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MARCIN KOPCZYŃSKI 

Tydzień Edukacji dla Powiatu Wodzisławskiego 

 

 Tydzień Edukacji dla powiatu wodzisławskiego – młodzież 

prezentowała ofertę edukacyjną 
  

Wielkim sukcesem okazała się pierwsza edycja Tygodnia Edukacji 

organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

w Wodzisławiu Śląskim. Uczniowie gimnazjów mieli okazję zapoznać się  

z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Wodzisławski i uzyskać szczegółowe informacje na temat dalszych 

możliwości kształcenia. 

Na wydarzenie złożyły się targi edukacji w Wodzisławiu, 

Rydułtowach, Radlinie, zajęcia, spotkania  w szkołach oraz edukacyjny 

piknik rodzinny. Imprezom przyświecał wspólny cel – promocja powiatowej 

edukacji oraz ułatwienie uczniom trzecich klas gimnazjów wyboru właściwej 

szkoły. -„Dla gimnazjalistów to trudny okres, ponieważ stoją przed 

dylematem, którą szkołę wybrać. A ponieważ jest to decyzja skutkująca  

na całe życie, chcemy im w tym pomóc. W tym roku zrobiliśmy to inaczej niż 

dotychczas. Poprosiliśmy o większą współpracę młodzież ze szkół 

ponadgimnazjalnych, żeby to ona dotarła do rówieśników i pomogła  

w wyborze” – powiedział Ireneusz Serwotka, starosta Powiatu 

Wodzisławskiego. 

O skuteczności nowego pomysłu na promocję szkół 

ponadgimnazjalnych mówi Iwona Miler, dyrektor PODN. –„W tym roku 

szkolnym przyjęliśmy inną formułę Targów edukacyjnych. Została ona 

wypracowana przy współpracy z przedsiębiorcami oraz na podstawie 

wyników konkursu ogłoszonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Każda szkoła miała do swojej dyspozycji 10 minut, w czasie których 

zaprezentowała film oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów. 

Różnorodne talenty młodzieży i różne konwencje filmowe przyczyniły się  

do dużego zainteresowania gimnazjalistów tym, co się działo na scenie 

WCK” – powiedziała. 

Ciekawym podsumowaniem Tygodnia Edukacji był piknik 

edukacyjny, zorganizowany w parku rozrywki „Trzy wzgórza”  

w Wodzisławiu Śląskim. Duże przedsięwzięcie logistyczne zakończyło się 

sukcesem:  dopisała pogoda, uczestnicy pikniku zjawili się tłumnie, 

wyjątkowy również był koncert zespołu TABU, ciekawa oferta szkół 

ponadgimnazjalnych.  
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„Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli po raz 

pierwszy  organizował tak dużą imprezę. Koordynacja wielu działań: targów 

edukacyjnych w Wodzisławiu, Rydułtowach, Radlinie, warsztatów w szkołach 

ponadgimnazjalnych, pikniku była możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy 

z przedsiębiorcami, Wydziałem Oświaty Powiatu Wodzisławskiego, 

dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i zaangażowaniu pracowników oraz 

doradców metodycznych. Serdecznie dziękuję  za otwartość i życzliwość 

wszystkim osobom, które nas wspierały” – dodała Iwona Miler. 

 
Marcin Kopczyński 

Konsultant PODN 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Ireneusz Serwotka, starosta wodzisławski otwiera Piknik Edukacyjny 
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Fot. Szkoły ponadgimnazjalne przygotowały stoiska ze swoimi ofertami. 

 

Fot. Publiczność i pogoda dopisały w dniu pikniku. 
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Fot. Atrakcją pikniku edukacyjnego był koncert plenerowy zespołu „TABU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Nagrody w zawodach sportowych wręczyła p. Danuta Maćkowska 
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Fot. Na terenie „Trzech wzgórz” szkoły ponadgimnazjalne przygotowały wiele 

sportowych atrakcji dla gimnazjalistów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Uczniowie reprezentowali swoje szkoły, przygotowując krótkie pokazy. 
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MARCIN KOPCZYŃSKI 

Gala Laureatów Konkursów  

Przedmiotowych i Zawodowych 2017 r. 

 

Rozwój zainteresowań uczniów to główny cel konkursów, które 

w kończącym się roku szkolnym zorganizował Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Ich zwycięzcy spotkali 

się podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 czerwca w Wodzisławiu 

Śląskim.  

„To dla nas zaszczyt, że możemy pomóc nauczycielom odkrywać 

talenty. Konkursy są doskonałą okazją do mobilizowania uczniów. To 

jednocześnie spory wysiłek i poświęcenie. Dlatego od czterech lat 

organizujemy uroczystą galę, aby wynagrodzić jednym i drugim trud włożony 

w przygotowanie się do nich” – powiedziała Iwona Miler, dyrektor 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. 

W gali uczestniczyli uczniowie, przedstawiciele środowiska oświatowego,  

a także władz samorządowych. Pochwał pod adresem uczniów i nauczycieli 

nie szczędził Ireneusz Serwotka, Starosta Wodzisławski. To pod jego 

honorowym patronatem odbywała się część konkursów. 

Podczas uroczystości uhonorowano zwycięzców 22 konkursów 

przedmiotowych i zawodowych. Statuetki i nagrody odbierali uczniowie 

wszystkich typów szkół – od szkół podstawwowych po szkoły 

ponadgimnazjalne. Niezależnie od rodzaju konkursu wszystkich laureatów 

łączyło poczucie dumy i satysfakcja z osiągniętego rezultatu.  

„W konkursie literackim wzięłam udział po raz drugi. W ubiegłym roku 

skończyło się bez sukcesów i nie miałam ochoty zgłaszać się ponownie.  

Ale przemyślałam sobie wszystko, pani polonistka też „nie dawała spokoju”, 

więc przystąpiłam ponownie i udało się” – cieszyła się Oliwia Nicz, 

zdobywczyni I miejsca w konkursie „Złoty Wawrzyn” w kategorii proza – 

gimnazjum. 

Z roku na rok coraz większą rangę zyskują konkursy zawodowe. W 

tym roku po raz pierwszy zaproszono do nich uczniów gimnazjów i szkół 

podstawowych. Zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu swojego 

wymarzonego zawodu. „Zrobiłyśmy filmik o zawodzie, który chcemy 

wykonywać w przyszłości. Myślimy o tym, żeby zostać specjalistkami  

od social media, bo to nowe i ciekawe zajęcie” – zapewniały Kasia i Natalia  

z Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach, które zajęły pierwsze miejsce  

w konkursie „Ja i mój zawód w przyszłości”. 

Ugruntowaną pozycję mają organizowane od lat konkursy zawodowe  
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dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stanowią one przykład twórczej 

współpracy między szkołami a przedsiębiorcami. Dzięki przychylności firm 

młodzi mechatronicy, mechanicy, sprzedawcy czy informatycy mogli 

sprawdzić swoje umiejętności i powalczyć o płatne wakacyjne staże  

w wybranych przedsiębiorstwach.  

„Uważam, że tego typu przedsięwzięcia są dobre, bo motywują 

uczniów do rozwoju i poznawania nowych trendów w branży. Młodzież 

bardzo szybko angażuje się w zadania i z determinacją dąży do celu. Trzeba 

przy tym docenić lokalnych pracodawców za ich gotowość do współpracy” – 

powiedział Wiesław Pawlica, kierownik szkolenia praktycznego  

w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Wodzisławiu Śląskim. 

Organizatorem uroczystej gali jest Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. „W ten sposób chcemy 

docenić środowisko oświatowe, które wkłada wiele wysiłku w rozwój edukacji 

w powiecie wodzisławskim. Cieszę się, że w tej kwestii możemy liczyć  

na pomoc poszczególnych gmin, dyrektorów szkół, nauczycieli  

i przedsiębiorców. Szczególne uznanie należy się tym ostatnim, ponieważ 

społeczna odpowiedzialność biznesu to działania dobrowolne świadczące  

o silnej więzi ze społecznością lokalną” – podsumowała Iwona Miler. 
Marcin Kopczyński 

Fot. Honorowi goście na Gali Laureatów Konkursów Przedmiotowych  

i Zawodowych 2017. 
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MAREK KRUPA 

Wiosenne Spotkania Metodyczne w PODN. 

 

VII Wiosenne Spotkania Metodyczne pod hasłem Nowy podręcznik 

do nowej podstawy programowej odbyły się w poniedziałek 29 maja 2017r. 

Ich głównym zamysłem było powiązanie trwających od miesiąca szkoleń 

dotyczących wdrażania nowych podstaw programowych z ofertą 

podręczników zaprezentowaną przez wydawnictwa edukacyjne. Stoisko 

informacyjne ZUS o/Rybnik umożliwiło nauczycielom zapoznanie się  

z projektami edukacyjnymi realizowanymi przez tę instytucję, ich celami  

i założeniami. 

  Z ofertą wydawnictw mogli zapoznać się nauczyciele języków 

polskiego i angielskiego, geografii i przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, 

historii oraz WOS-u. Udział w spotkaniach zadeklarowały wydawnictwa; 

WSiP, Nowa Era, Mac, Express Publishing. Ich przedstawiciele 

zaprezentowali bogatą ofertę podręczników dostosowanych do nowych 

podstaw programowych. Podczas spotkań zwracano uwagę obecnych 

nauczycieli na powiązanie zaprezentowanych podręczników z cyklami 

wydawniczymi, wskazywano na funkcjonalną i estetyczną szatę graficzną 

oraz dostępność dodatkowych materiałów dla nauczycieli. Kolejnymi 

kryteriami doboru podręczników, na które zwracali uwagę prowadzący 

spotkania, była dostępność zestawów ćwiczeń dla uczniów, format 

podręczników i układ treści. Nauczyciele mieli możliwość konsultacji 

indywidualnych z doradcami metodycznymi, którzy wskazywali, na co 

zwrócić uwagę, aby wybór podręczników był dostosowany do możliwości  

i potrzeb uczniów. Dla nauczycieli języka polskiego najbardziej istotna była 

dostępność ćwiczeń kształcących kompetencje językowe uczniów, dobór 

tekstów do kształcenia literackiego zamieszczonych w podręcznikach oraz 

to, w jakim stopniu podręcznik zachęca uczniów do pogłębiania wiedzy 

(samokształcenia). Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej byli 

zainteresowani materiałami dla prowadzących zajęcia, obudową 

multimedialną podręczników, a zwłaszcza tym, jak realizowane jest 

wychowanie do wartości. Dla anglistów materiały przygotowało również 

wydawnictwo Pearson. Jego przedstawiciel był dopytywany o kształt 

przyszłego egzaminu ósmoklasisty. Z kolei doradca metodyczny geografii  
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i przyrody zapoznał obecnych z ofertą wydawnictwa Operon. Nauczyciele 

tych przedmiotów byli zainteresowani obudową metodyczną podręczników. 

Nauczyciele historii pytali o numery dopuszczenia podręczników, zwracali 

również uwagę na język podręczników przystępny dla czwartoklasistów. 

Oferta wydawnictw spotkała się z dużym zainteresowaniem obecnych 

pedagogów, którzy otrzymali bezpłatne egzemplarze prezentowanych 

podręczników. 

Serdecznie zapraszamy za rok do udziału w kolejnej edycji 

Wiosennych Spotkań Metodycznych. 

Marek Krupa 

Konsultant PODN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Na stoisku ZUS nauczyciele poznali ofertę projektów edukacyjnych. 
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WERONIKA MOSZ 

Wdrażanie nowej podstawy programowej  

wychowania przedszkolnego. 

 

Reforma edukacji i zmiana podstawy programowej zawsze 

wzbudzają wśród nauczycieli różne obawy, wątpliwości i wiele pytań - czym 

różni się nowa podstawa programowa od poprzedniej? Czy da nam więcej 

możliwości pracy z dziećmi?  

Podstawą konstrukcji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, które zaczną obowiązywać  

od września 2017r. jest koncepcja całościowego kształcenia wg prof. 

Ryszarda Więckowskiego, która oparta jest na naturalnych strategiach 

uczenia się dziecka. 

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego zawarty 

jest jeden cel: wsparcie całościowe rozwoju dziecka, zadania profilaktyczno- 

-wychowawcze przedszkola, a także osiągnięcia dziecka na koniec 

wychowania przedszkolnego, które opisane są w czterech obszarach: 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym  i poznawczym. 

Wszystkie obszary są bardzo szczegółowo rozpisane i pokazują 

nam, jakie umiejętności powinno nabyć dziecko przed podjęciem nauki  

w szkole.  Poprzez zajęcia kierowane i niekierowane nauczyciele organizują 

czas dziecka i wykorzystują do tego każdy moment pobytu dziecka  

w przedszkolu. Należy pamiętać, że pobyt dziecka w przedszkolu ma być 

wypełniony przede wszystkim zabawą, zarówno w budynku jak i na świeżym 

powietrzu. Szczególne znaczenie mają także zajęcia rytmiki oraz gimnastyki. 

Ważnym elementem, który wpływa na aktywność wychowanków, jest także 

aranżacja przestrzeni - czyli zabawki i pomoce dydaktyczne dobrane 

odpowiednio do wieku dzieci, zorganizowanie stałych i czasowych kącików 

zainteresowań, a także miejsce na swobodny odpoczynek. 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest napisana  

w sposób bardzo jasny i precyzyjny, daje wiele możliwości pracy  

z dzieckiem, pokazuje nam, jak twórczo możemy pracować, aby rozwinąć w 

nim jak najwięcej pasji i zainteresowań. Nauczyciel podczas swojej pracy 

powinien być twórczy i ciągle podążać za rozwojem dziecka. Należy 

pamiętać, że podstawa  na charakter obowiązkowych zapisów, więc ich treści 

nigdy nie można zwęzić ani ograniczyć, ale można poszerzyć w programach 

nauczania. 
Weronika Mosz 

Konsultant PODN-wychowanie przedszkolne 



BIULETYN METODYCZNY nr2 (36) I semestr 2017/2018 
 

str. 14 

 

 

MAŁGORZATA KONSEK 

Wdrażanie nowej podstawy programowej  

edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Od 1 września 2017 roku we wszystkich klasach pierwszych szkoły 

podstawowej będzie obowiązywała nowa podstawa programowa. Jest to 

dokument prawny wydany przez Ministra Edukacji Narodowej w formie 

rozporządzenia. Zawiera: 

1. Obowiązkowe cele kształcenia i nauczania, w tym umiejętności 

opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań, dotyczących 

wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń  

po zakończeniu danego etapu edukacyjnego 

2. Zadania wychowawczo- profilaktyczne szkoły: 

• uwzględniane w programach nauczania i podczas zajęć   

z wychowawcą 

• umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych  

i wymagań egzaminacyjnych. 

 

3. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej. 

Cel ogólny edukacji wczesnoszkolnej zawiera syntetyczne ujęcie 

istoty organizacji procesu rozwoju dziecka, w kontekście fenomenologicznej 

koncepcji człowieka. Szkoła ma wspierać całościowy rozwój dziecka, 

którego aktywność wyraża się w trzech formach: poznawania tego,  

co prawdziwe, czynienia dobra oraz kształtowania piękna. Cele główne 

odnoszą się do dziecka, jako podmiotu edukacji - osoby odkrywającej swoje 

możliwości i sens własnego działania. Edukacja w klasach I-III jest 

nastawiona na holistyczny rozwój dziecka.  

Ukierunkowując edukację na rozwój, w konstrukcji podstawy przyjęto zapisy 

celów rozwojowych, usytuowane w poszczególnych integralnych obszarach: 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Rozwój dziecka  

i jego wsparcie - to najważniejsze zagadnienie, które zostało szeroko opisane 

w postaci zadań. 

Zadania wychowawcze to bardzo ważna część podstawy 

programowej, dotyczącej organizacji procesu kształcenia. Stanowi podstawę 

do budowy programów wychowawczych oraz określa wymagania, jakim ma 
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sprostać szkoła, tworząc warunki i środowisko uczenia się dzieci. Realizując 

zadania w codziennej pracy, należy ściśle współpracować z rodzicami. 

Współpraca ta powinna prowadzić do uwzględniania i respektowania celów 

i wartości wychowawczych, realizowanych przez rodziców w odniesieniu  

do ich dziecka, a jednocześnie budować środowisko wsparcia  

dla formowania się młodego człowieka. 

W edukacji wczesnoszkolnej efekty kształcenia zostały 

uporządkowane w kategoriach nazwanych według konwencji 

poszczególnych edukacji przedmiotowych i przedstawione jako 

konsekwencja celów ogólnych rozwoju. Język efektów kształcenia, zgodnie 

z definicją zawartą w podstawie, może posłużyć nauczycielowi  

do konstruowania oceny opisowej. W długofalowym procesie obserwowania 

dziecka, diagnozowania podczas kolejnych zajęć, nauczyciel dostrzega 

zmiany w rozwoju dziecka i jego postępy w obrębie poszczególnych 

edukacji. Potrzeba stałej obserwacji oraz diagnozowania została zapisana  

w warunkach i sposobie realizacji pracy w edukacji wczesnoszkolnej. 

Podstawa programowa odwołuje się do poprzedzających ją trzech źródeł: 

• istoty kształcenia zintegrowanego zapoczątkowanego reformą  

z 1999 roku, dopełniając dokument stosowymi paradygmatami; 

• modelu zapisów w formie efektów kształcenia, wprowadzonego 

reformą w 2009 roku; 

• koncepcji całościowego kształcenia prof. Ryszarda 

Więckowskiego; 

Ta koncepcja oparta na odkrytych i zdefiniowanych przez prof. 

Ryszarda Więckowskiego naturalnych strategiach uczenia się dziecka, stała 

się podstawą konstrukcji podstawy programowej dla edukacji 

wczesnoszkolnej jak i wychowania przedszkolnego. 

Wyróżniamy trzy naturalne strategie uczenia: 

• Strategia percepcyjno - odtwórcza. Styl uczenia sprowadza się  

do przyswajania przekazywanych przez nauczyciela treści  

i odtwarzania ich przez dzieci. Charakteryzuje się schematem,  

w którym nauczyciel zadaje pytania, naprowadza, zadaje zadanie,   

a dziecko podejmuje się aktywności wykonawczej i wykonuje 

polecenie lub zadanie. Ta strategia nie powinna być wiodąca  

w edukacji wczesnoszkolnej, ponieważ jej schemat przypomina  

behawioralną koncepcję rozwoju - jest bodziec, więc następuje 

reakcja. Paradygmat ten jednak umożliwia przekaz informacji 

potrzebnych do własnej i twórczej aktywności dziecka, dlatego  

w tym kontekście jest niezbędnym elementem edukacji 

wczesnoszkolnej. 
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• Strategia percepcyjno - wyjaśniająca. Jej istotą jest relacja 

nauczyciel - uczeń. Kreatorem sytuacji edukacyjnych jest uczeń, 

który w swoim spontanicznym poznawaniu zadaje pytania służące 

rozwiązaniu problemu, dopełnieniu rozumowania brakującą 

informacją. Nauczyciel, pozostając w stałej relacji z uczniami, 

wykorzystuje tę sytuację, stymulując rozwój myślenia krytycznego 

młodego człowieka. Paradygmat ten odwołuje się do wyobraźni 

dziecka i jest niezbędny do jego rozwoju. We wczesnej edukacji 

dziecko przechodzi stopniowo od percepcyjno - odtwórczego 

sposobu uczenia się przez „okazje edukacyjne, czyli strategie 

percepcyjno-wyjaśniającą, w kierunku uczenia się percepcyjno - 

innowacyjnego.   

• Strategia percepcyjno - innowacyjna. To najważniejszy paradygmat  

w kształceniu zintegrowanym, którego podstawą jest pedagogiczne 

podejście sytuacyjne. Zadaniem nauczyciela jest kreowanie tzw. 

okoliczności zaskakujących dziecko, tworzących zainteresowanie, 

zaciekawienie, motyw do dalszej aktywności. Podejście sytuacyjne 

zawiera w sobie pewną nieokreśloność - dziecko w sytuacji innej, 

nowej odkrywa rozbieżność pomiędzy dotychczasowym  

a aktualnym doświadczeniem. Wychodzi poza dostarczone mu 

informacje, dokonuje transgresji, podejmuje działania innowacyjne. 

Nauczyciel jest inspiratorem myślenia twórczego, jednocześnie 

aktualizując je jako odkrywanie nowych zależności, pojęć, funkcji, 

rzeczy. Aktywność twórcza jest wskaźnikiem percepcyjno - 

- innowacyjnego uczenia się dzieci i doprowadza do określonych 

zmian w otoczeniu, które są zgodne z ich oczekiwaniami  

i potrzebami poznawczymi. Rozwój dziecka polega na stopniowym 

przechodzeniu od percepcyjno-odtwórczego sposobu uczenia się  

do percepcyjno-innowacyjnego. 

 

Koncepcja kształcenia zintegrowanego: 

Podstawowym założeniem koncepcji kształcenia zintegrowanego 

jest konieczność wieloaspektowej, wielokierunkowej aktywizacji dziecka, 

potrzeba stałego diagnozowania osiągnięć rozwojowych, wspieranie funkcji 

stymulujących rozwój. Elementem integrującym poszczególne kierunki 

edukacji jest język w aspekcie semiotycznym. Dziecko, ujmując całościowo 

rzeczywistość, odczuwa potrzebę wyrażania swoich doznań i przeżyć  

za pomocą systemu znaków. Są to znaki języka mówionego, stosunków 

wielkościowych, geometrycznych, ilościowych, technik plastycznych, 

ekspresji ruchowej i muzycznej. 
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Integracja ma charakter czynnościowy, treściowo – organizacyjny oraz 

metodyczny. Nauczyciel tak organizuje sytuacje edukacyjne, aby uczniowie 

podejmowali się różnorodnych czynności rozwijających ich aktywność 

percepcyjno - innowacyjną. 

Aspekt treściowy integracji obejmuje proces kształcenia języka dziecka  

w wymiarze semiotycznym. Nauczyciel wzbogaca język ucznia, biorąc  

pod uwagę jego zainteresowania i fizjologiczny stopień zmęczenia, 

różnicując formy aktywności i w tych warunkach tworzy scalony obraz 

świata. 

Aspekt organizacyjny integracji dotyczy przemiennego stosowania 

różnorodnych, wielokierunkowych form aktywności dzieci. 

Wielokierunkowość form aktywności zapewnia stopniowe i naturalne 

uczenie się kolejno prostych czynności, a później złożonych. 

Proces uczenia oparty jest na różnorodnych formach aktywności uczniów 

(integracja czynnościowa), oddziałuje na wszystkie sfery ich osobowości 

(integracja psychiczna). Zakłada integrowanie różnych strategii oraz metod 

uczenia się (integracja metodyczna). Wynikiem wielokierunkowej 

aktywności dzieci, staje się wiedza o charakterze zintegrowanym (integracja 

treściowa). 

Zewnętrznym wskaźnikiem rozwoju dziecka są jego umiejętności 

zapisane językiem efektów kształcenia, co pomaga nauczycielowi  

w przygotowaniu opisu osiągnięć w rozwoju ucznia (ocena opisowa). 

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej uwzględnia całościowy (holistyczny) 

rozwój ucznia, którego szczególnymi, ale nie jedynymi, przejawami są 

osiągnięcia szkolne. Ocenianie ma uwzględniać wszechstronny, 

indywidualny rozwój ucznia, wspierać go zarówno w aktywności 

poznawczej, jak i wychowawczej. Ocenianie na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej stanowi integralny element tego procesu, powinno więc 

odbywać się w sytuacjach naturalnych i właściwych dla dzieci, przede 

wszystkim w zabawie i realizacji zadań edukacyjnych. Ocenianie w klasach 

I-III ma charakter bieżący, sumujący ( semestralny), klasyfikacyjny  

(na zakończenie roku szkolnego). 

  Opracowano na podstawie  materiałów szkoleniowych MEN.  

 
Małgorzata Konsek 

Konsultant PODN- edukacja wczesnoszkolna 
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JOANNA ZIELIŃSKA 

Nowa podstawa programowa kształcenia specjalnego - 

-filozofia zmian. 

 
Artykuł opracowany na podstawie prezentacji autorstwa  

prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak oraz Katarzyny Cichockiej – Segiet 

 

Nowa podstawa programowa kształcenia specjalnego ma być 

impulsem do zmian, z jednoczesnym zachowaniem tych elementów 

dotychczasowych rozwiązań, które się sprawdziły i dają pozytywne efekty. 

Kładzie silny akcent na godność i autonomię osoby niepełnosprawnej oraz 

jej prawo do swoistości funkcjonowania, zgodnie z którą każdy młody 

człowiek powinien realizować się adekwatnie do własnych potrzeb,  

we własnym tempie i z akceptacją własnych ograniczeń. 

Celem edukacji jest jak najlepsze wprowadzenie ucznia w okres 

dorosłości, uwzględniające rozwój aktywności, kreatywności, umiejętności 

komunikowania się w mowie i piśmie, rozwój kompetencji społecznych  

i technologicznych niezbędnych w życiu codziennym. W tym kontekście 

twórcy nowej podstawy programowej podkreślają wprowadzenie zajęć 

rozwijających komunikowanie się i wspierających sprawność 

porozumiewania się. Wskazują na konieczność wypracowania zestawu 

pomocy dla każdego ucznia służącego do komunikowania się. Zestaw ma być 

użyteczny w środowisku szkolnym, w domu oraz w szeroko pojętym 

środowisku otwartym. Jednocześnie postulują rozwój różnorodnych działań 

twórczych, tworzących bazę doświadczeń, dostarczających satysfakcji  

i sukcesów, ułatwiających diagnozę „mocnych stron” ucznia. 

W nowych założeniach została silnie zaakcentowana rola 

nauczycieli i specjalistów w doborze metod pracy do indywidualnych potrzeb 

uczniów. Pozostawiając niezmienione najcenniejsze elementy 

dotychczasowych rozwiązań, nowa podstawa znacznie poszerzyła treści 

nauczania, uporządkowała je i przedstawiła w ujęciu szczegółowym. 

Wprowadzona podstawa nie definiuje „listy osiągnięć ucznia”. Określa 

zarazem szczegółowo treści nauczania oraz zadania szkoły. Według 

przyjętych założeń uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

to osoby z:  

- chorobami przewlekłymi, 

- niedostosowaniem społecznym, 

- zagrożone niedostosowaniem społecznym, 

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,  
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- szczególnie uzdolnione,  

- zaniedbane środowiskowo 

- z niepełnosprawnościami (niesłyszący i słabosłyszący, niewidomi  

i słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją,  

z upośledzeniem w stopniu lekkim, z autyzmem w tym zespołem 

Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi), 

- z niepowodzeniami edukacyjnymi, 

- z trudnościami adaptacyjnymi, 

- w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych. 

Uczniowie ci realizując podstawę programową kształcenia ogólnego, 

wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.  

Odrębną grupę stanowią uczniowie objęci kształceniem specjalnym  

(z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego). Należą do nich: 

- uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym,  

- uczniowie niedostosowani społecznie, 

- uczniowie niepełnosprawni,  

- niesłyszący, słabosłyszący,  

- niewidzący, słabowidzący,  

- z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,   

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym i znacznym.  

Dla tych uczniów szkoła organizuje  kształcenie specjalne umożliwiające: 

naukę w dostępnym zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację 

i resocjalizację oraz specjalistyczną pomoc i opiekę. 

Postępowanie diagnostyczne i edukacyjne całego środowiska edukacyjno - 

- wychowawczego winno obejmować: 

- wczesne wykrywanie opóźnień i zaburzeń rozwojowych, 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

- wychowanie językowe, 

- terapię logopedyczną, 

- rozwijanie umiejętności kompensujących deficyty, 

- organizację przyjaznego i wspomagającego środowiska 

wychowawczego, 

- indywidualizowanie procesu edukacyjnego, 

- zapewnienie specjalistycznej pomocy i opieki. 

Uzupełnieniem tego postępowania są działania wspierające,  

w szczególności opracowanie indywidualnych programów edukacyjno - 

-terapeutycznych (IPET) na podstawie wielospecjalistycznej oceny 

funkcjonalnej, jak również dokonanie analizy podstawy programowej  
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z uwzględnieniem wskazania treści, które nie mogą być zrealizowane przez 

ucznia, treści, które uczeń może zrealizować we własnym tempie lub  

w pewnym zakresie oraz treści, które może zrealizować bez ograniczeń. 

Szkoły i placówki zapewniają wszystkim uczniom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi następujące formy wsparcia w trakcie realizacji 

podstawy programowej kształcenia ogólnego: 

- terapię logopedyczną i pedagogiczną, 

- ustawiczne wsparcie w interpersonalnym komunikowaniu się, 

- wydłużenie czasu, 

- rewalidację indywidualną, 

- trening umiejętności społecznych, 

- specjalistyczne, dodatkowe nauczanie języka polskiego, 

- zaadoptowane wersje podręczników i pomocy dydaktycznych, 

- zastosowanie zindywidualizowanych metod nauczania, 

- wsparcie nauczyciela wspomagającego, 

- zastosowanie alternatywnych metod komunikowania się (AAC). 

 

Szczególnym obszarem zainteresowania nowej podstawy 

programowej są alternatywne formy komunikacji (AAC). Są to wszelkie 

sposoby umożliwiające osobom ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi 

przekazywanie i odbieranie komunikatów.  AAC obejmują zestaw narzędzi  

i strategii umożliwiających porozumiewanie się, stając się substytutem mowy 

i języka. Mogą uzupełniać naturalną mowę (komunikacja wspomagająca), 

bądź ją zastępować (komunikacja alternatywna). Użytkownikami AAC są 

osoby żyjące w świecie języka mówionego, które słyszą, rozumieją mowę w 

zależności od poziomu funkcjonowania intelektualnego, ale z różnych 

przyczyn nie mogą być aktywnymi użytkownikami języka. Aby 

zweryfikować wiedzę i umiejętności ucznia, nauczyciel musi mieć 

możliwość porozumiewania się z nim. AAC stwarza taką możliwość.  

Na stronie www.aac.org.pl znajdują się filmy ukazujące, w jaki sposób 

użytkownik AAC korzysta ze swoich narzędzi. 

Wprowadzenie AAC do nowej podstawy programowej kształcenia 

specjalnego jest zgodne z założeniem, iż skuteczne porozumiewanie się jest 

warunkiem rozwoju poznawczego, społecznego i edukacji. Stanowi zatem 

podstawową potrzebę człowieka i jego oczywiste prawo. 
Joanna Zielińska 

doradca metodyczny  

pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

 

 

http://www.aac.org.pl/
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KATARZYNA HAWEL 

Co nowego w nowej podstawie programowej 

 z języka polskiego? 

 

 Wielu  nauczycieli, którzy pojawili się pod koniec roku szkolnego 

2016/2017 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  

w Wodzisławiu Śl. na  szkoleniu na temat wdrażania nowej podstawy 

programowej podsumowało nasze spotkanie stwierdzeniem, że wprawdzie 

wprowadzono wiele zmian, ale nie są to tematy zupełnie nam, nauczycielom 

polonistom obce. Raczej można zauważyć nawrót do sprawdzonych, znanych 

treści, tekstów i sposobów. 

 Przyjrzyjmy się na początku przyczynom konieczności 

wprowadzenia zmian do podstawy programowej wskazanym  

w opracowaniach MEN. Trudno się nie zgodzić, że analiza prac  

na egzaminach zewnętrznych od lat pokazuje braki przede wszystkim  

w nauce o języku, ortografii i interpunkcji. Poziom merytoryczny prac 

pisemnych pozostawiają również wiele do życzenia, co łatwo połączyć  

ze spadającą krzywą czytelnictwa. W ogromnym skrócie te trzy problemy: 

język, tworzenie logicznych i uporządkowanych tekstów oraz czytanie  

ze zrozumieniem (i pasją) wyraźnie odbijają się w nowych zapisach 

podstawy programowej. 

 Struktura podstawy została również z tych powodów przebudowana. 

Cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania 

szczegółowe)  przedmiotu język polski zostały sformułowane dla czterech 

obszarów, tj.: kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia 

językowego, tworzenia wypowiedzi i samokształcenia. Łatwo zauważyć 

pojawienie się nowej, osobnej części poświęconej wyłącznie zagadnieniom 

językowym i oczywiście wydzielenie samokształcenia. 

 W prezentacjach MEN pojawia się dość często podkreślone 

znaczenie wiedzy i jej nadrzędnej roli w stosunku do umiejętności.  

W rozumieniu twórców podstawy wiedza nie jest tożsama z informacją,  

którą łatwo znaleźć, ale niełatwo uczniowi uporządkować, zhierarchizować  

i przede wszystkim utrwalić. Dopiero zaś tak „opracowana” informacja, 

„czekająca” w głowie może być ZASTOSOWANA w rozwiązywaniu 

problemów, przy tworzeniu tekstów i docieraniu do bardziej 

skomplikowanych struktur. Jeśli przyjrzymy się obszarom, a szczególnie 
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obszarowi: KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE, to zauważymy konsekwentne 

stosowanie takiej filozofii. Obszary to obecnie: 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

II. Kształcenie językowe. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

IV. Samokształcenie 

II. obszar został podzielony na działy: 

1. Gramatyka języka polskiego. 

2. Zróżnicowanie języka. 

3. Komunikacja językowa i kultura języka. 

4. Ortografia i interpunkcja. 

W myśl opisanej strategii uczeń ma na początek opanować system gramatyki 

języka polskiego, a następnie, posługując się ugruntowana wiedzą o systemie 

języka, wzbogacać słownictwo, poznawać różne odmiany systemu już im 

znanego, aby ostatecznie sprawnie wykorzystać tę wiedzę i jej zróżnicowanie 

w komunikowaniu się w sposób skuteczny i z uwzględnieniem zasad kultury 

języka. Poznany system na koniec musi być sfunkcjonalizowany.  

Ortografia i interpunkcja zostały uwypuklone w osobnym punkcie  

i należy poświęcić im wiele uwagi w szkole podstawowej. Powinniśmy 

zauważyć, że przynajmniej w tym punkcie musimy zjednoczyć siły  

z nauczycielami wszystkich innych przedmiotów. W pierwszym zdaniu 

nowej podstawy czytamy: 

Język polski jest kluczowym przedmiotem nauczania ‒ zakres znajomości 

języka ojczystego i sprawność w posługiwaniu się nim ułatwia przyswajanie 

wiedzy z innych dziedzin (przedmiotów) i jest dla każdego ucznia podstawą 

sukcesu szkolnego.   

 Ta słuszna ze wszech miar uwaga wskazuje, że język, którego 

uczymy nie „służy” tylko nam, polonistom, ale wszystkim nauczycielom; jest 

narzędziem, dzięki któremu przekazują wiedzę i kształcą umiejętności  

ze swoich dziedzin. Niechże więc przedmiotowcy przyłożą się także  

do doskonalenia tego narzędzia, niech sprawdzają błędy ortograficzne  

i interpunkcyjne w zeszytach i pracach uczniów. Po pierwsze zwrócimy  

uwagę, że ortografia i interpunkcja nie są kwestią drugorzędną, ważną 

jedynie na lekcjach polskiego, a po drugie zmasowany atak da lepsze efekty 

niż samotna krucjata polonisty. Przy okazji powraca zalecenie okresowej, 

regularnej kontroli zeszytów przedmiotowych z języka polskiego. Mamy 
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zwrócić uwagę zarówno na poprawność jak i na czytelność zapisu,  

czyli kaligrafię. 

 W obszarze  TWORZENIE WYPOWIEDZI znajdziemy obecnie 

silnie podkreślone zagadnienia związane z retoryką: 

1. Elementy retoryki 

2. Mówienie i pisanie 

Ten prosty podział pokazuje podobną do poprzedniej stopniową drogę  

do funkcjonalizacji wiedzy. Najpierw opanowujemy wiedzę z dziedziny 

planowania i tworzenia tekstów, zabiegi retoryczne, które na koniec mają 

pomóc uczniowi stworzyć piękną, spójną i logiczną wypowiedź. Silniejszy 

niż poprzednio nacisk położyli twórcy podstawy na wypowiedzi ustne  

i generalnie mówienie, a także czytanie i recytowanie tekstów na lekcji. 

Uczeń, aby pięknie czytać lub recytować musi przecież rozumieć to, co czyta 

lub mówi i tu potrzeba opanowania kolejnego systemu - poetyki. Ale 

wracając do zagadnień retoryki, autorzy prezentacji na plan pierwszy 

wysuwają kilka haseł: PLAN, AKAPIT i ARGUMENT. Plan powinien 

obowiązkowo poprzedzać każdą, także ustną, wypowiedź, aby dać uczniowi 

szansę na zebranie, selekcję i hierarchiczne uporządkowanie materiału, 

przemyślenie argumentów, wyszukanie najodpowiedniejszych przykładów 

(jeśli to możliwe z literatury omawianej w szkole). Z kolei argumentacja nie 

tylko powinna odpowiadać tematowi, ale mamy nauczyć argumentowania 

opartego na obiektywnych przesłankach, zdecydowanie piętnować 

argumenty oparte na negatywnych emocjach i skierowane na osobę a nie  

na temat wypowiedzi. Argumenty sprawnie sformułowane i trafnie opatrzone 

dowodami uczeń ma układać w logiczne całości, czyli powinien na koniec 

swojej edukacji w szkole podstawowej tworzyć teksty podzielone na akapity, 

tworzące językową i merytoryczną całość.  

 Jeszcze jednym, choć oczywiście nie ostatnim, elementem tej nowej 

układanki jest obszar SAMOKSZTAŁCENIE. Jest ono w sposób oczywisty 

jednym z najważniejszych w kontekście przyszłej kariery każdego ucznia. 

Ma go wdrożyć do samodzielnego dążenia do doskonalenia swoich 

umiejętności, stałej aktywności umysłowej i uczestniczenia w życiu 

kulturalnym. Służyć temu ma nawyk czytania wartościowych tekstów  

oraz umiejętność mądrego korzystania z programów telewizyjnych i zasobów 

Internetu. Dużą role mają tu do spełnienia oprócz obowiązkowych zajęć 

lekcyjnych również różnego rodzaju koła zainteresowań czy zajęcia 

pozalekcyjne, wycieczki tematyczne, wyjścia do teatru i kina itp. Pamiętać 

należy, że rolą nauczyciela i szkoły jest pokazywać uczniom właściwe wzory 
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zachowania i sposoby spędzania wolnego czasu. Jedną z istotniejszych 

kwestii w tym obszarze jest wpojenie uczniom poszanowania dla praw 

autorskich, potępienie ściągania i kopiowania cudzych tekstów. 

 Teksty literackie zawarte w nowej podstawie programowej według 

autorów listy lektur reprezentują utwory o niezaprzeczalnej wartości 

artystycznej i dają uczniom możliwość zrozumienia różnicy między tekstem 

użytkowym a dziełem artystycznym. Uczniowie muszą poznać lektury z listy 

obowiązkowej oraz co najmniej dwie rocznie z listy uzupełniającej. 

Wszystkie teksty podzielono na dwie grupy: dla klas IV-VI  

i dla klas VII-VIII.  

 Kilka uwag zawartych w tym artykule nie wyczerpuje oczywiście 

tematu zmian w nowej podstawie programowej. Obowiązkiem każdego 

nauczyciela jest staranne prześledzenie zapisów szczegółowych  

i dopilnowanie, aby pojawiły się one na lekcjach. Przypomnieć warto  

na koniec, że podręcznik jest jedynie narzędziem w naszych rękach i jedynie 

od nas zależy czy zmodyfikujemy, rozszerzymy lub ograniczymy jego treść. 

Jedynym obowiązującym nas tekstem jest tekst podstawy programowej 

języka polskiego i na nas spoczywa obowiązek jej realizacji.  

 W nadchodzącym roku z pewnością nauczyciele języka polskiego 

będą mieli wiele pytań, będą szukali rad i wskazówek, w jaki sposób  

najlepiej i najskuteczniej realizować nowe zadania i mam nadzieję,  

że w miarę swoich możliwości będę mogła służyć pomocą.  

Źródła (MEN, ORE):  

• dr Wioletta Kozak Wybrane zagadnienia nowej podstawy 

programowej języka polskiego w aspekcie dydaktycznym 

• dr hab. Andrzej Waśko Nowa podstawa programowa  języka 

polskiego  dla kl. IV–VIII szkoły podstawowej  

Podstawowe założenia, filozofia zmiany  i kierunki działania  

 

 

Katarzyna Hawel 

doradca metodyczny z języka polskiego PODN 
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KATARZYNA WEISS 

Nowa podstawa programowa z języków obcych w szkole 

podstawowej - nie taki diabeł straszny, jak go malują. 

 

Nadchodzi „nowe”, a my z reguły nie lubimy zmian. Ale jeśli te 

zmiany nie zależą od nas i nie mamy na nie wpływu, to chyba najrozsądniej 

jest dobrze te zmiany poznać i je zaakceptować. Zwłaszcza, jeśli nie są one 

wielką rewolucją. 

 Podstawa programowa, która zacznie obowiązywać od września 

2017 roku w ośmioletnich szkołach podstawowych, stanowi swego rodzaju 

połączenie obecnej podstawy programowej obowiązującej w sześcioletniej 

szkole podstawowej z podstawą obowiązującą w gimnazjum. W efekcie tej 

zmiany uczeń ósmej klasy powinien posiadać umiejętności językowe,  

które obecnie powinien opanować uczeń trzeciej klasy gimnazjum. 

 Podstawa programowa w zakresie języka obcego nowożytnego jest 

wspólna dla wszystkich języków obcych nowożytnych i w szkole 

podstawowej obejmuje następujące etapy edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej; 

2) II etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

Na I etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka 

obcego nowożytnego, natomiast od klasy VII na II etapie edukacyjnym - 

-dwóch języków obcych. 

Wszystkie warianty podstawy programowej z języka obcego zostały 

opracowane w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie 

poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim 

Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Jednak nawiązanie to ma 

charakter bardzo ogólny. Zakłada się, iż uczeń kończący I etap edukacyjny 

osiągnie poziom biegłości A1, a uczeń po II etapie edukacyjnym – poziom 

A2+ (B1 w zakresie sprawności receptywnych). Należy dołożyć wszelkich 

starań, aby zdobyte kompetencje językowe nie były niższe, niż wyżej 

wymienione poziomy biegłości.  

 Głównym celem kształcenia w zakresie języka obcego nowożytnego 

na wszystkich etapach edukacyjnych, jest skuteczne porozumiewanie się w 

języku obcym – zarówno w mowie, jak i w piśmie. Podkreślono, iż skuteczne 

porozumiewanie się w języku obcym musi się opierać na dbałości  

i poprawności przekazu (gramatycznej, leksykalnej, ortograficznej, 

fonetycznej). Jednocześnie musimy pamiętać, aby kształcenie językowe 

wspierało i było wspierane przez kształcenie w zakresie pozostałych 

przedmiotów. Jest to szczególnie ważne na I etapie edukacyjnym, dlatego 
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warto zapoznać się z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej,  

aby nauczanie języka obcego współgrało z pozostałymi treściami 

nauczanymi w edukacji polonistycznej, matematycznej oraz w zakresie 

innych przedmiotów. 

 Istotną zmianą w podstawie programowej jest określenie warunków 

i sposobu jej realizacji. O ile do tej pory były one jedynie zalecane, o tyle  

w nowej podstawie programowej ich stosowanie jest obowiązkowe. Jednak 

nie wszystko tutaj zależy od nauczyciela; część z tych wymagań musi 

spełniać szkoła i organ prowadzący. Najważniejszymi punktami są m.in.: 

• zapewnienie przez szkołę – w szczególności na II i III etapie  

edukacyjnym–kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie 

biegłości,  

• prowadzenia zajęć z języka obcego w odpowiednio przygotowanej  

i wyposażonej sali,  

• wykorzystania autentycznych materiałów źródłowych,  

• używanie języka obcego jako języka komunikacji podczas zajęć, natomiast 

język ojczysty powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. 

 Nowa podstawa programowa dokładnie określa i precyzuje 

wymagania ogólne (cele kształcenia) oraz wymagania szczegółowe (treści 

nauczania). Aspekty te nieznacznie różnią się od obecnie obowiązujących. 

Dlatego warto przeanalizować i porównać obecną podstawę z nową,  

aby dowiedzieć się, czym się różnią i jakie są podobieństwa. Takim 

połączeniem „starego” i „nowego” jest np. kompetencja interkulturowa. 

Oprócz kształcenia w zakresie podstawowej wiedzy o krajach, 

społeczeństwach i kulturach krajów nauczanego języka obcego, musimy 

uwzględnić te same informacje o kraju ojczystym (w kontekście lokalnym, 

europejskim i globalnym). Celem nauczania tej kompetencji jest rozwijanie 

wśród uczniów świadomości związku między kulturą własną i obcą oraz 

wrażliwości międzykulturowej. 

 Podstawa programowa w ośmioletniej szkole podstawowej nie jest 

poradnikiem czy wzorcem gotowych zaleceń. Powinniśmy umieć 

dostosować ją do potrzeb i możliwości naszych uczniów. A więc nadal 

polegajmy na sprawdzonych metodach i technikach nauczania, ale też nie 

zamykajmy się na innowacyjne rozwiązania. Pamiętajmy, że niezależnie  

od zmian, najważniejsze jest, abyśmy przyczyniali się nie tylko  

do wszechstronnego rozwoju naszych uczniów, ale również do doskonalenia 

własnych kompetencji metodycznych.  
Katarzyna Weiss 

doradca metodyczny z języków obcych 
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MARCIN KOPCZYŃSKI 

Wdrażanie nowej podstawy programowej z historii. 

 

Na zmianę można patrzeć jak na intruza, który zakłóca ustalony 

rytm i wprowadza zamęt w uporządkowaną rzeczywistość. Można też 

widzieć w niej siłę sprawczą inspirującą do szukania nowych rozwiązań. 

Jedno jest pewne. Niezależnie od punktu widzenia zmiany były, są i będą 

integralną częścią naszego życia. Im szybciej zaakceptujemy nowe, tym 

łatwiej przejdziemy do działania. W końcu umiejętność odnajdywania się  

w nowej sytuacji to cecha ludzi sukcesu. 

Dla nauczycieli historii reforma programowa, która zacznie 

obowiązywać od września 2017 roku, nie jest rewolucją. Przynajmniej jeśli 

chodzi o podstawę programową dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Cele 

kształcenia ogólnego, cele przedmiotowe oraz umiejętności rozwijane  

w szkole nie uległy radykalnemu przeformułowaniu. Zakres faktografii 

stanowi połączenie treści realizowanych dotychczas w szkole podstawowej  

i gimnazjum. Odmienne jest podejście do sposobu prezentowania dziejów. 

Ponadto autorzy nowej podstawy pominęli zagadnienia społeczno-ustrojowe, 

które znalazły swoje miejsce w podstawie programowej przedmiotu wiedza 

o społeczeństwie. 

W szkole podstawowej historia będzie realizowana w klasach IV – 

VIII. Łącznie w cyklu przewidziano dziewięć godzin. Tematyka zajęć 

koncentruje się na zagadnieniach politycznych i historii ojczystej. Nowością 

jest propedeutyczne podejście do przedmiotu w klasie IV. Podczas roku 

nauki uczniowie zostaną wprowadzeni w dzieje Polski (od czasów 

piastowskich po czasy „Solidarności”) przedstawione przez pryzmat 

wybitnych postaci. Takie podejście uwzględnia możliwości rozwojowe  

10-latków. Zadaniem nauczyciela jest pobudzenie emocji i wyobraźni 

uczniów poprzez przedstawienie działań podejmowanych przez bohaterów 

narodowych, skutkujących znaczącymi osiągnięciami.  

W kolejnych klasach rozwiązanie propedeutyczne przechodzi  

w chronologiczny układ opisu biegu dziejów. W klasie V przedmiot 

rozpoczyna się od tematów dotyczących starożytnych cywilizacji, a kończy 

na omówieniu roli konstytucji nihil novi. Klasa VI to materiał obejmujący 

czasy wielkich odkryć geograficznych, aż po wojny napoleońskie. 

Siódmoklasiści rozpoczną przedmiot od historii Europy pokongresowej,  

a zakończą antypolskim sojuszem niemiecko-sowieckim z 1939 r. Nauka 

historii w szkole podstawowej zamknie się na przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej.  
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Należy pamiętać, że podstawa programowa jest ramą - nie zawiera 

zamkniętego zapisu wydarzeń, dat, postaci. Nauczyciel ma swobodę  

w doborze metod i dodatkowych treści. Jej autorzy podkreślają,  

że nieuwzględnienie jakiejś postaci lub wydarzenia nie oznacza, że dana treść 

nie może być omawiana na lekcji. To daje możliwość uzupełniania 

podstawowych treści, pod warunkiem, że nie odbędzie się to ich kosztem.  

 
Marcin Kopczyński 

Konsultant PODN- historia i WOS 
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RENATA GRYT 

Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii. 

 

Nowa podstawa programowa to żadna rewolucja, tylko zmiana  

ze względu na nowo wprowadzone poziomy edukacyjne i przydziały 

godzinowe dla poszczególnych przedmiotów. Dla nas, nauczycieli, to kolejna 

szansa przeanalizowania i dokonania modyfikacji w swoim warsztacie pracy. 

Funkcjonowanie podstawy programowej z określonymi wymaganiami 

kluczowymi i szczegółowymi to dla nas nie nowość. Możemy teraz spokojnie 

przygotować rozkład tematów z uwzględnieniem wymagań szczegółowych, 

dobrać część doświadczalną i postarać się o uzupełnienie zaplecza, jeżeli taka 

będzie konieczność. Celowo podkreślam, że możemy to przygotować sami, 

a nie korzystać z gotowych materiałów zaproponowanych przez 

wydawnictwa, bo naszym zadaniem jest przygotowanie rozkładu dla danego 

zespołu uczniów i dostosowanie go w celu indywidualizacji pracy  

z uczniami. Uczenie chemii to bardzo ważne i absorbujące zadanie. Część 

doświadczalna to podstawa, dlatego powinniśmy  zrobić wszystko, aby nasi 

uczniowie potrafili dokonywać obserwacji i wyciągać na ich podstawie 

wnioski. Nie chodzi tu o skomplikowane pokazy chemiczne, tylko 

eksperymenty, które przedstawiają dany proces obowiązujący w podstawie 

w sposób możliwie najprzystępniejszy dla ucznia. 

Na pewno nie wszyscy nasi uczniowie będą wiązać swoje 

wykształcenie czy zawód z tym przedmiotem, jednak jeśli nauczymy ich 

myślenia na naszych lekcjach, to będzie to wartość dodana w ich dalszych 

planach życiowych. Zmiana koncepcji roli nauczyciela - z osoby uczącej,   

na osobę uczącą uczenia się, jest już od dłuższego czasu na pewno nam 

nauczycielom znana. Sama byłam na dwóch szkoleniach promujących takie 

podejście zorganizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dostrzegamy  

taką potrzebę, bo widzimy, że rynek pracy bardzo często wymaga 

modyfikacji wykształcenia, dlatego nasi uczniowie powinni umieć uczyć się 

i być za ten proces odpowiedzialni. Myślę, że tylko pełna informacja 

nauczyciela o treściach i umiejętnościach, jakie powinni w danym okresie 

przyswoić, pozwoli im włączyć się w ten proces. Przygotowany rozkład 

tematów z wykorzystaniem określonych w podstawie programowej 

wymagań szczegółowych, będzie też przydatny do opracowania 

sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów. Łatwo będziemy też mogli  

podać rodzicom  informację o osiągnięciach ich dzieci, do czego jesteśmy 

zobowiązani odpowiednimi przepisami. 
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Warto teraz pochylić się nad nową podstawą programową  

i powinien zrobić to nauczyciel każdego poziomu edukacyjnego , nawet bez 

całego zestawu proponowanych podręczników, bo z pewnością sami 

możemy mieć bardzo ciekawe pomysły i rozwiązania. Będą to podręczniki 

dla uczniów, aby mogli doczytać, uzupełnić swoją wiedzę lub rozwiązać 

zadania, ale potrzebna jest też zmiana postawy nauczyciela  z przekazującego 

wiedzę i umiejętności  na  nauczyciela organizującego proces uczenia się 

uczniów. Zastanawiające jest komentowanie przez nas, nauczycieli 

„obowiązku” uczestniczenia w konferencjach na temat nowej podstawy,  

do których materiały zostały przygotowane przez ORE. Są to gotowe 

prezentacje, które specjaliści przeszkoleni w Warszawie, mieli za zadanie 

przedstawić nauczycielom w trakcie szkolenia. Myślę, że tylko  w ten sposób 

możemy powiedzieć, że zapoznaliśmy się z treścią podstawy,  

bez interpretacji innych osób, lecz tak, jak chcieli autorzy. Realizacja 

podstawy programowej  to nie realizacja podręcznika , dlatego nawet dobrze, 

że na ten moment jeszcze ich nie ma.  

Proszę zwrócić uwagę, że autorzy podkreślają, że nie ma pełnej 

realizacji podstawy programowej bez zaplanowanych doświadczeń 

wykonywanych samodzielnie przez uczniów lub w formie pokazu 

nauczycielskiego. Konieczne jest zatem zorganizowanie lub uzupełnienie 

zaplecza gabinetów chemicznych, tak żeby spokojnie realizować podstawę 

programową. Będziemy mogli wtedy z czystym sumieniem podać  

do protokołu z konferencji podsumowującej dany rok szkolny, że podstawę 

zrealizowaliśmy. Myślę, że nie grozi nam rutyna w  zawodzie, który może 

jest trudny, ale z pewnością bardzo piękny i dający wiele satysfakcji. 

Zachęcam do wymiany poglądów i doświadczeń.   
 

Renata Gryt 

Konsultant PODN- chemia 
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AGATA SKUPNIK 

Wdrażanie podstawy programowej z przyrody i geografii 

dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018. 

 

 Reforma systemu szkolnictwa w roku szkolnym 2017/2018 

powoduje zmniejszenie liczby godzin przeznaczonych na realizację  

przyrody oraz wprowadzenie przedmiotu geografia do szkół podstawowych. 

W związku z  wprowadzeniem ośmioklasowej szkoły podstawowej, obecny 

układ godzin tych przedmiotów ulegnie zmianie w porównaniu z ilością 

godzin geografii realizowanych w gimnazjach. Przedmiot przyroda obecnie 

obejmuje treści geografii, biologii, chemii i fizyki – ich realizacja odbywa się 

od  klasy czwartej szkoły podstawowej do klasy szóstej – w wymiarze  

3 godzin tygodniowo, łącznie 9 godzin. Nowy podział zakłada realizację 

przedmiotu przyroda tylko w klasach czwartych – w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo.  

Z treści przyrodniczych usunięto również zagadnienia fizyczne  

i chemiczne. Tak więc, od przyszłego roku szkolnego, uczniowie klas 

czwartych będą uczyli się przyrody – tylko na podstawie zagadnień 

biologicznych i geograficznych, które następnie będą poszerzane od klasy 

piątej na oddzielnych przedmiotach: geografii i biologii. W klasie czwartej, 

według  nowej podstawy programowej, uczeń ma nabywać orientację  

w przestrzeni oraz kształcić umiejętność posługiwania się mapą. Duży nacisk 

kładziony jest na zajęcia terenowe oraz pracę za pomocą metody projektu. 

Uczeń ma być postawiony w roli badacza. W doborze treści obowiązujących 

od września 2017 r. najważniejsze są: poznanie tylko najbliższej okolicy - nie 

wymaga się wprowadzania pojęcia skali i kierunków pośrednich,  

a w organizmie człowieka poznanie wyłącznie położenia wybranych 

organów i funkcji wybranych układów. 

  Nowe zagadnienia, które zawarto w podstawie programowej, to: 

• środowisko antropogeniczne,  

• krajobraz najbliższej okolicy.  

Obszar, który poznaje uczeń na lekcjach przyrody obejmie najbliższą okolicę. 

Wie, jak bezpieczne zachować się w środowisku, zna ogólną budowę ciała  

i zasady higieny. 

 Treści geograficzne, po wprowadzeniu w klasie czwartej, zostaną 

sukcesywnie poszerzone od klasy piątej. Obecny układ godzin geografii to 

cztery godziny w cyklu, w gimnazjach oraz zajęcia geografii w szkołach 

ponadgimnazjalnych -  zależne od typu szkoły czy rozszerzeń wybranych 

przez uczniów, którzy zdają maturę z tego przedmiotu. Najbardziej zbliżony 
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treścią do kształtu nowej podstawy jest obecny układ w gimnazjach.  

Od nowego roku szkolnego realizacja nowej podstawy zaczyna się 

w klasie piątej, obejmując godzinę na każdą realizowaną klasę, oprócz klasy 

siódmej – gdzie przedmiot odbywać się będzie w wymiarze dwóch godzin 

tygodniowo. W nowej podstawie zwraca się uwagę na odejście od podawczej 

formy przedstawienia treści oraz przejście do kształcenia poszukującego. 

Nacisk położony jest na stosowanie form ćwiczeniowych, metod 

aktywizujących, waloryzacyjnych, w tym eksponujących. W środkach 

dydaktycznych, dobieranych do treści lekcji, przeważać ma mapa i zasoby 

kartograficzne Internetu. Podstawowymi celami na tym poziomie 

edukacyjnym mają być: wykazywanie  zróżnicowania przestrzennego 

składników przyrodniczych i działalności człowieka w środowisku 

geograficznym, a także interpretacja treści mapy. Niektóre treści realizowane 

obecnie na lekcjach przyrody i geografii zostały usunięte i przerzucone  

do szkoły ponadpodstawowej ze względu na stopień ich trudności. W nowej 

podstawie programowej nie ma szerokiego działu geografii fizycznej 

ogólnej, a  nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie działu związanego  

z identyfikowaniem relacji między elementami środowiska geograficznego. 

 W nauczaniu geografii należy zwrócić uwagę, że uczniowie 

przyszłorocznych klas siódmych zaczynają przedmiot, nie znając wszystkich 

treści, gdyż dotychczas zetknęli się  tylko z wybranymi elementami  

na przedmiocie przyroda. Treści te nauczyciel powinien zrealizować w taki 

sposób, aby uczeń nadrobił wszelkie braki w realizacji podstawy 

programowej. 

 
Agata Skupnik 

doradca metodyczny z przyrody i geografii 
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SEBASTIAN PIERCHAŁA 

Wdrażanie nowej podstawy programowej  

z wychowania fizycznego. 

 

Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe 

zdrowotne: wspiera rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny 

uczniów oraz kształtuje obyczaj kultywowania aktywności fizycznej i troski 

o zdrowie w okresie całego życia, wspomaga efektywność procesu uczenia 

się, pełniąc wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. 

Oczekiwania wobec współczesnego wychowania fizycznego wymagają 

nowych standardów przygotowania ucznia do całożyciowej aktywności 

fizycznej i troski o zdrowie. 

Wychowanie fizyczne to nie tylko przygotowanie sprawnościowe, 

ale przede wszystkim prozdrowotne. Pełni ono, oprócz swej funkcji doraźnej, 

również funkcję prospektywną (przygotowuje do dokonywania w życiu 

wyborów korzystnych dla zdrowia). W podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej widoczna jest personalistyczna koncepcja 

wychowania oraz koncepcja sprawności fizycznej ukierunkowanej 

prozdrowotnie. 

Wychowanie fizyczne dla uczniów klas IV–VIII szkół 

podstawowych jest realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i zajęć 

do wyboru przez ucznia, w tym: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno- 

-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki. Lekcje  

z wychowania fizycznego, zarówno te realizowane w formie zajęć klasowo- 

-lekcyjnych, jak i te do wyboru przez ucznia, prowadzą nauczyciele 

wychowania fizycznego zatrudnieni w szkole. Zajęcia wychowania 

fizycznego mogą być realizowane w obiektach sportowych znajdujących się 

w otoczeniu szkoły (np. w halach sportowych, basenach itp.). Wymagania 

szczegółowe podstawy programowej odnoszą się do zajęć prowadzonych w 

systemie klasowo-lekcyjnym. W ramach zajęć do wyboru realizacja treści 

jest dowolna i powinna wykraczać poza podstawę programową. 

 

Ogólne założenia zmian: 

 

• cele wychowania fizycznego koncentrują się obecnie na rozwijaniu 

świadomości potrzeby aktywności fizycznej aż do wieku późnej 

dorosłości oraz silniejszym akcentowaniu aspektów 
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wychowawczych, które mogą i powinny być obszarem działań 

nauczyciela wychowania fizycznego 

 

• dzisiejsze wychowanie fizyczne musi wpisywać się w szerszą, 

holistyczną edukację człowieka, dając mu bardzo stabilne i oparte 

na trwałych wartościach przygotowanie do wymagań, jakie stawiać 

będzie przed nim życie w dynamicznie rozwijających się 

społecznościach i różnorodnych warunkach socjalno-bytowo-

kulturowych.  

 

• rozwój cywilizacyjny, w szczególności technologii informatyczno- 

-cyfrowych, wymusza zmiany w sposobie edukowania kolejnych 

pokoleń. Szkoła powinna stwarzać uczniom warunki do nabywania 

umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnej, również w zakresie aktywności fizycznej.  

Przygotowując zatem uczniów do aktywności trwającej całe życie, 

nie można pominąć nowoczesnych technologii i ich wykorzystania 

w celu promowania podejmowanego wysiłku  oraz jego 

monitorowania. Wszelkiego rodzaju aplikacje o charakterze 

dydaktycznym czy filmy instruktażowe, do których dostęp jest 

współcześnie powszechny, muszą zostać uwzględnione  

w nowoczesnej edukacji fizycznej. 

 

• założenia nowej podstawy programowej oparte są  

na personalistycznej koncepcji wychowania oraz koncepcji 

sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie (ang. health-

related fitness). W treściach podstawy znajdują się zalecenia 

odnoszące się do rozwijania komponentów tej sprawności. Takie 

podejście do sprawności fizycznej nie tylko otwiera możliwość 

działań pedagogicznych (a zatem i oceny ich efektywności  

w przypadku każdego ucznia), ale stwarza też fundament  

pod kształtowanie nawyku trwającej całe życie aktywności 

fizycznej, co jest celem naczelnym szkolnej edukacji w zakresie 

wychowania fizycznego. W tak rozumianym wychowaniu 

fizycznym szczególnego znaczenia nabierają wiedza i praktyczne 

umiejętności (nie tylko ruchowe), których wykorzystanie w życiu 

uzależnione są od stopnia rozbudzenia świadomości w zakresie 

troski o ciało i zdrowie.  
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• współczesne wychowanie fizyczne może i powinno odgrywać 

znaczącą rolę także w zachęcaniu do samodzielności w zakresie 

zdobywania wiedzy i umiejętności, zapewniając niezbędną 

przestrzeń nabywania doświadczeń pozwalających dostrzec wartość 

współdziałania grupowego i indywidualnego. Dlatego też układ 

treści nowej podstawy programowej uwzględnia zagadnienia, 

dotyczące różnorodnych działań w zakresie wiedzy i umiejętności, 

począwszy od działań indywidualnych po działania grupowe. 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim umożliwia nauczycielom Powiatu Wodzisławskiego i powiatów 

ościennych uczestnictwo w konferencjach dotyczących wdrażania nowej 

podstawy programowej z wychowania fizycznego.  Do 6 czerwca 2017 r.  

w konferencjach metodycznych wzięło już udział około 150 nauczycieli, 

którzy otrzymali zaświadczenia, a także materiały dotyczące nowej podstawy 

programowej i są w pełni przygotowani do jej wdrażania w swoich 

macierzystych placówkach oświatowych. Konferencje metodyczne są 

również okazją do spotkania nauczycieli różnych typów szkół, a także 

sąsiednich powiatów i wymiany dotychczasowych doświadczeń 

zawodowych oraz poglądów na  temat wychowania fizycznego.  

PODN  w Wodzisławiu Śląskim na bieżąco będzie informował 

szkoły o kolejnych konferencjach i spotkaniach w ramach konsultacji 

indywidualnych oraz zbiorowych dotyczących zagadnień związanych  

z szeroko pojętą kulturą fizyczną. 

Sebastian Pierchała 

doradca metodyczny z wychowania fizycznego 
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MONIKA BRYCH 

O wirtualnym pokoju nauczycielskim na Skalnej. 

 

Internet stał się w ostatnim czasie niewyczerpanym źródłem 

przeróżnych materiałów edukacyjnych zarówno dla uczniów,  jak i rodziców 

oraz nauczycieli. Z dnia na dzień powstają blogi nauczycieli, którzy dzielą 

się swoimi pomysłami i materiałami z innymi pedagogami, tworząc w ten 

sposób OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE (open educational 

resources – OER). Zgodnie z definicją otwarte zasoby edukacyjne to 

materiały, do których istnieje otwarty dostęp, dzięki objęciu ich wolnymi 

licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu  

za pomocą dowolnych technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. 

Tworzenie takich materiałów jest jednym z priorytetów  dobrze wszystkim 

znanego programu Erasmus+.  

W ramach realizacji  projektu Erasmus + „HEALTHY MINDS FOR 

HAPPY LIVES” nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów 

Polskich w Rydułtowach dołączyli do blogujących pedagogów i podjęli się 

realizacji trudnego, ale zarazem satysfakcjonującego zadania, którym jest 

właśnie  tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.  W związku z tym  

na Skalnej powstał całkiem niecodzienny POKÓJ NAUCZYCIELSKI. 

Wirtualny pokój nauczycielski, w którym nauczyciele dzielą się swoją pracą 

z innymi, którzy chcieliby z niej skorzystać.  

Pomysł na POKÓJ NAUCZYCIELSKI zrodził się w trakcie 

planowania szkolnego projektu Erasmus+, który stworzyliśmy od podstaw  

i zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami szkoły z Bułgarii, Słowacji, Włoch oraz 

Turcji. Każda z tych szkół, zgodnie ze swoimi możliwościami, realizuje  

to zadanie projektowe.  

Wirtualny pokój nauczycielski nauczycieli Skalnej powstał z początkiem 

roku 2017 na platformie Wordpress. Strona podzielona została na podstrony 

odpowiadające konkretnym grupom przedmiotów i działaniom naszych 

nauczycieli. Znajdziemy tam więc przedmioty humanistyczne, ścisłe, 

przyrodnicze, języki obce, materiały pedagoga szkolnego oraz bibliotekarza, 

gdzie umieszczamy recenzje znajdujących się w naszej bibliotece pozycji. 

Jedną z podstron poświęciliśmy projektom szkolnym, kolejną pracom 

naszych uczniów. Wyjątkową stroną bloga jest dział POLECAMY, gdzie 

publikowanych materiałów, linków czy zadań nie  napisali nasi nauczyciele 

czy uczniowie, ale sprawdziliśmy je w praktyce i polecamy jako wartościowe 

i godne wykorzystania.  
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Jakie materiały można znaleźć na naszym blogu? Różne.  

Od scenariuszy lekcji w formatach Word czy PDF, poprzez prezentacje PPT 

lub Prezi, do wykorzystania na lekcjach, interaktywne lekcje na platformach 

Blendspace czy Symbaloo - doskonałe przy zastosowaniu modelu 

odwróconej klasy lub do zwykłych powtórek czy nawet zadań domowych, 

artykuły i publikacje nauczycieli, po materiały multimedialne, takie jak 

zadania na platformie LearningApps, quizy Kahoot czy Quizizz, quizy 

stworzone w narzędziu FlipQuiz świetnie nadające się na powtórki,  

zastępstwa a nawet konkursy.  

  Materiały zamieszczane na naszym blogu są, jak widać,  naprawdę 

różnorodne. Nie jest to oczywiście sprawą przypadku a zasługą nauczycieli 

Skalnej, którzy, jeszcze zanim podjęli się współtworzenia POKOJU 

NAUCZYCIELSKIEGO, zadbali o doskonalenie swojego warsztatu pracy, 

biorąc udział w różnorodnych kursach oraz szkoleniach. Najpopularniejsze 

wśród naszego grona były tygodniowe kursy online oferowane przez portal 

E-TWINNING. Spośród szerokiej oferty kursów skorzystaliśmy z tych, 

dzięki którym tworzenie i udostępnianie innym  OZE jest łatwe i szybkie. 

Tydzień z Blendspace, LearningApps, Bloggerem, gazetką online, Prezi, 

Kahoot to niektóre z kursów, jakie ukończyło grono pedagogiczne. 

Poszerzaliśmy swoje kompetencje również poprzez doskonalenie 

wewnątrzszkolne. Podczas konferencji szkoleniowych mających miejsce  

w czasie roku szkolnego 2016/2017 zaprezentowane zostały oferty kursowe  

E-twinning, platforma do tworzenia lekcji Symbaloo, Kahoot, Quizizz  

oraz Padlet.  

Oprócz zapoznania się z narzędziami do tworzenia różnego rodzaju 

materiałów edukacyjnych, nauczyciele wzięli udział w niezwykle istotnej 

konferencji szkoleniowej na temat praw autorskich. Na nasze zaproszenie  

do Rydułtów przybył Kamil Śliwowski, który na co dzień pracuje w Creative 

Commons Polska oraz szkoli, doradza i pomaga instytucjom, organizacjom 

pozarządowym publikować otwarte zasoby, a nauczycielom, bibliotekarzom 

i trenerom wyszukiwać oraz wykorzystać je w ich pracy. Kamil jest twórcą 

strony http://otwartezasoby.pl/ oraz członkiem Superbelfrzy RP. Podczas 

prowadzonych bardzo intensywnie zajęć na Skalnej pokazał nam, co to tak 

naprawdę wolne licencje, jakie licencje istnieją i jak należy oznaczać swe 

materiały oraz co można zrobić, a czego nie z materiałami znalezionymi  

w sieci. Ponadto, zdobyliśmy bardzo cenną wiedzę na temat tego, jak 

uświadamiać uczniom, że prawa autorskie również ich obowiązują.  

Praca nad naszym POKOJEM NAUCZYCIELSKIM ma, jak wszystko, 

swoje zalety ale są i wady. Do tych drugich należy na pewno dodatkowa 

praca, którą wykonujemy regularnie, ponieważ materiały na bloga 

http://otwartezasoby.pl/
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przesyłamy do administratora raz w miesiącu. Dodatkowej pracy 

poświęcamy wiele swojego czasu.  

Jednak nasze działania mają znacznie więcej zalet. Jedna z nich  

to dzielenie się wiedzą oraz efektami swojej pracy inna to poszerzanie 

własnych kompetencji (poprzez liczne szkolenia). Nasz POKÓJ to 

niewątpliwie promocja szkoły – o ile nam wiadomo jesteśmy w tym działaniu 

(jako grono) dość innowacyjni. Bardzo istotna kwestia to współpraca  

w gronie i wzajemna motywacja. Częściej dyskutujemy, więcej wiemy  

o swoich działaniach, bo zwykle w codziennej gonitwie z lekcji na lekcję nie 

mamy czasu opowiedzieć sobie o swoich pomysłach i projektach. Teraz 

możemy je zobaczyć oraz pogratulować koleżance czy koledze świetnego 

pomysłu, ciekawego scenariusza czy motywującego zadania. Mamy również 

wsparcie i motywację ze strony Dyrekcji, która nie tylko sprawia,  

że działamy, ale też że jesteśmy zadowoleni z rezultatów naszej pracy.  

Nasz pokój nauczycielski można zaleźć pod adresem  

http://t-room.skalna1.edu.pl/.  

Zachęcamy wszystkich nauczycieli do skorzystania z naszych materiałów,  

do zainspirowania się lub po prostu do zerknięcia, co dzieje się w innych 

szkołach i jak działają inni nauczyciele. Strona wyposażona jest w tagi,  

które znacznie ułatwiają poszukiwania. Można również zostawić komentarz. 

Zapraszamy.  

 
Monika Brych  

Nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 
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ALDONA SKRZYSZOWSKA,  

EWELINA DOMARECKA-WILK 

Innowacyjne formy pracy w hiszpańskiej szkole  

„Teaching assignment” w Albacete… 

 

 

W pierwszym tygodniu maja dwie nauczycielki z SP nr 1 im. Karola 

Miarki w Rydułtowach, p.Aldona Skrzyszowska i p.Ewelina Domarecka – 

Wilk, wyjechały na pierwszą formę mobilności w ramach realizowanego 

przez szkołę projektu Erasmus KA1. Uczestniczki miały okazję podjąć się 

trudnego, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonującego przedsięwzięcia, 

jakim jest „teaching assignment” w szkole podstawowej Cristobal Colon  

w Albacete w Hiszpanii.  

„Teaching assignment” stanowi część realizowanego przez naszą szkołę 

projektu Erasmus+ KA1  (Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej) „Dobra 

komunikacja, lepsza edukacja” i polega na pracy w zagranicznej szkole 

oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla uczniów  

ze szkoły partnerskiej. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak dużym 

wyzwaniem jest praca w środowisku międzynarodowym, gdzie nie tylko 

język, ale również warunki, kultura, zwyczaje i światopogląd są zupełnie 

inne. Tylko pięciu nauczycieli w całej Polsce podjęło się tego zadania, co tym 

bardziej stanowi dla nas źródło satysfakcji i zawodowego spełnienia.  



BIULETYN METODYCZNY nr2 (36) I semestr 2017/2018 
 

str. 40 

 

Nasza przyjaźń (bo teraz już możemy tę znajomość nazwać 

przyjaźnią) z hiszpańskimi nauczycielami i uczniami z Albacete rozpoczęła 

się w ubiegłym roku, kiedy wspólnie rozpoczęliśmy pracę nad projektem 

eTwinning „Magia europejskich baśni i legend”. Projekt był dla obu szkół 

bardzo twórczy. Wspólnie czytaliśmy legendy, rozwijaliśmy umiejętności  

z zakresu nowoczesnych technologii, a co najważniejsze doskonaliliśmy 

nasze kompetencje językowe (nasi uczniowie do tej pory prowadzą 

tradycyjną korespondencję pocztową z rówieśnikami z Albacete!). Jako że 

hiszpańska szkoła nie ma żadnego doświadczenia w realizacji projektów 

międzynarodowych, postanowiliśmy wyjść z inicjatywą i podzielić się 

naszymi doświadczeniami i wiedzą, stąd kolejny projekt (Erasmus+) i nasz 

wyjazd do Hiszpanii. 

Partnerska szkoła choć pod względem ilości uczniów i nauczycieli 

podobna jest do naszej (uczy się w niej ok. 600 uczniów i pracuje 47 

nauczycieli), to jednak w wielu kwestiach bardzo się od naszej różni.  

W szkole Cristobal Colon codziennie prowadziłyśmy lekcje od  9.00  

do 14.00, bo taki mają system. Nie ma przerw międzylekcyjnych, prócz 

jednej półgodzinnej przerwy na tzw. lunch. Nie ma również na terenie szkoły  

żadnych zajęć pozalekcyjnych czy kółek zainteresowań. Należy podkreślić, 

że uczniowie hiszpańscy są bardzo zdyscyplinowani i kulturalni. Podczas 

prowadzonych przez nas zajęć dzieci przyjęły nas bardzo ciepło: witały 

polskimi flagami z Mazurkiem Dąbrowskiego w tle… Wzruszeń nam nie 

brakowało, tym bardziej, że nasza wizyta obejmowała tak ważną dla nas datę, 

jaką jest 3 maja - Święto Konstytucji, o czym nasi hiszpańscy przyjaciele 

również pamiętali…  

Podczas tygodniowego (bardzo pracowitego!) pobytu udało nam się 

zrealizować wszystkie założone cele, jakimi są: 

• zapoznanie z polską kulturą, językiem, muzyką oraz sztuką 

podczas zajęć dla dzieci,  

• promocja naszej szkoły i miasta Rydułtowy (prezentacje 

multimedialne), 

• podzielenie się wcześniejszymi doświadczeniami w realizacji 

projektów,   

• podzielenie się dobrymi praktykami,  metodami pracy, 

• motywowanie uczniów do czytania, 
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• przeprowadzenie lekcji języka angielskiego w klasach od 0-6 

(metodami aktywnymi takimi jak gry, zabawy i piosenki), 

• podzielenie się z nauczycielami aktywnymi metodami 

wprowadzania elementów języka angielskiego  na lekcjach muzyki 

i plastyki, 

• przeprowadzenie lekcji otwartych dla dzieci z dramy w oparciu  

o polską literaturę (Legenda o Smoku Wawelskim), 

• omówienie zdobytych przez naszą szkołę  doświadczeń  

z europejskimi szkołami, zaprezentowanie produktów końcowych  

po projektach Socrates/ Comenius (prezentacje, książka, strona 

www itp.), 

• zaprezentowanie polskiego systemu edukacji na konferencji  

dla nauczycieli. 

Mamy nadzieję, że nasza praca stanie się dla hiszpańskich partnerów 

motywacją do pisania własnych projektów międzynarodowych  

i podejmowania wyzwań zawodowych. Dla nas wyjazd i praca za granicą 

były niezapomnianym doświadczeniem pedagogicznym. Oprócz 

unaocznienia faktu, jak ważna jest współpraca między nauczycielami 

europejskich szkół, doskonalenie przez całe życie warsztatu zawodowego, 

dzielenie się wiedzą, nabywanie nowych umiejętności, wyjazd ten był także 

wspaniałą okazją do nawiązania nowych kontaktów dla naszej szkolnej 

społeczności oraz dzielenia się doświadczeniami. Praca w hiszpańskiej 

szkole jest  wspaniałą okazją na spojrzenie na własną pracę z innej 

perspektywy, szczególnie na progu nowej reformy. Z Hiszpanii 

wyjeżdżałyśmy pełne inspiracji i motywacji do dalszej pracy w SP nr 1  

w Rydułtowach. 

Albacete – serce Hiszpanii, miejscowość położona w La Mancha, kraju Don 

Kichota , gdzie rzadko można zobaczyć turystów. Zajęcia prowadziłyśmy  

od godziny  9.00 rano do 14.00 po południu,  we wszystkich oddziałach:  

od klasy przedszkolnej do klasy szóstej. Na dużych przerwach czas zapełniała 

nam „Prezentacja o Polsce” dla nauczycieli oraz zaprezentowanie 

dotychczasowych projektów zrealizowanych przez polską szkołę – dzielenie 

się wiedzą i dobrymi praktykami. Nasze starania miały na celu również 

zmotywowanie hiszpańskich kolegów, którzy nigdy nie aplikowali i nie 

uczestniczyli w żadnym projekcie. Lekcje podzieliłyśmy na bloki, były 

zróżnicowane tematycznie  i dostosowane do wieku, prowadzone metodami 
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aktywnymi, pełne gier i zabawy w języku angielskim, polskim a także 

hiszpańskim. Efektem była także promocja Unii Europejskiej, kraju, miasta  

i regionu. 

Lekcje odbywały się w blokach: 

I Wprowadzenie do pracy i zapoznanie się - autorskie  prezentacje  

dla uczniów o polskiej szkole, mieście, kraju. 

II Zajęcia interdyscyplinarne: literacko – plastyczne (zajęcia 2-godzinne) 

III „Poznajcie polską legendę o Smoku Wawelskim” -  czytanie legendy  

w języku polskim, hiszpańskim i angielskim, wykonanie smoków. 

 IV „Poznajcie polskie symbole narodowe” – wykonywanie polskich orłów 

oraz wypełnianie kart pracy. 

 V „Polska kultura, polskie tradycje” – wykonywanie polskich bocianów 

oraz wypełnianie kart pracy. 

VI „Taniec i śpiew zbliżają, integrują  i włączają we wspólną europejską 

kulturę” – nauka popularnej piosenki w języku polskim i angielskim  

z elementem tańca i ruchu. 

VII „Jak dobrze uczyć języka angielskiego metodami aktywnymi” - lekcje 

języka angielskiego w klasach  przedszkolnych i  I-III. 

Ewelina Domarecka-Wilk 

Aldona Skrzyszowska 

nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach 
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Scenariusze zajęć przeprowadzonych dla uczniów  

z hiszpańskiej szkoły w Albacete  

w ramach ”teaching assignment” 

Erasmus+, nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-025862  

„Dobra komunikacja- lepsza edukacja!” 

 

Temat lekcji „ Mój kraj – Polska. Moje miasto Rydułtowy. Polskie 

symbole narodowe”. 

 

Cele: 

Uczeń: 

• poznaje polskie symbole narodowe (mapa, godło, flaga); 

• potrafi wskazać Polskę na mapie, 

• zna stolicę Polski,  

• zna symbole narodowe i potrafi je opisać, 

• potrafi wskazać na mapie góry, morza, rzeki oraz większe miasta, 

• rozwija umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia, 

• potrafi wskazać na mapie Rydułtowy. 

 

Metody: 

- czynna: samodzielnych doświadczeń, zadań do wykonania, 

- słowna: opis, pogadanka, praca z tekstem, rozmowa, 

- oglądowa: ilustracje, pokaz, 

- burza mózgów, 

- czynnościowa. 

 

Formy: 

- indywidualna 

- z całą grupą - zbiorowa 

 

Środki dydaktyczne:  

- prezentacja multimedialna na temat Polski, miasta Rydułtowy  

oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach, 

- mapa Europy i Polski, 
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- ilustracje przedstawiające piękno Polski ( góry, morze, pole, miasto, wieś, 

szkołę, łąkę), 

- symbole narodowe ( godło, flaga, hymn narodowy), 

- nagranie hymnu narodowego (z tłumaczeniem na język hiszpański),                                                                                

- materiały plastyczne do wykonania godła Polski. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Przywitanie i przedstawienie się 

 

2. Zabawa integracyjna: Wstaną i pomachają naszemu gościowi te dzieci, 

które:  

- mają dzisiaj dobry humor 

- zjadły dzisiaj całe śniadanie 

- lubią lody truskawkowe 

- są Hiszpanami 

 

3. Nauczyciel opowiada uczniom o swoim kraju- Polsce (prezentacja 

multimedialna). 

 

4. Praca z mapą: nauczyciel wskazuje na mapie Polskę, Warszawę, 

Rydułtowy oraz morze Bałtyckie, rzekę Wisłę i polskie góry. 

 

5. Prezentacja polskiej flagi, godła i hymnu Polski 

 

6. Zajęcia plastyczne: uczniowie wykonują godło Polski i flagę Polski 

 

7. Zabawa „Prawda czy fałsz” – na zdanie prawdziwe dzieci wstają  

z krzeseł, a na fałszywe siedzą na krzesłach: 

- największa rzeka Polski to Wisła 

- godłem Polski jest lew z koroną,                                                                                                                                       

- Polska leży w Afryce 

- stolicą polski jest Kraków;                                                                                                                                                

-Rydułtowy to miasto na południu Polski                                                                                                                                                       

 

8. Prezentacja wykonanych symboli narodowych 

 

9. Podziękowanie za pracę na lekcji. 
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Fot. Grupa hiszpańskich uczniów z „nowymi, polskimi” nauczycielami. 
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Temat lekcji: „Magia europejskich baśni i legend. Poznanie polskiej 

legendy o smoku wawelskim”  

Podsumowanie realizowanego wspólnie projektu eTwinning: 

„The magic of European Tales and legends” 

 

Cele: 

Uczeń: 

• poznaje polską legendę o smoku wawelskim, 

• potrafi wskazać Kraków na mapie, 

• potrafi wykorzystać elementy pantomimy na zajęciach,  

• rozwija umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia, 

• rozwija umiejętność czytania ze zrozumieniem. 

 

Metody: 

- czynna: samodzielnych doświadczeń, zadań do wykonania, 

- słowna: opis, praca z tekstem, rozmowa, 

- oglądowa: ilustracje, pokaz, 

- burza mózgów, 

- czynnościowa. 

 

Formy: 

- indywidualna 

- grupowa  

 

Środki dydaktyczne:  

- prezentacja multimedialna na temat Krakowa,                                                                                                                   

- prezentacja multimedialna przedstawiająca legendę o smoku wawelskim,                                                                       

- mapa Polski, 

- książka „Legenda o smoku wawelskim” w języku polskim, angielskim  

i   hiszpańskim, 

- materiały plastyczne do wykonania papierowego smoka. 
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Przebieg zajęć: 

1. Nauczyciel przedstawia się i wita się z uczniami. 

 

2. Zabawa integracyjna:  

Wstaną i pomachają naszemu gościowi te dzieci, które:  

- mają dzisiaj dobry humor 

- zjadły dzisiaj całe śniadanie 

- lubią lody truskawkowe 

- są Hiszpanami 

 

3. Nauczyciel opowiada uczniom o Krakowie (prezentacja multimedialna). 

 

4. Praca z mapą: nauczyciel wskazuje na mapie Polskę, Kraków i rzekę 

Wisłę. 

 

5. Nauczyciel czyta uczniom legendę o smoku wawelskim w języku 

polskim i angielskim. 

 

6.Prezentacja multimedialna przedstawiająca legendę o smoku wawelskim. 

. 

7. Nauczyciel (z hiszpańskiej szkoły) opowiada uczniom legendę o smoku 

wawelskim w języku hiszpańskim. 

 

8. Praca w grupach: za pomocą pantomimy uczniowie prezentują wybrane 

sceny z usłyszanej legendy. 

                                                                    

9. Zajęcia plastyczne: uczniowie wykonują papierowe smoki. 

 

10. Prezentacja wykonanych prac. 

 

11. Podziękowanie za pracę na lekcji 
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Fot. Hiszpańskie podobizny smoka wawelskiego wykonane na lekcji. 
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Fot. Materiały oraz instrukcja wykonania smoka ziejącego ogniem dostępna  

na stronie: http://wczesnoszkolni.pl/2016/05/smoki-wawelskie/  

 

 

 

 

http://wczesnoszkolni.pl/2016/05/smoki-wawelskie/
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Temat lekcji: „Polska kultura i tradycje” 

Cele: 

Uczeń: 

• poznaje polskie i śląskie tradycje związane ze świętami, sławnych 

Polaków, stroje ludowe itp., 

• potrafi wskazać Polskę na mapie, 

• zna stolicę Polski,  

• zna polskie symbole i potrafi je opisać,  

• rozwija umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia, 

• potrafi wskazać na mapie Rydułtowy. 

 

Metody: 

- czynna: samodzielnych zadań do wykonania, 

- słowna: opis, pogadanka, praca z tekstem, rozmowa, 

- oglądowa: ilustracje, pokaz, 

- czynnościowa. 

 

Formy: 

- indywidualna 

- z całą grupą - zbiorowa 

 

Środki dydaktyczne:  

- prezentacja multimedialna na temat Polski,                                                                                                                      

- mapa Europy i Polski, 

- ilustracje przedstawiające piękno Polski ( góry, morze, pola, miasto, wieś, 

szkołę), 

- zdjęcia sławnych Polaków (książeczki do kolorowania), 

- obrazki polskich strojów ludowych (książeczki do kolorowania),                                                                                      

- karty pracy (mapa Polski z polskimi, regionalnymi symbolami, nazwami   

geograficznymi itp.),                                         

- materiały plastyczne do wykonania bociana. 
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Przebieg zajęć: 

1. Nauczyciel przedstawia się i wita się z uczniami. 

 

2. Zabawa integracyjna:  

Prawda czy fałsz? – prowadzący dzieli salę na dwie części. Prawa strona to 

„prawda”, lewa strona sali oznacza „fałsz”. Prowadzący zadaje pytania,  

a dzieci mają odpowiedzieć, zajmując odpowiednią część klasy. Jeśli ktoś się 

pomyli, wypada z gry. Przykładowe pytania to: „Rok ma 9 miesięcy”, 

„Stolicą Hiszpanii jest Barcelona”, „Mama mamy to babcia”, „Warszawa 

to miasto w Czechach”. 

 

3. Nauczyciel opowiada uczniom o swoim kraju - Polsce (prezentacja 

multimedialna). 

4. Praca z mapą: nauczyciel wskazuje na mapie Polskę, Warszawę, 

Rydułtowy oraz Morze Bałtyckie, rzekę Wisłę i polskie góry. 

 

5. Uczniowie wypełniają karty pracy dot. Polski oraz otrzymują obrazki 

przedstawiające sławnych Polaków oraz stroje ludowe (kolorowanki). 

Nauczyciel wyjaśnia, co przedstawiają obrazki. 

 

6. Zajęcia plastyczne: uczniowie wykonują bociana (znany polski symbol). 

7. Prezentacja wykonanych prac. 
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Fot. Uczniowie prezentują swoje papierowe bociany. 

 

 
Fot. Materiały oraz instrukcja wykonania bociana na stronie: 
http://dzieciakiwdomu.pl/2015/03/bocian-z-papierowych-talerzykow.html 

 

http://dzieciakiwdomu.pl/2015/03/bocian-z-papierowych-talerzykow.html
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Temat lekcji: „ Taniec i śpiew zbliżają, integrują  i włączają we 

wspólną europejską kulturę” – nauka popularnej piosenki w języku 

polskim i angielskim z elementem tańca i ruchu. 

 

Cele: 

Uczeń: 

• poznaje piosenkę „My jesteśmy krasnoludki”, 

• poznaje tekst piosenki w języku polskim i angielskim, 

• rozwija umiejętność słuchania  ze zrozumieniem (wykonywane 

gesty obrazują tekst piosenki), 

• potrafi wykonać prosty układ taneczny. 

 

Metody: 

- czynna: (nauka tekstu z naciskiem na prawidłową wymowę), 

- oglądowa: nagranie + film przedstawiający kroki do tańca, 

- czynnościowa (nauka tańca), 

- oglądowa: ilustracje. 

 

Formy: 

- indywidualna 

- z całą grupą - zbiorowa                                                                                                                                                   

– w parach  

 

Środki dydaktyczne:  

- piosenka „My jesteśmy krasnoludki” w wersji multimedialnej,                                                                                            

- tekst piosenki w wersji polskiej i angielskiej, 

- podkład muzyczny. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Nauczyciel przedstawia się i wita się z uczniami. 

 

2. Uczniowie śpiewają znane hiszpańskie piosenki, które poznali na swoich 

ostatnich zajęciach. 

 

3. Nauczyciel prezentuje tekst piosenki w wersji polskiej i angielskiej. 

 

4. Nauczyciel prezentuje kroki do tańca (w parach i w grupie). 
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5. Uczniowie ćwiczą gesty obrazujące tekst piosenki. 

 

6. Uczniowie wraz z nauczycielem ćwiczą taniec z tekstem piosenki. 

 

7.  Prezentacja całego układu wokalno- tanecznego. 

 

 
Fot. Wspólny taniec polskich nauczycieli i hiszpańskich uczniów 
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Temat lekcji: „This is my family”. Zajęcia dla przedszkolaków. 

 

Cele: 

Uczeń: 

• potrafi zaśpiewać piosenkę „Finger family”, 

• zna nazwy członków rodziny w j. angielskim, 

• rozwija umiejętność słuchania  ze zrozumieniem, 

• rozumie polecenia nauczyciela. 

 

Metody: 

- metoda naturalna 

- metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Responses) 

 

Formy: 

- indywidualna 

- z całą grupą – zbiorowa                                                                                                                                                   

– w parach  

 

Środki dydaktyczne:  

- pacynki przedstawiające poszczególnych członków rodziny, 

- karty obrazkowe przedstawiające członków rodziny, 

- piosenka „Finger family” w wersji multimedialnej (animowanej), 

  https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8 

                                                                              

Przebieg zajęć: 

1. Nauczyciel przedstawia się i wita się z uczniami piosenką „Hello 

everyone”. 

 

2. Za pomocą kart obrazkowych nauczyciel prezentuje nowe słownictwo 

(nazwy członków rodziny), uczniowie powtarzają nowe słowa, zmieniając  

za każdym razem intonację (raz głośno, raz szeptem, raz operowo, raz bardzo 

wolno, raz bardzo szybko). 

 

3. Uczniowie siedzą w kole, nauczyciel rzuca piłeczką do dowolnego ucznia 

i mówi nazwę członka rodziny. Piłeczki nie wolno złapać, jeśli nauczyciel 

powie np. „brother” (kto się pomyli i złapie, odpada z gry). Uczniowie 

rzucają do siebie piłeczkę, ćwicząc wymowę nazw innych członków rodziny 

(opcjonalnie można zmienić „parzący” wyraz „brother” np. na „uncle”). 

https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8
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4. Nauczyciel za pomocą pacynek na palce prezentuje tekst piosenki „Finger 

family”. 

 

5. Uczniowie ćwiczą tekst piosenki, wymieniając się pacynkami. 

 

6.  Zabawa “Kalambury”- nauczyciel woła jedno dziecko i pokazuje mu 

obrazek. Dziecko ma za zadanie przedstawić danego członka rodziny  

za pomocą gestów i ruchu ciała, reszta dzieci odgaduje. 

 

7. Gra „Memory” z kartami przedstawiającymi członków rodziny. 

 

9. Podziękowanie za pracę na lekcji. Nauczyciel żegna się z uczniami 

piosenką: „Bye, bye everyone”. 

 

 

Fot. P. Ewelina Domarecka-Wilk prezentuje tekst piosenki „Finger family” 

 

 



BIULETYN METODYCZNY nr2 (36) I semestr 2017/2018 
 

str. 57 

 

Temat lekcji: „Shake your body!”. Zajęcia dla przedszkolaków. 

Cele: 

Uczeń: 

• potrafi wskazać i nazwać poszczególne części ciała, 

• rozwija umiejętność słuchania  ze zrozumieniem, 

• rozumie polecenia nauczyciela, 

• potrafi zaśpiewać piosenkę „Head and shoulders”, 

• utrwala poznane wcześniej nazwy dni tygodnia. 

 

Metody: 

- metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Responses) 

- czynna: samodzielnych doświadczeń, zadań do wykonania, 

- oglądowa: ilustracje. 

 

 

Formy: 

- indywidualna 

- z całą grupą - zbiorowa                                                                                                                                                   

- w parach  

 

Środki dydaktyczne:  

- karty obrazkowe przedstawiające części ciała, 

- oprogramowanie do tablicy multimedialnej. 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Nauczyciel przedstawia się i wita się z uczniami piosenką „Hello 

everyone”. 

 

2. Zabawa zapoznawcza- uczniowie chodzą wkoło, trzymając się za ręce, 

jedno dziecko jest na środku, a nauczyciel śpiewa piosenkę: „Round and 

round the circle (imię dziecka np. Antonio) in the middle, fast, fast fast we 

all fall down” (dzieci udają, że się przewracają)- kolejno zmieniają się 

uczniowie znajdujący się w środku koła, aby poznać  imiona wszystkich 

dzieci w grupie.  
https://www.youtube.com/watch?v=JRMAptlBgTk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JRMAptlBgTk
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3. Za pomocą gry memory na tablicy interaktywnej uczniowie 

przypominają i utrwalają nazwy dni tygodnia. 

 

4. Używając piłeczki, uczniowie rzucają do siebie i zadają sobie pytanie 

„What’s your favourite day?” 

 

5.  Uczniowie przypominają sobie nazwy części ciała poznane na 

poprzednich zajęciach na podstawie obrazków/flashcards. 

 

6.  Gimnastyka: nauczyciel wydaje kilka poleceń: Hands up! hands down! 

Stand up! Sit down! Jump! Jump! Jump! Stop! Take a seat! Touch your leg! 

Touch your head! Stop! 

 

7. Nauka piosenki „Head and shoulders”- nauczyciel śpiewa piosenkę  

za pierwszym razem bardzo powoli, a potem coraz szybciej i szybciej, 

uczniowie muszą dotykać w tym czasie swoich części ciała, stopniowo 

włączając się w śpiewanie. 

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

 

8. Action Race - wyścigi. Dzieci dzieli się na dwie drużyny. Kolejno  

na środek sali wychodzi po jednej osobie z każdej drużyny. Nauczyciel 

wydaje polecenie i dzieci mają je wykonać (touch your hand, head, knee, leg, 

toe, etc.). To dziecko, które pierwsze wykona zadanie, zdobywa punkt  

dla swojej drużyny. Osoby reprezentujące drużyny zmieniają się. 

 

9. Podziękowanie za pracę na lekcji. Nauczyciel żegna się z uczniami 

piosenką: „Bye, bye everyone”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gxphoOOwTbo
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Fot. Najmłodsi uczniowie szkoły w Albacete podczas zajęć ruchowych  

z nauczycielem ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Rydułtowach. 

 

 
 

 

Scenariusze opracowały: 

mgr Aldona Skrzyszowska i mgr Ewelina Domarecka-Wilk 

z SP nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach 
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GALERIA ZDJĘĆ 2016/2017 
 

XV POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY 

DLA KLAS I i II 
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XVI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ 

DZIECI I MŁODZIEŻY „ZŁOTY WAWRZYN 2017” 

 



BIULETYN METODYCZNY nr2 (36) I semestr 2017/2018 
 

str. 62 

 

XVI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ 

DZIECI I MŁODZIEŻY „ZŁOTY WAWRZYN 2017” 

 
Fot. Laureaci „Złotego Wawrzynu” – szkoły podstawowe 

 
Fot. Laureaci „Złotego Wawrzynu” – szkoły gimnazjalne 
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XVI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ 

DZIECI I MŁODZIEŻY „ZŁOTY WAWRZYN 2017” 

 

Fot. Laureaci „Złotego Wawrzynu” – szkoły ponadgimnazjalne 

 
Fot. Jury i organizatorzy konkursu „Złoty Wawrzyn 2017” 
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POWIATOWE KONKURSY DLA SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 2016/2017 

 

Fot. Powiatowy Konkurs Historyczny dla klas IV-VI 

 

Fot. Wręczenie Katji Skupień nagrody za I miejsce w Powiatowym Konkursie 

Języka Polskiego dla klas IV-VI w urzędzie Gminy Mszana. 
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POWIATOWE KONKURSY DLA SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 2016/2017 

 

Fot. Laureaci Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla klas II i III 

 

Fot. Uczestnicy Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego 

 


