stwierdzić, że różne wydawnictwa różnie interpretują treść bajki. Czasami
bajki znane nam z dzieciństwa są modyfikowane. Taka zmiana niektórych
faktów i treści w książkach czasem działa na korzyść: wzbudza u dzieci
pozytywne emocje, takie jak: radość, zaufanie, miłość, przyjaźń, odwagę,
bezinteresowność. Niestety pojawiają się niekiedy również emocje, takie jak:
złość, gniew, lęk czy strach. Miałam możliwość przedyskutowania tego
problemu z nauczycielami, jak również zaobserwowania go w mojej pracy.
Zdarza się, że podczas czytania niektórych fragmentów książek, dzieci
odczuwają strach. Często zdarza się tak z powodu nieprzygotowania się
nauczyciela do czytania książki oraz braku znajomości jej treści. Grupą dzieci
reagujących w ten sposób są najczęściej dzieci trzy i czteroletnie. Na naszych
barkach leży odpowiedzialność za umiejętny dobór czytanej literatury tak,
aby zachęcała, przekazywała pozytywne wartości. Sięgając po książki
dla dzieci, należy zwrócić uwagę na dostosowanie jej treści do wieku dziecka
oraz na to, czy jej szata graficzna jest odpowiednia i przyciąga barwami.
Książki dla małych dzieci muszą być kolorowe, ciekawe, przyciągające
uwagę. Dużą rolę edukacyjną, oprócz treści książki, mają ilustracje. Dzięki
nim dzieci utożsamiają się z bohaterami, poznają miejsca i książkowe
otoczenie. W ostatnim czasie miałam okazję przeczytać książki dla dzieci
z serii „Moja mama pracuje …” .autorstwa pani Małgorzaty Król. Są to
książki edukacyjne opisujące rzeczywiste miejsca pracy i dany zawód.
Z pierwszej części pt. „Moja mama pracuje na kolei” dzieci mogą dowiedzieć
się między innymi wielu rzeczy o pracy kolejarzy i zasadach bezpiecznego
zachowania się na przejeździe kolejowym, zgodnie z kampanią społeczną
„Bezpieczny Przejazd”. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami i pokazuje
miejsca pracy na kolei, które zwykle nie są dostępne dla podróżujących
pociągiem. W drugiej części pt. „Moja mama pracuje w kopalni” autorka
odkrywa tajniki produkcji węgla i pracy na kopalni. Ponadto dzieci mogą
zobaczyć urządzenia i miejsca pracy górników na powierzchni kopalni
w zakładzie przeróbczym.
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Reasumując, możemy stwierdzić, że wszystkie gatunki literatury
dziecięcej, w tym baśnie i książki edukacyjne, mają za zadanie uczyć, bawić
i wychowywać. Dzięki nim dzieci poznają świat oraz uczą się zasad
i wartości, jakimi powinni się kierować. Dzięki literaturze wiedzą, co jest
dobre, a co złe. Co to jest miłość, odpowiedzialność, bezpieczeństwo. Uczą
się działania w grupie, pokonywania trudności np. strachu. Wszystko to ma
niesamowitą wartość wychowawczą, jeśli jest odpowiednio dostosowywane
do grupy wiekowej dzieci. Niemały wpływ ma również oswojenie
nauczyciela z przedstawianą książką, gdyż wydawnictwa mają tendencję
do zmieniania treści. Aby nie być gołosłownym, zdarza się, że w jednych
książkach Jaś i Małgosia idą do lasu, a w innych zostają porzuceni. Rolą
nauczyciela jest dostosowanie opowieści do grupy, aby niepotrzebnie nie
powodować lęku. Dzięki książkom możemy stymulować rozwój dzieci.
Za ich pomocą możemy też rozwiązywać zaistniałe problemy
i konflikty w grupach.
Widząc, jak wielkie znaczenie w rozwoju ma dla dzieci czytanie,
dołóżmy wszelkich starań, aby czytanie książek stało się nieodłącznym
elementem życia rodzinnego, aby książka od najmłodszych lat królowała
w naszych domach. Stawiając na duże zainteresowanie dzieci książką,
wzbogacajmy ich biblioteczkę oraz uczmy tego, iż książkę można też
wypożyczać, wymieniać z przyjacielem, może być ona świetnym pomysłem
na prezent.
My, nauczyciele, oprócz tego, iż na co dzień wypełniamy wiele
różnych funkcji, jesteśmy również rodzicami. Dlatego pamiętajmy o jeszcze
jednej ważnej sprawie. Czytane dziecku książki przez nauczyciela
w przedszkolu lub w szkole - to za mało. W dzisiejszej dobie, gdy wkoło nas
ciągle toczy się gonitwa, wygospodarujmy czas dla naszych dzieci.
Pamiętajmy, że wspólne czytanie wzmacnia więzi pomiędzy rodzicem
a dzieckiem i dodatkowo procentuje na przyszłość.
Bibliografia:
1. I. Słońska, Dzieci i książki, Państwowe Zakłady Wydawnictw
Szkolnych, Warszawa 1957, s. 56.
Skoczeń Anna
nauczyciel w SP 2 w Gorzycach
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JUSTYNA STĘPIEŃ, ALEKSANDRA STANIEK,
MONIKA STRĄCZEK-GROLIK
Projekt edukacyjno-wychowawczy
Budowanie klasowego systemu wartości.
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WSTĘP
„Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego
oraz upowszechnianiu wiedzy na ten temat.
Człowiek, jako istota rozumna i świadoma, dąży do określonych wartości.
Wartości obejmują i normują wszystkie wymiary życia. Dotyczą sfery
fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej. Stanowią one kryteria takiej
postawy i takich decyzji w odniesieniu do wszystkich tych sfer, które
umożliwiają człowiekowi integralny rozwój oraz realizację jego aspiracji
życiowych. Wartości wyznaczają nasze postawy wobec ludzi i rzeczy.
Rzutują tym samym na stany emocjonalne oraz wpływają na samoocenę.
Dzięki realizacji projektu dzieci dowiadują się, jak ważne są podstawowe
wartości takie jak: rodzina, zdrowie, bezpieczeństwo, przyjaźń, uczciwość,
prawda, piękno itp. Wybrano wartości, które dla społeczności szkolnej są
najważniejsze.
Angażowanie się uczniów w realizację zadań powoduje, iż w szkole
wytwarza się wyjątkowa atmosfera, czyniąc tym samych placówkę „drugim
domem”.
Na pierwszym klasowym spotkaniu przeprowadza się burzę
mózgów dotyczącą treści zajęć pod hasłem: „Jak organizować zajęcia?”
W zrealizowanym w naszej szkole projekcie uczniowie przedstawili wiele
ciekawych pomysłów. Wspólnie z wychowawcą dokonano weryfikacji
i przystąpiono do przydziału zadań.
Projekt dobrze jest realizować według terminarza. Obejmuje on
edukację polonistyczną, matematyczną, muzyczną, plastyczno-techniczną,
społeczną i pracę wychowawczą.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
•

Stworzenie wspólnie z dziećmi hierarchii wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
Uczeń:
•
•
•
•

Wie, czym są wartości;
Potrafi wymienić podstawowe wartości życiowe i wyjaśnia ich
znaczenie w życiu człowieka;
Ocenia zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru wartości;
Jest zmotywowany do kierowania się w życiu wartościami;
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•
•
•
•
•

Potrafi stworzyć swój własny system wartości, według którego będzie
postępował;
Odpowiada na pytania dotyczące filmu „Drzewo, które umiało dawać”;
Przygotowuje się do publicznego wystąpienia związanego z prezentacją
efektów swojej pracy;
Rozwija swoje umiejętności plastyczne, muzyczne i aktorskie;
Potrafi współpracować w grupie.

UCZESTNICY:
•

Uczniowie klas drugich, nauczyciele, rodzice

METODY I FORMY REALIZACJI PROJEKTU:
•
•
•
•
•
•

Podające- pogadanka, praca ze źródłem drukowanym,
Problemowe- burza mózgów,
Praktyczne- ćwiczenia, drama, pokaz,
Praca jednostkowa,
Praca zbiorowa,
Praca grupowa.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU
Uczeń:
•
•
•
•
•
•

Zna pojęcie wartości, potrafi stworzyć swoją hierarchię wartości,
na podstawie której będzie postępował;
Podejmuje refleksje nad podstawowymi wartościami – miłość, przyjaźń;
Ma wyrobioną świadomą postawę zmierzającą do życia według danego
systemu wartości;
Umie zgodnie i twórczo współpracować zespołowo;
Chętnie bierze udział w zabawach grupowych;
Rozwija swoje umiejętności muzyczne, plastyczne i aktorskie.

Poniżej prezentujemy przykładowy sposób dokumentowania przebiegu
planowania i realizacji projektu.
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PLAN REALIZACJI ZADAŃ PROJEKTU: (przykładowy podział)
L.p.

Zadania

Termin

1.

Warsztaty na temat
zasad higienyZdrowie jako jedna
z ważniejszych
wartości w życiu
człowieka.
Zajęcia warsztatowe
na temat wartości
„Na tropie wartości”
– stworzenie
wspólnie z dziećmi
definicji wartości,
hierarchii wartości
Pogadanki na temat
najważniejszych
wartości

06.03.
2020r.

4.

Wykonanie kart
prezentujących
symbole wybranych
wartości.

10.03.2020r.

5.

„Na czym polega
miłość, przyjaźń?” –
refleksje
nad najważniejszymi
wartościami w życiu
człowieka
na podstawie filmu
„Drzewo,
które umiało dawać”
Budowanie poczucia
własnej wartości

11.03.2020r.

2.

3.

6.

Osoby
odpowiedzialne
za realizację
Justyna Stępień
Aleksandra
Staniek
Monika
Strączek-Grolik

09.03.2020r.

Justyna Stępień
Aleksandra
Staniek
Monika
Strączek-Grolik

09.03. –
12.03.2020r.

Justyna Stępień
Aleksandra
Staniek
Monika
Strączek-Grolik
Justyna Stępień
Aleksandra
Staniek
Monika
Strączek-Grolik
Justyna Stępień
Aleksandra
Staniek
Monika
Strączek-Grolik

12.03.2020r.

Uwagi

Justyna Stępień
Aleksandra
Staniek
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7.

„Emilka” – rozmowy
o wartościach
na podstawie
opowiadania.

13.03.2020r.

8.

Zdrowie jako jedna
z ważniejszych
wartości w życiu
człowieka. Spotkanie
z ratownikiem
medycznym.
Wykonanie modelu
domu
z przyklejonymi
wybranymi przez
uczniów wartościami,
który będzie wisiał
w klasie i
przypominało o tym,
aby zachowanie
uczniów było zgodne
z wyznawanymi
przez dzieci
wartościami.

12.03.2020r.

9.

12.03.2020r.

Monika
Strączek-Grolik
Justyna Stępień
Aleksandra
Staniek
Monika
Strączek-Grolik
Justyna Stępień
Aleksandra
Staniek
Monika
Strączek-Grolik
Justyna Stępień
Aleksandra
Staniek Monika
Strączek-Grolik

Podsumowanie i wnioski z projektu.
Dzięki realizacji projektu dzieci dowiedziały się, jak ważne są podstawowe
wartości, takie jak: rodzina, zdrowie, bezpieczeństwo, przyjaźń, uczciwość,
prawda, piękno itp. Wybrano wartości, które dla społeczności szkolnej są
najważniejsze.
Zaangażowanie uczniów w realizację zadań spowodowało, iż w szkole
tworzyła się wyjątkowa atmosfera, czyniąc tym samych naszą placówkę
„drugim domem” naszych uczniów.
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JUSTYNA STĘPIEŃ, MONIKA STRĄCZEK-GROLIK
Dary jesieni - zajęcia z programu autorskiego
„Mała osobowość twórcza”.
W
oparciu
o
podstawę
programową
opublikowaną
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej napisałyśmy program
autorski pt. „Mała osobowość twórcza”, którego celem jest potrzeba
ułatwienia uczniom kontaktu ze sztuką, wprowadzenia w świat plastyki,
muzyki, teatru i tańca. Zakłada on również rozszerzenie niektórych
wiadomości z zakresu teatru, muzyki, plastyki oraz wdrożenie do zgodnej
współpracy w grupie. Zajęcia te pomagają ukazać inicjatywę, aktywność,
a także samodzielność uczniów. Przyjęte w programie założenia, cele,
metody sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka, a także uwzględniają
jego potrzeby intelektualne, emocjonalne, moralne i estetyczne. Rysunek,
taniec, ruch, muzyka i śpiew wyzwalane są w sposób naturalny i służyć mogą
rozwijaniu u dziecka potrzeby poznawania świata i kształcenia jego
aktywności edukacyjnej. Program przeznaczony jest do realizacji w szkole
podstawowej dla chętnych uczniów z klas drugich, w ramach zajęć
dodatkowych oraz na zajęciach lekcyjnych z całą klasą. Ideą programu jest
również integracja dzieci rozpoczynających naukę, które wspólnie będą ze
sobą pracować i zdobywać nowe doświadczenia. Program dostosowany jest
do wieku uczestników (7 – 10 lat), dla grup około 10-20 osobowych. Zajęcia
mają charakter ogólnorozwojowy dzięki stosowaniu różnych form i technik
działalności.
Scenariusz zajęć artystycznych
Kompetencje kluczowe:
•
•
•
•
•

Porozumiewanie się w języku ojczystym;
Umiejętność uczenia się;
Kompetencje społeczne i obywatelskie;
Inicjatywność i przedsiębiorczość;
Świadomość i ekspresja kulturalna.
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CEL GŁÓWNY:
• Zna i wymienia dary jesieni.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
Wiadomości:
• Wymienia dary jesieni,
• Wymienia oznaki jesieni,
• Rozwiązuje jesienne zagadki.
Umiejętności:
• Rozpoznaje dary jesieni,
• Rozpoznaje liście,
• Wciela się w rolę podczas prezentacji bajki muzycznej,
• Śpiewa poznaną piosenkę „Jarzębina”,
• Tańczy układ taneczny „Czekolada”,
• Układa i komponuje jesienny wianek,
• Wycina elementy potrzebne do wykonania wianka,
• Koloruje jesiennymi kolorami dary jesieni.
Postawy:
• Wie, jak się zachować podczas śpiewania i tańczenia,
• Potrafi współdziałać w grupie.
METODY:
• Metody podające: pogadanka, praca ze źródłem drukowanym,
• Metody problemowe: burza mózgów,
• Metody praktyczne: ćwiczenia, taniec, śpiew.
FORMY:
• Praca jednostkowa
• Praca zbiorowa
• Praca grupowa
ŚRODKI: dary jesieni (liście, kasztany, szyszki, owoce), laptop-zabawka,
plansze z emocjami, piosenka Jarzębina, melodia z Królewny Śnieżki,
nagranie Czekolada, szablon liści, klej, nożyczki, kredki, napisy: północ,
południe, wschód, zachód
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Przywitanie gości- prezentacja tańca pt. „Czekolada”.
Zapoznanie dzieci z celem zajęć za pomocą techniki KOMPAS - ta
metoda w prosty, przejrzysty sposób wprowadza uczniów
w tematykę zajęć. Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat
jesieni, na podstawie własnych obserwacji.
Praca plastyczna pt. „Jesienny wianek” – wykonanie jesiennych
prac w grupach; wianki wykonywane według przygotowanych
szablonów, wzorów albo według własnych pomysłów.
Prezentacja przygotowanych przez grupy jesiennych wianków.
Prezentacja muzycznej bajki pt. „Królewna Śnieżka”.
Zaśpiewanie piosenki „Jarzębina”- pożegnanie z gośćmi, wręczenie
jesiennych upominków.

Podsumowanie zajęć:
Uczniowie podczas zajęć artystycznych przede wszystkim mają się
dobrze bawić własną twórczą pracą. Łączenie elementów muzyki,
plastyki, techniki, teatru na zajęciach artystycznych rozwija naturalną
dziecięcą potrzebą ekspresji twórczej. Na każdej lekcji realizują cel,
jakim jest nauka poprzez zabawę; a na przeprowadzonej lekcji
przez zabawę utrwalali wiadomości o jesieni.

Justyna Stępień, Monika Strączek-Grolik
nauczanie zintegrowane
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie
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JUSTYNA STĘPIEŃ, MONIKA STRĄCZEK-GROLIK
Projekt edukacyjny „Tydzień języka ojczystego” .
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WSTĘP
Projekt zakłada popularyzację wiedzy na temat języka ojczystego
i tradycji. Jego celem jest promowanie języka ojczystego, przy jednoczesnym
podkreślaniu znaczenia różnorodności językowej i kulturowej
oraz kształcenie umiejętności porozumiewania się. Uczniowie klas drugich
dowiedzą się na ten temat jak najwięcej, a zdobytą wiedzę zaprezentują
rodzicom i Gronu Pedagogicznemu na zajęciach otwartych. Angażowanie się
uczniów w realizację zadań powoduje, iż w szkole wytwarza się wyjątkowa
atmosfera.
Na pierwszym klasowym spotkaniu przeprowadza się burzę
mózgów dotyczącą treści zajęć pod hasłem: Jak organizować zajęcia?”.
Uczniowie przedstawiają swoje pomysły. Wspólnie z wychowawcą dokonuje
się weryfikacji i przystępuje do przydziału zadań.
Projekt najlepiej realizować według terminarza. Obejmuje on
edukację polonistyczną, matematyczną, muzyczną, plastyczno-techniczną,
społeczną i pracę wychowawczą.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
•
•
•
•

Kształtowanie postawy obywatelskiej;
Poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu;
Wyrabianie u dzieci świadomej postawy zmierzającej
do podtrzymywania tradycji językowej;
Integracja zespołu klasowego podczas wspólnych działań.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
Uczeń:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podkreśla bogactwo, różnorodność i piękno języka ojczystego;
Rozwija umiejętności pracy w grupie, zespole;
Rozwija umiejętność pisania;
Doskonali technikę czytania;
Utrwala znajomość zasad ortograficznych;
Rozwija spostrzegawczość;
Przygotowuje się do publicznego wystąpienia związanego z prezentacją
efektów swojej pracy;
Rozwija swoje umiejętności plastyczne, aktorskie;
Potrafi współpracować w grupie.
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UCZESTNICY:
•

Uczniowie klas drugich, nauczyciele, rodzice

METODY I FORMY REALIZACJI PROJEKTU:
•
•
•
•
•
•

Podające- pogadanka, praca ze źródłem drukowanym
Problemowe- burza mózgów
Praktyczne- ćwiczenia, recytacja, zabawy logopedyczne
Praca jednostkowa
Praca zbiorowa
Praca grupowa

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU
Uczeń:
•
•
•
•

Zna i kultywuje zasady pisowni języka polskiego;
Potrafi zgodnie i twórczo współpracować zespołowo;
Chętnie bierze udział w konkursach;
Rozwija swoje umiejętności czytelnicze, kaligraficzne, ortograficzne.

Poniżej prezentujemy przykładowy sposób dokumentowania przebiegu
planowania i realizacji projektu
PLAN REALIZACJI ZADAŃ PROJEKTU:
L.p

Zadania

1

Konkurs
recytatorski.
Uczniowie
recytują dowolny
tekst polskiego
pisarza
dziecięcego.
Pogadanki
na temat języka
ojczystego
i tradycji

2

Termin

17.02.2020r.

17-25.
02.2020r.

Osoby
odpowiedzialne
za realizację
Justyna Stępień
Monika
Strączek-Grolik

Uwagi

Justyna Stępień
Monika
Strączek-Grolik
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Łamańce
językowe
(Król Karol kupił
królowej
Karolinie korale
koloru
koralowego itp.)
Gimnastyka buzi
i języka. Zabawy
i ćwiczenia
logopedyczne.
Mistrz ortografii.
Konkurs klasowy.

18.02.2020r.

Justyna Stępień
Monika
Strączek-Grolik

19.02.2020r.

Justyna Stępień
Monika
Strączek-Grolik

20.02.2020r.

6

Mistrz kaligrafii.
Konkurs klasowy.

21.02.2020r.

7

Rozwiązywanie
rebusów
językowych.
Zabawy słowem.
Wyjaśnienia
niektórych
polskich
przysłów. Forma
graficzna.
Wystawa klasowa.
Podsumowanie
projektu

24.02.2020r.

Justyna Stępień
Monika
Strączek-Grolik
Justyna Stępień
Monika
Strączek-Grolik
Justyna Stępień
Monika
Strączek-Grolik

3

4

5

8

9

25.02.2020r.

Justyna Stępień
Monika
Strączek-Grolik

25.02.2020r.

Justyna Stępień
Monika
Strączek-Grolik

PODSUMOWANIE:
Celem projektu jest promowanie języka ojczystego, przy jednoczesnym
podkreślaniu znaczenia różnorodności językowej i kulturowej
oraz kształcenie umiejętności porozumiewania się. Uczniowie klas drugich
dowiedzieli się na ten temat wielu rzeczy, a zdobytą wiedzę zaprezentowali
rodzicom i nauczycielom na zajęciach otwartych. Zaangażowanie uczniów
w realizację zadań projektu i wspólne realizowanie celów, spowodowały,
iż społeczność uczniowska poczuła się bardziej zintegrowana.
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