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Dorota Banko-Starzyk
Ogólnopolski projekt edukacyjny „Widokówka - poznaj krajobraz mojej
małej ojczyzny”.
___________________________________________________________________

Rysunek 1 Logo projektu autorstwa D. Banko-Starzyk

Cel główny:
•

wymiana pocztówek z innymi szkołami podstawowymi na terenie całej Polski;

•

scharakteryzowanie różnorodności krajobrazu przyrodniczego i kulturowego
Polski.

Cele szczegółowe:
•

nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z całej Polski;

•

rozbudzanie ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem,
Polską;

•

promocja własnego regionu i szkoły;

•

poznanie walorów turystycznych różnych regionów Polski;

•

wskazywanie na mapie Polski - województw oraz miejscowości z których
uczniowie otrzymali pocztówkę;

•

rozwijanie postawy szacunku wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego;

•

rozwijanie ciekawości poznawczej, zainteresowań turystycznych;

•

rozwijanie aktywności społecznej, umiejętności komunikacji oraz współpracy;

•

kształtowanie poczucia dumy lokalnej i narodowej;
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•

zdobywanie i pogłębianie przez ucznia wiedzy użytecznej;

•

kształtowanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym.

Projekt edukacyjny „Widokówka - poznaj krajobraz mojej małej ojczyzny” był
skierowany do uczniów i nauczycieli geografii szkół podstawowych z całej Polski.
Jego głównymi celami było nawiązanie kontaktu z innymi placówkami oświatowymi
w celu wymiany pocztówek oraz stworzenia mapy turystycznej Polski, która ukazuje
różnorodność krajobrazu przyrodniczego i kulturowego naszej ojczyzny. W roku
szkolnym 2020/2021 odbyła się pierwsza edycja projektu, którego autorkami są
mgr Dorota Banko - Starzyk, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
w Bluszczowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie i mgr Agnieszka Gut,
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie. Łącznie
do projektu zgłosiły się 64 szkoły z całej Polski. Lista szkół biorących udział
w przedsięwzięciu została ogłoszona na stronie (Facebooku) projektu. Uczestników
podzielono na 5 grup, każdy uczestnik (szkoła) obligatoryjnie nawiązywał kontakt
z osobami przypisanymi do jego grupy.
W trakcie trwania projektu uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali i wysyłali
pocztówki do innych szkół. Ważne było, by pocztówka przedstawiała atrakcje
turystyczne, krajobraz miejscowości, w której położona jest szkoła. Na odwrocie
pisano krótką informację o przedstawionym miejscu, zachęcającą odbiorców
przyjazdu w dany region. Dopuszczalne było, by zamiast pocztówki zostało przesłane
kolorowe zdjęcie przedstawiające daną miejscowość wraz z opisem.
W celu realizacji projektu została stworzona specjalna pocztówka pokazująca
atrakcje Bluszczowa. Widokówka wykonana została w programie Canva.
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Rysunek 2 Pocztówka z Bluszczowa; źródło własne

Na zakończenie projektu każdy uczestnik zobowiązany był umieścić na stronie
projektu zdjęcie wykonanej przez uczniów mapy turystycznej.

Rysunek 3 Mapy wykonane przez uczniów; materiał własny autora
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Początkowo projekt miał się zakończyć w styczniu 2021, niestety z powodu
przedłużającego się zamknięcia szkół i sytuacji epidemiologicznej w kraju, termin
realizacji przedłużono do końca czerwca 2021. Zależało nam, by uczniowie
samodzielnie wypisywali kartki pocztowe. Może dziwić fakt, że wielu z nich robiło to
po raz pierwszy w swoim życiu. Nasze pocztówki powędrowały do szkół
w województwie śląskim, łódzkim, lubuskim, małopolskim, dolnośląskim,
mazowieckim, pomorskim, świętokrzyskim, kujawsko – pomorskim. Z wielką radością
uczniowie odczytywali wiadomości od dzieci z innych szkół. Jednym z celów projektu
było stworzenie mapy turystycznej Polski, która ukazuje różnorodność krajobrazu
przyrodniczego i kulturowego naszej ojczyzny. Nie lada gratką dla dzieci było
odszukiwanie na mapie i zaznaczanie położenia miejscowości, z której otrzymali
widokówki. Placówki, od których dotarły do nas pozdrowienia (widokówki):
•

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Sławno, woj. łódzkie

•

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich, Oleśnica,
woj. dolnośląskie

•

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego, Olsztyn
woj. warmińsko – mazurskie

•

Zespół Szkół nr 1, Wodzisław Śląski, woj. śląskie

•

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie, ul. Szkolna 11, woj. śląskie

•

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Tosi i Franka, Grodzisk Mazowiecki,
woj. mazowieckie

•

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II, Korczyn, woj. świętokrzyskie

•

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemienicach, Słupsk, woj.
pomorskie

•

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II, Szymbark woj. małopolskie

•

Szkoła Podstawowa im. ks. Bernarda Sychty, Puzdrowo, woj. pomorskie
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Dzięki takiej współpracy uczniowie mają możliwość rozwijania ciekawości
poznawczej i zainteresowań turystycznych, Stają się aktywni społecznie i ćwiczą
umiejętności komunikacji oraz współpracy. Projekt ten jest doskonałą formą promocji
szkoły, miejscowości jak i całych regionów.
Ponieważ pomysł na taką współpracę między szkołami cieszy się dużym
zainteresowaniem, w roku szkolnym 2021/2022 rozpocznie się druga edycja projektu.
Obecnie nasza grupa liczy 100 nauczycieli zainteresowanych wymianą widokówek
między szkołami.

Rysunek 4 Logo drugiej edycji projektu, autor D. Banko-Starzyk

Dorota Banko - Starzyk, SP Bluszczów
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Sylwia Bańczyk
Książka na receptę.
___________________________________________________________________

To zdjęcie, autor: Nieznany autor,

Rysunek 5 Okładka książki Niny George

Czy możemy stwierdzić, że książka posiada moc? Jest bronią? Czy pomaga
odnaleźć utraconą radość życia, pokonać depresję, wyleczyć z nieszczęśliwej
miłości? Czy lektura stanowi antidotum, może być lekiem na ból fizyczny
i psychiczny?
„Lawendowy pokój” Niny George to zachwycająca historia o miłości, która przywraca
do życia dzięki pewnej księgarni o wymownej nazwie „Apteka literacka”, gdzie Jean
Perdu sprzedaje książki, tak jak farmaceuta medykamenty. Idealnie dobiera powieść
do nastroju czytelnika, lecząc tym samym jego życiowe problemy i bolączki.
Biblioterapia jest metodą terapeutyczną, która posługuje się tekstem literackim,
specjalnie opracowanym przez terapeutów, psychologów adresowanym
do czytelnika: dziecka lub osoby dorosłej, która zmaga się z konkretnymi
problemami. Dla małego odbiorcy przygotowuje się tekst zawierający elementy,
które mają na celu stymulację jego procesów poznawczych oraz emocjonalnych.
Teksty służące terapii dziecięcej to bajki terapeutyczne. Bajkoterapia jest metodą
profilaktyczną adresowaną do najmłodszych czytelników w wieku od czterech
do dziewięciu lat. Terapia bajkami, wśród których są zarówno utwory wierszowane,
satyryczne, dydaktyczne, jak i opowiadania narracyjne oraz terapia baśniami,
w których zawarta jest wiedza o świecie społecznym: relacje, konflikty, ideały –
wszystkie te elementy stymulują myślenie małego słuchacza. Informacje zawarte
8
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w baśniowym czy bajkowym świecie pozwalają dziecku na zrozumienie innych,
budowę własnego systemu wartości, posiadają charakterystyczne cechy i pełnią
ogromną rolę w kształtowaniu osobowości.
Fabuła w bajce terapeutycznej jest umiejscowiona w nierealnym, fantastycznym
świecie, a bohaterowie zmagają się z podobnymi problemami, które spotykają dzieci
w realnym życiu. Przyjaciele z bajek pomagają radzić sobie z problemami,
których doświadczają najmłodsi.

Rysunek 6 Książki i publikacje stosowane w biblioterapii.

Biblioterapia niesie za sobą wartości terapeutyczne z wykorzystaniem literatury,
ale jest też pretekstem do umacniania poczucia własnej wartości, radzenia sobie
z lękami, stresem, agresją czy nałogiem, akceptacją odmienności, zrozumieniem
uczuć i emocji poprzez dostrzeganie odpowiednich wzorców.

Sylwia Bańczyk
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Iwona Cesarz, Edyta Bańczyk
Realizacja projektów międzynarodowych
w Zespole Szkół Ekonomicznych wraz ze scenariuszami zajęć.
___________________________________________________________________
Realizacja projektów w dobie pandemii nie była łatwa, o czym przekonali się
członkowie zespołu ds. projektów unijnych z Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim. Mimo wielu problemów, wielokrotnego wydłużania czasu
trwania, udało się ostatecznie doprowadzić do końca dwa projekty, które pozyskały
pozytywną opinię Narodowej Agencji jeszcze w 2019.
I.

Przedsięwzięcie KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W DOBIE
POKOLENIA Z realizowane w projekcie „Ponadnarodowa mobilność
uczniów” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Ze względów organizacyjnych szkołę na Łotwie zastąpiła szkoła ze Słowenii: Solski
Center Velenje, która przygotowała warsztaty dla informatyków.
W ramach tego projektu odbyły się warsztaty dla informatyków i ekonomistów.
Warsztaty dla informatyków miały na celu zapoznanie uczniów z działaniem
drukarki 3D oraz przygotowanie projektów do drukowania. Uczniowie mieli również
odwiedzić firmę Esotech Company for Development and Implementat
on of Enviromental Solutions and Power Technologies. Celem warsztatów
dla ekonomistów była wspólna praca nad założeniem firmy, poznanie podobieństw
i różnic w procesie zakładania własnego biznesu w obu krajach, a także sposobów
jego prowadzenia i rozwoju. Jako podsumowanie młodzież miała odwiedzić
szwedzką firmę, aby zapoznać się ze strukturą i organizacją pracy szwedzkiego
przedsiębiorstwa. W projekcie zaplanowano również wizyty przygotowawcze w obu
szkołach.
Podczas spotkań koordynatorów szkół omówiono plany warsztatów, kwestie
zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz możliwości realizacji programu
kulturowego. Koordynatorzy spotkali się również z nauczycielami, którzy zgodzili się
poprowadzić międzynarodowe warsztaty dla uczniów „Ekonomika”. Efektem obydwu
wizyt były umowy podpisane pomiędzy zainteresowanymi instytucjami, zawierające
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wszystkie szczegóły pobytu uczniów: harmonogram zajęć, program kulturowy a także
zakres obowiązków obu stron, przyjmującej i wysyłającej.
Młodzi ekonomiści uczestniczyli w warsztatach w Fria Laroverk w szwedzkim Malmo.
Fria Laroverk jest szkoła prywatną, oferującą naukę w klasach o profilach
ogólnokształcących i zawodowych, takich jak turystyka i hotelarstwo, biznes
i administracja, opieka nad dziećmi i rekreacja oraz fryzjerstwo. Nauczyciele
przedmiotów ekonomicznych szwedzkiej szkoły przygotowali wspólne zajęcia
dla uczniów szwedzkich i polskich, na których opracowywali kolejne kroki
prowadzące do podjęcia własnej działalności: omawiano zadania typowo
ekonomiczne dotyczące prawa, marki czy produktu. Uczniowie omawiali również
sprawy kadrowe, zatrudnianie pracowników, a także warunki ubiegania się o pracę,
przygotowywali mowy motywacyjne do wykorzystania podczas rozmów o pracę.
Oprócz kompetencji zawodowych, nabycia nowej wiedzy i umiejętności oraz
wykorzystania i doskonalenia już posiadanych, uczniowie rozwinęli kompetencje
językowe. Biegłości językowej beneficjenci nabyli już podczas zajęć
przygotowawczych, ale zajęcia w języku angielskim i prywatne rozmowy z uczniami
szwedzkimi pozwoliły im pozbyć się bariery językowej, oporów przed zabieraniem
głosu w rozmowach, a także wzbogaciły słownictwo, także zawodowe, do czego
przyczynił się również słowniczek terminologii zawodowej, stworzony podczas zajęć
przygotowawczych, a uzupełniony szwedzkim słownictwem podczas warsztatów.
W ostatnim dniu grupa młodzieży odwiedziła firmę Minc zajmującą się pomocą
dla przedsiębiorców, kwestiami tego, jak przejść od koncepcji do rynku we własnym
zakresie. Minc stanowi międzynarodową sieć doradców, którzy oferują coaching
i doradztwo w zakresie rozwoju biznesu, pozyskiwania funduszy, marketingu
i budowania zespołu. Uczniowie kształcili również kompetencje społeczne
i międzykulturowe, pracując w wielokulturowym środowisku.
Oczekiwanym rezultatem zajęć było zwiększenie motywacji do nauki, wzrost
samodzielności, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Przewiduje się także,
że udział w projekcie pozwoli uczestnikom na poprawę atrakcyjności zawodowej
oraz poprawi jakość świadczonych przez nich usług.
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Opinie uczniów:
Emilia: „Najciekawsze zajęcia dotyczyły produktu – segmentacji, sloganu,
opakowania itp. Na nich tworzyliśmy tzw. moodboard, który zawierał to,
co chcielibyśmy, aby kojarzyło się z naszym produktem. Wydaje mi się, że właśnie te
lekcje nauczyły mnie najwięcej rzeczy potrzebnych w przyszłej pracy, bo dzięki nim
będę wiedziała, jak dbać o stronę marketingową w mojej firmie.”
Laura: „Najważniejszym aspektem warsztatów była dla mnie możliwość rozmowy
po angielsku z kimś, kto nie zna języka polskiego. Miałam to szczęście, że w żadnej
z grup nie było ucznia mówiącego w moim ojczystym języku i nie miałam możliwości
pójścia „na skróty”. To dało mi większą pewność siebie w rozmowach w języku
angielskim.
Bartek: Zajęcia w Szwecji bardzo pomogły mi przezwyciężyć swój lęk
przed rozmawianiem w języku angielskim oraz przede wszystkim pozwoliły mi
rozwinąć moje słownictwo i zdolności językowe.
Informacje o projekcie:
Wniosek przygotowany przez Iwonę Cesarz, złożony w pierwszym naborze
w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w rundzie 1 (był jedynym tego typu
projektem w powiecie, który otrzymał pozytywną opinię Narodowej Agencji
w Warszawie i otrzymał dofinansowanie na realizację).
Cel: zwiększenie motywacji do nauki, wzrost samodzielności, umiejętności radzenia
sobie ze stresem. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom na poprawę atrakcyjności
zawodowej oraz poprawił jakość świadczonych przez nich usług.
Czas realizacji: od 1.12.2019 do 30.11.2021
Uczestnicy: uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik
informatyk we współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami na Łotwie i w Szwecji.
Liczba uczestników: 24, wyjechało:12

Przebieg:
Wizyty przygotowawcze:
•

pierwsza 17-19 czerwca 2021 w słoweńskiej szkole Solski Center w Velenje,

•

druga w dniach 21-23 sierpnia 2021 w szwedzkiej szkole Fria Laroverk w Malmo.
12
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Warsztaty: 18-22 październik 2021 roku.
Z uwagi na obostrzenia pandemiczne wprowadzone w Słowenii, warsztaty
dla informatyków nie odbyły się.
II.

Projekt NOWOCZESNY NAUCZYCIEL EKONOMIKA realizowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu
Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój w ramach projektu
Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.

Główne cele przedsięwzięcia obejmowały wspieranie kadry pedagogicznej w stałym
rozwoju i wymianie doświadczeń, poszukiwaniu nowych rozwiązań w pracy
dydaktycznej i wychowawczej, rozwój edukacji językowej kadry, zapoznanie
z europejskimi wymaganiami rynku pracy, podniesienie jakości kształcenia,
konfrontacja sposobu zarządzania z kadrą kierowniczą szkół europejskich oraz
rozwijanie umiejętności zarządzania projektami. Projekt realizowany był w formie
kursu językowego w Irlandii i warsztatów metodycznych w Finlandii. Kurs pod nazwą
„English for Teachers A2/B1” miał na celu wyposażenie nauczycieli w odpowiednie
umiejętności i narzędzia do pracy z uczniami oraz poprawę praktycznej znajomości
języka angielskiego. Nauczyciele przywieźli mnóstwo pozytywnych wrażeń, nowych
doświadczeń, kontaktów i umiejętności. Zajęcia prowadzone w języku angielskim
umożliwiły doskonalenie językowe. Warsztaty zostały dopełnione przez wycieczki
po Dublinie, podczas których uczestnicy połączeni w grupy międzynarodowe
i wyposażeni w mapy musieli znaleźć punkty docelowe rozmieszczone w różnych
miejscach Dublina. Czas po zajęciach wypełniło zwiedzanie stolicy
oraz malowniczych okolic miasta. Nauczyciele mieli możliwość głębszego poznania
kultury irlandzkiej, tradycji, języka oraz historii.
Dwie mobilności zaplanowane na 2020 rok musiały zostać przełożone na kolejny rok
ze względu na pandemię wirusa Covid-19. Dopiero w październiku 2021 roku
możliwe stało się wznowienie wyjazdów, na kurs dla drugiej grupy i szkolenie
metodyczne pod tytułem „Structured Educational Visit to Schools/Instituts
and Training Seminars in Finland” . Kurs skupił się zarówno na fińskim systemie
edukacji jak i na spotkaniu z przedstawicielami szkół podstawowych, średnich,
zawodowych oraz z edukatorami osób dorosłych. Oprócz udziału w seminariach i
warsztatach uczestnicy odwiedzili również szkoły w Helsinkach oraz mieli okazję
13
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wirtualnie uczestniczyć w lekcjach i porozmawiać z uczniami. Dodatkowo kursanci
wzięli udział w projektach terenowych „Contexts4Content", poznając miejsca
o znaczeniu przyrodniczym, historycznym i kulturowym. Wszystkie te elementy
pomogły lepiej zrozumieć edukację i kulturę społeczeństwa fińskiego, które szanuje
swoich nauczycieli i jest bardzo zaangażowane w przyszłość młodych obywateli
poprzez efektywną edukację. Udział w powyższych szkoleniach pozwolił uczestnikom
na rozwój szeregu kompetencji, w tym kompetencji językowej, zawodowej
i społecznej: porozumiewanie się w języku obcym (język angielski), co wiąże się
m.in. ze zrozumieniem różnic kulturowych; doskonalenie zdolności konsekwentnego
uczenia się, organizowania własnego warsztatu pracy oraz wzbudzenie refleksji
nad postawionymi celami; rozwinięcie kompetencji społecznych i obywatelskich
przygotowujących do skutecznego i konstruktywnego uczestniczenia w życiu
społecznym i zawodowym; rozwinięcie inicjatywy i przedsiębiorczości oraz zdolności
do wcielania pomysłów w czyn, a także wykorzystywania pojawiających się szans;
zdobycie wiedzy o istniejących możliwościach w zakresie edukacji i dokształcania
oraz o konsekwencjach podejmowanych w tej dziedzinie decyzji.
Zainteresowani mają możliwość zapoznania się ze scenariuszami lekcji, które
znajdują się w broszurze dostępnej na terenie szkoły lub w wersji online. Znajdują się
tam propozycje lekcji przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych z elementami
języka angielskiego, lekcje z elementami wiedzy geograficzno-historycznej dotyczące
Irlandii i Finlandii, jak również scenariusze lekcji ukazujące elementy fińskiego
systemu edukacji.
Projekt przygotowany przez: Iwonę Cesarz i Edytę Bańczyk,
Cel: wspieranie kadry pedagogicznej w stałym rozwoju i wymianie doświadczeń,
poszukiwaniu nowych rozwiązań w pracy dydaktycznej, i wychowawczej, rozwój
edukacji językowej kadry, zapoznanie z europejskimi wymaganiami rynku pracy,
podniesienie jakości kształcenia, konfrontacja sposobu zarządzania z kadrą
kierowniczą szkół europejskich oraz rozwijanie umiejętności zarządzania projektami.
Czas realizacji: od 1 września 2019 roku do 31.12.2021 roku
Liczba uczestników: 19 nauczycieli
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Formy realizacji:
•

kurs językowy w Irlandii „English for Teachers A2/B1” (1 grupa), Dublin, 23-29
lutego 2020roku

Liczba uczestników: 7
•

kurs językowy w Irlandii „English for Teachers A2/B1” (2 grupa), Dublin, 24-30
październik 2021roku

Liczba uczestników: 7
•

warsztaty metodyczne w Finlandii pt.: „Structured Educational Visit
to Schools/Instituts and Training Seminars in Finland”.
Finlandia, 3-9 października 2021 roku

Liczba uczestników: 5

Scenariusz lekcji z przedmiotu: Pracownia gastronomii hotelowej
Temat lekcji: Tradycje i zwyczaje kulinarne Irlandii (4 jednostki lekcyjne).
Dział: Kuchnie świata
Cele z podstawy programowej:
HGT.03.4. Przygotowywanie i podawanie śniadań
1) stosuje metody i techniki przygotowania śniadań;
3) sporządza śniadania dla gości o specjalnych potrzebach żywieniowych;
4) użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania oraz podawania
śniadań.
HGT.03.5. Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie:
1) oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi
hotelarskie;
4) realizuje zamówienia gości na usługi dodatkowe.
HGT.03.6 Język obcy zawodowy:
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1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym
nowożytnym umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów
związanych;
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem;
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie;
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem;
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie.
Cele lekcji:
Uczeń:
•

potrafi pokazać na mapie fizycznej Republikę Południowej Irlandii, Wyspy
Brytyjskie, a także wymienić państwa wchodzące w skład Zjednoczonego
Królestwa (the UK);

•

potrafi posługiwać się w mowie i piśmie podstawowym słownictwem tematycznie
związanym z żywieniem, w języku angielskim;

•

zna najważniejsze irlandzkie tradycje (muzyczne, kulinarne, sportowe);

•

współdziała w grupie;

•

wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (prowadzenie notatek,
zapamiętywanie nowych zwrotów i wyrazów).

Planowane metody pracy:
Metoda podająca, metoda zajęć praktycznych z elementami aktywizującymi
Planowane formy pracy:
praca w parach i praca w grupach
Stosowane środki dydaktyczne:
laptop, rzutnik multimedialny i ekran, prezentacja multimedialna, pliki z muzyką
irlandzką, poradniki kulinarne, w tym książki związane tematycznie z Irlandią (zasoby
biblioteki szkolnej i własne), mapa Europy, własne zdjęcia z pobytu w Dublinie
w ramach Erasmus+, słownik, surowce do ćwiczeń praktycznych (przynoszą je
uczniowie zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi).
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Przebieg lekcji:
•

Zapisanie tematu i sprawdzenie obecności.

•

Wyjaśnienie celu i przebiegu lekcji.

•

Rozgrzewka językowa – ćwiczenie typu „burza mózgów”. Uczniowie odnajdują
maksymalną liczbę skojarzeń z Irlandią i jej tradycjami. Propozycje zapisywane są
na tablicy w formie „mind map”.

•

Wybrani uczniowie podchodzą indywidualnie do mapy fizycznej i pokazują
na mapie Republikę Południowej Irlandii oraz jej stolicę, a także państwa
wchodzące w skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
wraz z ich stolicami.

•

Wprowadzenie do zwyczajów i kultury irlandzkiej. Uczniowie oglądają pierwszą
część prezentacji multimedialnej dotyczącej irlandzkich tradycji (dane
statystyczne, język celtycki, symbole narodowe), muzyką i tradycyjnymi
muzycznymi, paradami ulicznymi oraz tradycjami sportowymi.

•

Uczniowie dzielą się swoimi wiadomościami, a następnie odpowiadają na zadane
pytania (z zakresu prezentacji).

•

Uczniowie pracują w parach, łączą obrazki irlandzkich symboli narodowych z ich
nazwą w języku angielskim (harp, shamrock, horseshoe, rainbow, Leprechaun,
etc.).

•

Sprawdzenie ćwiczenia na forum klasy poprzez odnalezienie obrazków symboli
narodowych rozklejonych w czytelni. Wybrani uczniowie podają ich nazwy.

•

Uczniowie oglądają drugą część prezentacji multimedialnej związanej
z irlandzkimi potrawami przygotowywanymi w Dniu Św. Partyka i na co dzień.

Ćwiczenia praktyczne:
•

Uczniowie losują przepisy na wybrane potrawy irlandzkie (surowce zostają
rozdzielone zgodnie z wylosowanymi recepturami) i poznają ich oryginalne
nazwy. Nauczyciel wspólnie z uczniami omawia receptury oraz sposoby
przygotowania potraw, składniki i etapy przygotowania omawiane są również
w języku angielskim. Uczniowie wykonują ćwiczenia – przygotowują potrawy.
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•

Podsumowaniem ćwiczeń jest degustacja i ocena wykonanych potraw oraz
dzielenie się wrażeniami kulinarnymi.

Prowadzący zajęcia: mgr Jacek Sędek

Scenariusz lekcji z przedmiotu geografia i język angielski
Temat: Nieznana Finlandia. Unknown Finland.
Cel ogólny: Uczeń poznaje Finlandię - geografię oraz system edukacji kraju.
Cele szczegółowe:
•

uczeń wymienia cechy środowiska przyrodniczego Finlandii;

•

uczeń omawia wybrane elementy środowiska przyrodniczego Finlandii;

•

uczeń przedstawia walory przyrodnicze Finlandii;

•

uczeń wymienia zalety fińskiego systemu edukacji;

•

uczeń zna słówka w języku angielskim związane z edukacją i geografią Finlandii;

•

uczeń potrafi zastosować słownictwo związane z edukacją i geografią Finlandii.

Metody i formy pracy:
•

metody: pogadanka, elementy wykładu, film, praca z tekstem, praca z mapą;

•

formy: indywidualna i grupowa.

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, film edukacyjny, mapa fizyczna
Europy, karty pracy.
Przebieg lekcji:
część wstępna:
•

czynności organizacyjne;

•

wprowadzenie do tematu lekcji;

•

przedstawienie celów lekcji;

•

sformułowanie tematu lekcji,
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część zasadnicza:
•

uczniowie w parach poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące geografii
Finlandii, wykorzystując mapy tematyczne Europy w atlasie geograficznym (karty
pracy). Dostępne online [dostęp: 12.12.2021]

•

nauczyciel sprawdza odpowiedzi uczniów, zadając te same pytania, na które
poszukiwali odpowiedzi uczniowie, a następnie przedstawia krótką prezentację
multimedialną na temat ciekawostek geograficznych o Finlandii. (prezentacja)
dostępna online [dostęp: 12.12.2021]

•

uczniowie w parach odpowiadają na pytanie: What makes a good school system?
Porównują odpowiedzi

•

nauczyciel zadaje pytania:
1. How much homework do students in Finland have?
2. What do they do after school?
3. How many lessons do they have a week?
4. What influence do parents have on education process?
5. What are 2 basics of Finnish education?

•

uczniowie oglądają film o fińskim systemie edukacji i odpowiadają na pytania

dostępny online [dostęp: 12.12.2021]
podsumowanie lekcji:
•

nauczyciel pyta uczniów o to, czego dziś się nauczyli - What have you learnt
about Finnish system of education and the natural environment of Finland?

•

zadanie domowe: analiza tekstu o fińskim systemie edukacji.

•

nauczyciele proszą uczniów o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
po przeprowadzonej lekcji (GoogleForms).
1. Dzisiejszy temat lekcji był ...
2. Dziś nauczyłam/em się …
3. Na lekcji najtrudniejsze było …
4. Uważam, że lekcja była ...

Prowadzące zajęcia: mgr Aleksandra Musiał, mgr Iwona Cesarz
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Scenariusz lekcji z przedmiotu: Zajęcia z wychowawcą
Temat: Co chciałbym/chciałabym przenieść z fińskiego do polskiego systemu
oświaty?
Cele lekcji:
•

uczeń wie, w jaki sposób zdobywa się wiedzę w fińskiej szkole;

•

uczeń zna zalety fińskiej edukacji;

•

uczeń zna priorytety fińskiego systemu oświaty.

Formy organizacyjne:
•

zajęcia równym frontem

•

praca w małych grupach

Metody nauczania
•

burza mózgów

•

pogadanka

Środki dydaktyczne
•

komputer i projektor

•

kartki z hasłami opisującymi szkołę fińską i polską

•

arkusze z brystolu

Przebieg lekcji:
1. Uczniowie w małych grupach spisują na kartce z brystolu swoje skojarzenia
z fińską szkołą”.
2. Grupy przyporządkowują następujące zdania odpowiadające polskiej i /lub fińskiej
szkole:
•

darmowe posiłki

•

darmowa edukacja

•

obowiązek nauki do 18 roku życia

•

wysokie wyniki w rankingach PISA

•

większość szkół w kraju to szkoły państwowe

•

prestiż zawodu nauczyciela

•

lekcje trwają 45 min
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•

lekcje trwają 90 min

•

nacisk na naukę języków obcych

•

partnerskie podejście w relacji nauczyciel – uczeń

•

darmowe podręczniki

•

korepetycje są zakazane

•

brak rankingów szkół

•

przerwy między lekcjami spędzane na zewnątrz szkoły

•

nacisk na samokształcenie

•

możliwość chodzenia w szkole boso

•

mała ilość prac domowych

•

model edukacji opera się na zaufaniu

•

równość w nauczaniu

3. Uczniowie oglądają filmik na temat fińskiej edukacji; dostępny online
[dostęp:12.12.2021]
4. Przedstawienie skojarzeń zapisanych na kartach z brystolu i zweryfikowanie ich
prawdziwości;
5. Prezentacja zdań dotyczących edukacji fińskiej i polskiej przez poszczególne
grupy;
6. Dyskusja podsumowująca „Co chcielibyśmy przenieść z fińskiej szkoły
do polskiej”?
Prowadząca zajęcia: mgr Grażyna Gajda
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Justyna Durczok
„Jak nauczyć dziecko mówić” - stymulacja mowy dziecka z opóźnionym
rozwojem mowy ORM.
__________________________________________________________
Przyjrzyjmy się w poniższym artykule sytuacji, gdy kompetencje językowe u małego
dziecka nie wykształcają się w ogóle lub wykształcają się w stopniu
niewystarczającym do realizacji prawidłowej wypowiedzi albo też dochodzi
do rozpadu systemu komunikacyjnego w toku procesu rozwojowego. Opóźnienie
rozwoju mowy to najogólniejszy termin określający zjawisko wolniejszego
wykształcania się zdolności percepcyjnych i ekspresyjnych u danego dziecka
w odniesieniu do jego rówieśników, które powoduje, że dynamika rozwoju tych
zdolności jest odmienna od normalnej.
W ocenie zjawiska opóźnienia rozwoju mowy bierze się pod uwagę
(Z. Tarkowski 1992):
•

kryterium ilościowe (ile dźwięków wymawia dziecko; jaki jest jego zasób
słownictwa czynnego i biernego; konstrukcję zdań prostych i złożonych);

•

kryterium jakościowe (poprawność wymowy dźwięków, słów; umiejętność
konstruowania zdań logicznych i poprawnych gramatycznie);

•

wiek, w którym dziecko realizuje pierwsze słowa, zdania;

•

przedział czasowy pomiędzy poszczególnymi etapami kształtowania i rozwoju
mowy;

•

poziom rozumienia przez dziecko mowy innych osób.

O opóźnionym rozwoju mowy mówi się wówczas, gdy mowa dziecka pojawia się
z około półrocznym (lub większym) opóźnieniem, jeżeli zasób słownictwa jest
ograniczony oraz gdy znajomość pojęć jest na poziomie niższym niż u rówieśników.
Można wyróżnić:
•

samoistny opóźniony rozwój mowy (inaczej określany prostym),

•

niesamoistny opóźniony rozwój mowy- pojawia się z konkretnej przyczyny
rozwojowej lub towarzyszy różnym zaburzeniom.

Opóźniony rozwój mowy najczęściej cechuje się brakiem nadawania mowy
przy zachowanym rozumieniu mowy innych osób. Dziecko ma prawidłowo rozwinięty
aparat i narządy artykulacyjne, potrafi wypowiedzieć większość głosek (w zależności
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od wieku) lub sylaby, ale nie jest w stanie tworzyć z nich słów. Rozwój intelektualny
dziecka jest na poziomie adekwatnym do wieku.
Samoistny ORM pojawia się z nieokreślonych przyczyn. Uważa się, że na rozwój
mowy mają wpływ:
•

czynniki związane z dziedziczeniem,

•

zaniedbania ze strony rodziców lub opiekunów,

•

słaba stymulacja dziecka do wydawania dźwięków i mówienia,

•

zaburzenia poznawcze i emocjonalne.

Samoistny ORM dotyczy tylko procesu mówienia. Rozumienie jest na prawidłowym
poziomie. Z tego względu jako podłoże ORM często uznaje się indywidualne tempo
rozwoju dziecka lub słabą dojrzałość aparatu artykulacyjnego.
Niesamoistny ORM jest objawem, który towarzyszy określonym zaburzeniom.
Oznacza to, że należałoby znaleźć medyczne wytłumaczenie jego występowania.
Niesamoistny ORM pojawia się w przypadku:
•

niedosłuchu,

•

głuchoty,

•

zaburzeń widzenia,

•

niepełnosprawności umysłowej,

•

uszkodzeń neurologicznych,

•

zaburzeń psychicznych,

•

jąkania

•

zaburzeń przemiany materii: fenyloketonurię, histydynemię, homocystynurię

Wiedza o tym, jak wygląda rozwój mowy stanowi punkt odniesienia podczas
planowania pracy, terapii dotyczącej wspomagania rozwoju mowy. Bez takiej wiedzy
bardzo trudno jest pomóc maluchowi w prawidłowym nabywaniu i rozwijaniu
umiejętności mówienia.
Jak wyglądają poszczególne etapy rozwoju mowy dziecka?
•

miesiąc życia: dziecko wydaje różnego rodzaju krzyki,

•

2-4 miesiące: głużenie i głośny śmiech,

•

4-6 miesięcy: gaworzenie,

•

6-7 miesięcy: gaworzenie z powtarzaniem sylab (dziecko za pomocą sylab
zaczyna zadawać pytania i wydawać rozkazy),
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•

9-10 miesięcy: próby naśladowania mowy dorosłych, rozumie kilkanaście
słów,

•

11-12 miesięcy: dalsze próby naśladowania mowy dorosłych, pojawiają się
słowa,

•

12-18 miesiące: dziecko zaczyna wykorzystywać pojedyncze wyrazy
w charakterze zdań,

•

18-23 miesiące: wypowiedzi składają się z dwóch lub więcej wyrazów, są to
przede wszystkim rzeczowniki,

•

2 lata: nauka mówienia staje się wielką przygodą, maluch rozróżnia opozycję
ja- ty, używa liczebników, zaimka „się” oraz zaprzeczeń typu: „nie chcę”,
„nie ma mamy”,

•

3 lata: dziecko umie poprawnie wymawiać samogłoski ustne i nosowe,
spółgłoski: p, b, m, f, w, pojawiają się głoski: s, z, c, dz,

•

4 lata: dziecko artykułuje już poprawnie trudniejsze spółgłoski (k, g, ś, ź, ć, dź),

•

5 lat: utrwalane są głoski s, z, c, dz, potrafi (ale nie musi) wymawiać głoski sz,
ż, cz, dż,

•

6 lat: poprawnie wymawia głoski sz, ż, cz, dż i głoskę r,

•

7 lat: nauka mowy, rozumiana jako nabywanie prawidłowej wymowy
i posługiwania się regułami gramatycznymi kończy się.

Nauka mówienia to jeden z tych procesów, w trakcie których należy znaleźć złoty
środek pomiędzy dawaniem dziecku czasu, a nabywaniem umiejętności. Jeżeli,
pomimo odpowiedniego wieku, dziecko nie chce mówić, warto podjąć oddziaływania
terapeutyczne. W zależności od potrzeb i możliwości dziecka oraz jego najbliższego
środowiska wychowawczego w procesie stymulacji rozwoju mowy i języka mogą być
wykorzystywane różne metody i formy pracy. Kluczowe znaczenie dla efektywności
prowadzonego procesu terapeutycznego ma postawa i zaangażowanie rodziców,
opiekunów, a także nauczycieli pracujących z dzieckiem w przedszkolu.
Dla prawidłowego rozwoju dziecko potrzebuje bezpiecznego otoczenia, stabilnego
pod względem emocjonalnym i społecznym. Dlatego też w pierwszym okresie
prowadzonych oddziaływań stymulująco - usprawniających ważne jest nawiązanie
przez logopedę dobrego kontaktu ze środowiskiem wychowawczym dziecka. Jest to
istotne z uwagi na fakt, że zachowania komunikacyjne prezentowane przez rodzica
(opiekuna) tworzą kontekst sytuacyjno-językowy, do którego dziecko się
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BIULETYN METODYCZNY nr 1 (45) 2021/2022

dostosowuje. Najlepszym sposobem budowania takiego kontaktu, więzi, jest
uczestniczenie rodzica w zajęciach logopedycznych i dokładne objaśnianie
procedury działań, przekazywanie konkretnego materiału do ćwiczeń.
Należy pamiętać, że słuchanie jest pierwszym etapem rozwoju mowy. Dziecko
najpierw słyszy, a dopiero później mówi. W związku z tym dobra jakość
dostarczanych wzorców językowych i odpowiednie zachowania językowe stanowią
podstawę profilaktyki w przypadku dzieci normalnie rozwijających się, a w przypadku
dzieci z opóźnieniem lub zaburzeniami rozwoju mowy są pierwszym etapem terapii
logopedycznej.
We wszystkich przypadkach, gdy dziecko ukończyło 3. rok życia i wykazuje
opóźnienia w zakresie rozwoju mowy, należy rozpocząć postępowanie terapeutyczne
w celu stymulowania rozwoju mowy i usprawniania funkcji mowy.
Ogólny szkic programu terapii logopedycznej dla dzieci z opóźnionym rozwojem
mowy:
1. Określona kolejność pracy - zaczynamy od tego, co jest dla dziecka najłatwiejsze,
by mogło odnieść sukces.
2. Kolejne etapy dostosowane do trudności konkretnego dziecka - pracę należy
zacząć od kształtowania rozumienia mowy.
3. W zakresie nadawania - rozwijanie i wzbogacanie słownictwa (nazywanie
przedmiotów, czynności) a w dalszym etapie łączenie słów w proste zdania i dalej
w zdania złożone.
4. Trening w mowie dialogowej - uczenie form gramatycznych (zadawanie pytań
i odpowiadanie na nie).
5. Rozwijanie szeroko pojętej sprawności językowej. Z. Tarkowski (1993) proponuje
pracę w następujących po sobie obszarach poznawczo - językowych: ja, rodzina,
dom, podwórko, plac zabaw, ulica, sklep, które można rozszerzać o następne.
6. Ćwiczenia słuchu muzycznego i fonematycznego.
7. Wykonywanie ćwiczeń w trakcie zabawy i w sytuacjach życia codziennego.
8. Ćwiczenia ogólnorozwojowe usprawnianie ruchowe, ćwiczenia integracji
wzrokowo - ruchowej, precyzji i praksji ruchów ręki.
Szczegółowy program terapeutyczno-stymulujący pt. "Rozwijanie mowy dziecka"
autorstwa Z. Tarkowskiego przy współpracy C. Jurkiewicz (1993) składa się z trzech
części:
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•

praca z rodzicami,

•

eliminowanie zachowań zakłócających przebieg terapii,

•

stymulacja rozwoju poznawczo- językowego.

Program ten ukierunkowany jest na rozwiązanie podstawowych problemów
werbalnych i pozawerbalnych dziecka i jego rodziny.
Istotnym jest, by w terapii dziecka z ORM stosować wzmocnienia pozytywne
(pochwały, nagrody, uznania), wykazywać się cierpliwością i systematycznością
(efekty uwarunkowane są wielokrotnością powtarzania bodźca), a także bazować
na zasadach pedagogiki (zasada indywidualizacji, stopniowania trudności, itp.).
Bibliografia:
1. Jastrzębowska G., Opóźnienie w rozwoju mowy- przejaw nieprawidłowości, w:
Logopedia- pytania i odpowiedzi, red. Gałkowski T., Jastrzębowska G., t. 2, Opole 2003.

2. Jastrzębowska G., Pelc- Pękala O., Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy, w:
Logopedia- pytania i odpowiedzi, red. Gałkowski T., Jastrzębowska G., t. 2, Opole 2003.

3. Tarkowski Z., Rozwijanie mowy dziecka. Program terapeutyczno- stymulacyjny, Lublin
1993.

4. Kaczmarek B. L. J., Mózg, język, zachowanie, Lublin 1995.
5. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa
1985.

6. Szeląg E., Neuropsychologiczne podłoże mowy, w: Mózg a zachowanie, red. Górska T.,
Grabowska A., Zagrodzka J., Warszawa 1997.

7. Chmielewska E., Zabawy logopedyczne, w: Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Kielce
1995.

8. Paraszkiewicz A., Wspieranie rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem mowy z
zastosowaniem terapii integracji sensorycznej, w: Forum logopedy, marzec/kwiecień
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Agata Kopta
„Myślimy globalnie, uczymy bilingwalnie”. Projekt ERASMUS+
w Szkole Podstawowej nr 1 w Radlinie.
__________________________________________________________
Projekt Erasmus+ był realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza
w Radlinie w latach 2018-2021. Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie
kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie metodologii CLIL, czyli zintegrowanego
nauczania językowo- przedmiotowego, oraz bardziej skuteczne przygotowanie
uczniów do podejmowania nowego wyzwania, jakim jest uczenie się bilingwalne.
Projekt był wsparty kwotą dofinansowania 22.130 €.
Bezpośrednio w realizację projektu zaangażowanych było jedenaścioro nauczycieli,
którzy zajmowali się działaniami, takimi jak przygotowanie merytoryczne i logistyczne
projektu, udział w kursie języka angielskiego oraz kursach zagranicznych, wdrażanie
i upublicznianie rezultatów projektu. Pomysł na projekt związany był z reorganizacją
pracy szkoły, podniesieniem jej atrakcyjności, poszerzeniem oferty edukacyjnej
dla uczniów. Zwiększanie kompetencji językowych i metodologicznych nauczycieli
odbywało się przez udział w kursie języka angielskiego zorganizowanym w naszej
placówce w porozumieniu ze Szkołą Językową „Egida” oraz w kursie „Nauczanie
języka angielskiego - motywowanie uczniów i przygotowanie do metody CLIL”
na Malcie i we Włoszech zorganizowanym i prowadzonym przez Carob Institute
z Niemiec. Nauczyciele zdobyli, a następnie wdrożyli do codziennej praktyki poznane
metody i formy pracy, wzbogacili lekcje o poznane na szkoleniach treści, co wpłynęło
na bardziej efektywne wprowadzenie zintegrowanych treści językowoprzedmiotowych, uatrakcyjnienie zajęć oraz większą ich skuteczność. Dzięki
stosowaniu atrakcyjnych technik pracy z dziećmi m.in. rymowanki „Jazz Chants” i rap
gramatyczny, ćwiczeń na komunikację ustną poprzez zabawę - nauka języka
angielskiego ma charakter naturalny. Uczniowie przyswajają wiedzę i umiejętności,
angażując przy tym zmysły słuchu, wzroku, dotyku, a nawet węchu. Stosowane na
zajęciach metody aktywizujące sprawiają, że uczniowie chętniej angażują się
w proces uczenia się, bowiem metody te wyzwalają w uczestnikach większą
ciekawość. Nauczyciele na lekcjach często stosują kinezjologię. Dotyczy to przede
wszystkim zajęć z uczniami klas młodszych. Mamy bowiem świadomość, iż rozwój
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intelektu i ruch fizyczny szczególnie silnie związane są ze sobą w dzieciństwie, w
związku z czym rozwój dziecka powinien mieć jak najbardziej naturalną formę
połączenia myśli i ruchu. Powyższe działania zapewniają długofalowość efektów
projektu. Zgromadzone przez nauczycieli materiały dydaktyczne stworzyły bazę
dobrych doświadczeń do wykorzystania i modyfikacji przez innych uczących. Są one
ogólnodostępne na stronie szkoły oraz na dedykowanym projektowi blogu celem
wykorzystania dobrych praktyk na zajęciach z innych przedmiotów.
Podniesienie kompetencji językowych i pewności w operowaniu językiem angielskim
zaowocowało realizacją projektów eTwinning. Zaangażowanie nauczycieli
w działania projektowe, udział w szkoleniach, konferencjach organizowanych
przez FRSE sprawił, że nasza szkoła otrzymała tytuł Szkoły eTwinning za lata 20192020. Z kolei w roku szkolnym 2020/2021 byliśmy założycielami projektu
międzynarodowego Digi-Funny Postcards from Europe. W jego realizację
zaangażowanych było bezpośrednio 12 nauczycieli oraz uczniowie sześciu klas
(klasy drugie, trzecie, czwarte). Natomiast uczniowie klas siódmych i ósmej
zrealizowali projekt „eTwinning Kids With Lifelong Skills”, współpracując w jego
ramach z partnerami z Chorwacji, Turcji, Francji, Hiszpanii. Działania projektowe
zostały wysoko ocenione przez Krajowe Biuro eTwinning i otrzymaliśmy Krajową
Odznakę Jakości.
Realizacja projektu „Myślimy globalnie, uczymy bilingwalnie / We think globally- we
teach bilingually” przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej
szkoły, do zwiększenia efektywności nauczania, co dobitnie potwierdziły wyniki
egzaminu uzyskane przez naszych tegorocznych ósmoklasistów. Średni wynik
z języka angielskiego wyniósł 83% jest aż o 16% wyższy od średniego wyniku
w kraju.
Był to pierwszy napisany przez nauczycieli naszej szkoły projekt Erasmus+. Mimo
iż jego realizacja była utrudniona ze względu na pandemię, zrealizowaliśmy założone
cele i czekamy na zaakceptowanie raportu przez Narodową Agencję.
Zapraszamy do zapoznania się z blogiem projektu: dostęp online
[dostęp:10.02.2022]
koordynator projektu
mgr Agata Kopta
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Rysunek 1 Plakat ERASMUS+ Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie
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Scenariusze zajęć zrealizowanych podczas trwania projektu ERASMUS+
Przykład wykorzystania metody CLIL w praktyce szkolnej
1.

Lekcja wychowawcza

Temat: Magiczna atmosfera świąt „Somewhere in my memory”.
Cele:
•

poznanie i utrwalanie słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia
oraz atmosferą świąt;

•

poznanie i nauka piosenki o tematyce świątecznej „Somewhere in my memory”;

•

rozpoznawanie fraz tekstu ze słuchu – dopasowywanie fragmentów;

•

przeżywanie świąt w gronie bliskich/grupie.

Przebieg lekcji:
Część wstępna
•

rozmowa/ pogadanka ukierunkowana na temat świąt Bożego Narodzenia –
swobodne wypowiedzi uczniów: „Co jest ważne dla Ciebie w czasie świąt?”,
„Co oznacza magia świąt?”, „Jakie elementy służą budowaniu atmosfery świąt?”,
„Jakie są Twoje święta?”, „Jak przeżywasz święta?”

Część zasadnicza
•

słowa klucze: przypomnienie znaczenia wybranego słownictwa (poszczególne
wyrazy są zapisane na tablicy, uczniowie poprawnie wypowiadają je
i przypominają znaczenie); Załącznik nr 1

•

wysłuchanie piosenki „Somewhere in my memory” i próba rozumienia tekstu;

•

losowanie wcześniej przygotowanych fragmentów – wersów piosenki;
Załącznik nr 2

•

ponowne słuchanie piosenki i próba układania tekstu w odpowiednim porządku
(uczniowie samodzielnie dopasowują wylosowany przez siebie fragment
w odpowiednim momencie, każdy w swoim tempie).

•

wspólne śpiewanie piosenki wg ułożonego tekstu (uczniowie korzystają
z ułożonych w odpowiedniej kolejności wersów).
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Zajęcia i wspólne śpiewanie zachęcają uczniów do wykorzystania zdobytych
umiejętności oraz samodzielne śpiewanie. Lekcja jest żywa, uczniowie są
zainteresowani i aktywni, co sprzyja rozwijaniu ich kompetencji językowych
The CLIL method - Content and Language Integrated Learning – to metoda, której
głównym założeniem jest zdobywanie nowej wiedzy, uczenie się i jednoczesne
obcowanie z językiem. Używanie języka obcego i przekazywanie nowych treści
odbywa się w sposób naturalny, jakby niezamierzony i bezpośrednio.
Uczniowie swobodnie stosują słownictwo powiązane z życiem codziennym
i tematyką, która w danym momencie jest wszechobecna (święta, atmosfera świąt).
Praktyka – w tym przypadku - słuchanie i rozumienie, naturalnie przyczynia się
do mówienia (śpiewania). Taki sposób nauki zwiększa motywację do uczenia się
języka obcego.
Dzięki piosence, śpiewaniu uczniowie lepiej zapamiętują i wymawiają wyrazy
czy frazy. Wsłuchując się w tekst, potrafią użyć i zastosować w odpowiedniej
kolejności poszczególne wersy piosenki, a skupienie uczących się zmusza
do myślenia w obcym języku i w efekcie do jego używania.
Załącznik nr 1 (listę słówek można rozszerzyć, dopasowując do poziomu grupy)
candle – świeca
window – okno
shadow – cień
paint - malować
gaze – wpatrywać się
gazing – wpatrywanie się (bardzo intensywne)
feel – czuć
gingerbread – piernik
precious – cenny, drogocenny
memory – pamięć
around – wokoło, dookoła
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Załącznik nr 2
Candles in the window
Shadows painting the ceiling
Gazing at the fire glow
Feeling that gingerbread feeling
Precious moments
Special people
Happy faces
I can see
Somewhere in my mem'ry
Christmas joys all around me
Living in my mem'ry
All of the music
All of the magic
All of the fam'ly home here with me
Somewhere in my mem'ry
All of the music
All of the magic
All of the fam'ly home here with me
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Scenariusz lekcji biologii z elementami języka angielskiego.
Wstęp: Nauka przedmiotów ścisłych takich jak biologia, która powróciła do szkoły
podstawowej, postawiła nauczycieli przed nowym wyzwaniem, jakim jest
dostosowanie metod i form nauczania dla dzieci młodszych. Jeśli dodatkowo
przedmiot ma być prowadzony w klasie bilingwalnej, należy położyć nacisk na takie
metody aktywizujące, aby nauka nie kojarzyła się dzieciom z przykrym obowiązkiem.
Przez zabawę, quizy i aktywność wykraczającą poza utarty schemat lekcji, wiedza
przyswajana jest szybciej i efektywniej.
Publikowana lekcja jest przeznaczona dla klasy 6 szkoły podstawowej, w której
realizujemy treści podstawy programowej z działu „Zoologia”. Lekcja ma na celu
podsumowanie budowy morfologicznej poznanych gromad kręgowców, takich jak
ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, oraz zapoznanie się z przedstawicielami każdej
z gromad. Zastosowanie metod CLIL, które pozwalają zaangażować uczniów
w przebieg lekcji, wyszukiwanie informacji i ich zastosowanie w praktyce, poprawia
nie tylko szybkość przyswajanej wiedzy, ale uczy pracy zespołowej i tego,
że zaangażowanie dotyczy wszystkich osób w grupie, a nie tylko lidera.
Opisana lekcja może być dowolnie modyfikowana i dostosowywana dla uczniów
młodszych i starszych. Możemy w ten sposób zmieniać tematy lekcji i przygotować
materiały dotyczące botaniki, anatomii człowieka czy ekologii. Jeśli nauczyciel nie
pracuje w klasie bilingwalnej może przygotować dla uczniów nazwy w języku polskim
i na podstawie zabaw wymienionych w opisie metody w scenariuszu lekcji,
skutecznie powtarzać materiał z innych wybranych przez siebie działów. Metody
CLIL pozwalają również na stopniowanie trudności powtarzanej lub nowo nabywanej
wiedzy. To, którą z metod zastosują Państwo i jak bardzo ją rozbudujecie, jest
zależne tylko od Was i potrzeb Waszych uczniów.
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Temat: Charakterystyka gromad kręgowców – cechy charakterystyczne
i przedstawiciele.
Dział programowy: Kręgowce, klasa VI
Cel ogólny: Charakterystyka budowy morfologicznej poszczególnych gromad
kręgowców wraz z ich przedstawicielami.
Cele szczegółowe
Uczeń:
•

Charakteryzuje cechy morfologiczne, które pozwalają odróżnić poszczególne
gromady kręgowców – ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki;

•

Pracując metodą mini projektu, zbiera informacje z różnych źródeł o określonej
gromadzie kręgowców;

•

Odróżnia na podstawie cech morfologicznych przedstawicieli poszczególnych
gromad kręgowców i uzasadnia swój wybór;

•

Poznaje nazwy zwierząt w języku polskim i angielskim;

•

Selekcjonuje informacje potrzebne do wykonania opisu zwierząt;

•

Współpracuje w grupie i dzieli się swoją wiedzą z innymi uczniami;

•

Ćwiczy umiejętność prezentacji swojej wiedzy szerszej publiczności.

Metody i formy pracy.
•

Praca w grupach – opracowanie plakatu z cechami kręgowców oraz prezentacja
efektów pracy grupowej.

•

Krótki wykład.

•

Metoda CLIL wykorzystująca na zajęciach z biologii elementy języka
angielskiego.

Środki dydaktyczne:
1. Plakaty przygotowane przez uczniów.
2. Zdjęcia zwierząt i ich angielskie nazwy.
Przebieg lekcji:
Faza wstępna:
Powitanie zaproszonych gości i uczniów. Czynności organizacyjno-porządkowe.
Podanie celu lekcji i przypomnienie ostatnich zadań wprowadzających do zajęć.
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Faza realizacyjna:
•

Uczniowie prezentują swoje plakaty dotyczące budowy gromad zwierząt
kręgowych, wskazując na elementy ich budowy z jednoczesnym podawaniem
wybranych nazw w języku angielskim. Następnie, po zamianie grup, uczniowie
starają się omówić elementy budowy zwierzęcia, którego nie opisywali wcześniej.

•

Kolejnym elementem zajęć jest wybór przedstawicieli zwierząt należących
do danej gromady. Nauczyciel nazywa zwierzęta na rysunkach po polsku
i przechodzi do metody CLIL (opis poniżej).

Faza podsumowująca:
•

Uczniowie otrzymują karty ze zdjęciami i nazwami zwierząt, a nauczyciel opisuje
cechy charakterystyczne dla danej gromady, stosując nazwy polskie i angielskie.
Uczniowie decydują, jakiego zwierzęcia dotyczy opis, podnosząc do góry kartkę
z pasującym do opisu gatunkiem.

Opis metody CLIL użytej podczas lekcji:
1. Uczniowie po zapoznaniu się z charakterystyką zwierząt kręgowych decydują,
wybierając z przygotowanych zdjęć przedstawicieli każdej gromady. Następnie
nauczyciel wraz z uczniami nazywa każde zwierzę w języku polskim.
2. Nauczyciel do zdjęć zwierząt dopasowuje ich angielskie nazwy i prosi uczniów
o powtarzanie każdej z nazw – można wskazywać uczniów lub prosić, by
zgłaszali się na ochotnika. Każdy uczeń powtarza przynajmniej dwa razy daną
nazwę, tak aby zapoznał się z jej wymową. Jednocześnie wszyscy widzą nazwę
i utrwalają sobie jej pisownię.
3. Uczący kładzie zdjęcia zwierząt na podłodze – uczniowie stają dookoła zdjęć.
Nauczyciel wymawia nazwę zwierzęcia po angielsku, a zadaniem każdego jest
wskazać palcem odpowiednie zdjęcie. Uczniowie uczą się nie tylko nazw,
ale również koncentrują się na wykonaniu zadania. Łączą naukę języka
przez kojarzenie wzrokowe skorelowane z analizą słowną.
4. Nauczyciel może również poprosić o wskazanie zdjęć zwierząt po pokazaniu
uczniom ich nazw znajdujących się na osobnych kartkach.
5. Nauczyciel dzieli klasę na dwa zespoły i układa ze zdjęć i kart z nazwami zwierząt
dwa równoległe rzędy. Zadaniem dzieci jest odsłaniać zdjęcie i napis i szukać
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pary. Uczeń, który znajdzie pasującą parę zabiera ją dla swojej drużyny. Gra trwa
do wyczerpania kart. Zwycięża drużyna, która zbierze największą ilość par.
Załącznik nr 1 Zwierzęta – przedstawiciele gromad:
a) Ryby – płaszczka (ray), karp (carp), pirania (piranha)
b) Płazy – żaba (frog), ropucha (toad), traszka (newt)
c) Gady – żółw (turtle), żmija (viper), gekon (gecko)
d) Ptaki – koliber (humming bird), bocian (stork),wróbel (sparrow)
e) Ssaki – wieloryb (whale), gepard (cheetah), jeż (hedgehog)

Aleksandra Gwoździk

Scenariusz zajęć w klasach edukacji wczesnoszkolnej
z wykorzystaniem metody CLIL
Najważniejszym celem edukacji wczesnoszkolnej jest pobudzanie wszechstronnego
rozwoju dziecka. Dzięki integracji treści programowych z językiem angielskim
uczniowie poszerzają swoją wiedzę i nabywają kompetencje w obu zakresach.
Zastosowanie metody CLIL sprawia, że środowisko uczenia się jest bardziej
realistyczne, uczniowie traktują język obcy jak naturalne narzędzie komunikacji,
przełamują barierę językową oraz rozwijają swoje umiejętności i pozytywne
nastawienie do nauki języka. Publikowany scenariusz został opracowany dla uczniów
klasy pierwszej, w celu powtórzenia słownictwa, które uczniowie do tej pory poznali,
jednak odpowiednio zmodyfikowany nada się zarówno dla młodszych, jak i dla
starszych dzieci.
Temat: Dzień Misia. / Teddy Bear’s Day.
Cele zajęć
Uczeń:
•

Słucha uważnie bajki i rozumie jej ogólny sens;

•

Poznaje nowe słownictwo: forest, bowl, porridge, broken;

•

Utrwala nabyte już słownictwo i struktury;

•

Wskazuje właściwe obrazki;
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•

Rozwija swoja wyobraźnię.

Środki dydaktyczne: pluszowy miś, literki składające się na imię, sylwety bohaterów
bajki i obrazki przedstawiające łóżka, krzesła i miseczki; papierowe misie i suwaki
z obrazkami, skarpetki z przedmiotami w środku i listy do zaznaczania, gra
interaktywna, komputer z dostępem do Internetu
Metody pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa
Formy pracy: słowna, działania, oglądowa, metoda Total Physical Response (TPR).
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie, przedstawienie bohatera dzisiejszego dnia- pluszowego misia.

Nauczyciel informuje uczniów, że celem dzisiejszej lekcji jest poznanie imienia
misia (Za dobrze wykonane zadania uczniowie będą otrzymywali jedną literkę,
którą nauczyciel będzie przywieszać na tablicy).
2. Uczniowie siadają na dywanie i wysłuchują opowiadanej przez nauczyciela bajki

„Złotowłosa i Trzy Misie”. W czasie opowiadania nauczyciel wykorzystuje sylwety
z postaciami z bajki i obrazki. Uczniowie aktywnie słuchają i wskazują właściwe
obrazki, np. Show me daddy’s bowl, Show me little bear’s bed oraz odpowiadają
na pytania, np. Who is it? Is mummy bear happy? Za dobrze wykonane zadanie
klasa zdobywa pierwszą literkę.
3. Przerwa śródlekcyjna - N. włącza piosenkę „Head, sholders, knees and toes”,

uczniowie śpiewają i wskazują usłyszane części ciała. Otrzymanie drugiej literki.
4. Każdy uczeń otrzymuje papierowego misia i suwak z obrazkami

przedstawiającymi członków rodziny, który musi przesuwać tak, aby widoczny był
obrazek, o który prosi nauczyciel. N. sprawdza, czy uczniowie dobrze wykonują
zadanie, po czym wiesza na tablicy kolejną literkę.
5. N. mówi: „Nasz pluszowy bohater jest strasznym bałaganiarzem i musi szybko

spakować się do szkoły, jednak przybory, które musi zabrać, są ukryte
w ponumerowanych skarpetkach rozrzuconych po klasie”. Uczniowie pracują
w wcześniej utworzonych grupach. Przedstawiciel każdej grupy poszukuje
skarpetki, zabiera ją do swojej grupy, gdzie za pomocą dotyku uczniowie starają
się rozpoznać, co kryje się w środku (przedmioty w skarpetkach: nożyczki, klej,
gumka, temperówka, ołówek). Kiedy już grupa się zdecyduje, jeden uczeń
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podchodzi do nauczyciela ze znalezioną skarpetką i mówi, co jest w środku
(po angielsku). Jeśli odpowiedź jest dobra, na liście otrzymanej od nauczyciela
stawia znaczek X. Uczeń odkłada skarpetkę na miejsce, z którego ją zabrał
i wraca do grupy. Na poszukiwania wyrusza kolejna osoba. Wygrywa ta grupa,
która najszybciej odgadnie, co kryło się we wszystkich skarpetkach. Klasa
otrzymuje następną literkę.
6. Gra interaktywna. Przedstawiciel każdej grupy podchodzi do tablicy interaktywnej,

na której dopasowuje podpis do wskazanej części ciała. Dostępna online
[dostęp:10.02.2022]
7. Uczniowie otrzymują ostatnią literkę i poznają imię misia- Bruno.
8. Ewaluacja lekcji. Nauczyciel pyta, co uczniom spodobało się najbardziej, a co
najmniej i dlaczego.
Załączniki na stronie A little pinch of perfect Dostępne online [dostęp:10.02.2022]
Marta Sachs

38

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (45) 2021/2022

Rysunek 1 Karty pracy
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Scenariusz przedstawienia jasełkowego
Somewhere in my memory… Jasełka.
Muzyka: Somewhere in my memory (zaczyna się śpiewanie – na scenę wchodzą
dzieci z latarenkami – one są na 1. planie, reszta występujących też śpiewa)
Na scenie trwają przygotowania do świąt, ludzie są zabiegani, niosą choinki,
wchodzą z pudłami i ubierają choinki, prowadzą sanki, narty, dzieci rzucają się
śnieżkami. Od 1.03 min. wchodzą dzieci z latarenkami i śpiewają z całą resztą.
Candles in the window
Shadows painting the ceiling
Gazing at the fire glow
Feeling that gingerbread feeling
Precious moments
Special people
Happy faces
I can see
Somewhere in my mem'ry
Christmas joys all around me
Living in my mem'ry
All of the music
All of the magic
All of the fam'ly home here with me
Somewhere in my mem'ry
All of the music
All of the magic
All of the fam'ly home here with me
Scrooge wchodzi z impetem na scenę i jest oburzony zachowaniem ludzi, krzyczy:
Scrooge: It is awful! They told many awful things!
Na scenie poruszenie, dzieci ze strachem odbiegają w kąt
Scrooge: Get out of here, you scoundrels!
They are screaming so loud. (mówi do siebie)
You can’t even rest. I’ll call the police.
Mroczna muzyka wprowadza Scrooge’a do biura.
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Bob: It’s very cold. Mr Scrooge won’t stoke the fire.
He doesn’t want to spend money. He only loves money.
Scrooge: Wchodzi do swojego biura, zachwyca się szkatułką z pieniędzmi, słyszy
swoich pracowników i krzyczy na nich. Pracownicy wystraszenie spuszczają głowy.
What am I paying you for? Not… for talking!
Diabeł:
Co za biedak, poor Bob,
Jest mu za zimno? Okropność! (HIHIHI)
Rodziny raczej nie wspiera,
Bo pieniędzy nie ma. (HIHIHI)
Zaraz Fred wujaszka odwiedzi,
Gdy Fred wujaszka odwiedzi,
Przywita się z nim pięknie,
uśmiechnie się niewykrętnie.
Potem na święta zaprosi,
A Scrooge ma to w nosie,
co słuchać w jego głosie.
Fred:
Good morning, dear uncle! Merry Christmas!
Scrooge: It is awful!
Fred: Don’t say that, dear uncle. I come to invite you to my house. Please, me and
my wife, we want to spend Christmas with you. Will you come to us? Please. There
will be a nice atmosphere, my wife will cook delicious food and we will sing Christmas
carols. (słychać świąteczną muzykę)
(słysząc to, Bob i jego współpracownik biją brawo ucieszeni, a Scrooge gromi ich
wzrokiem.)
Scrooge: No, no, no (pojawiają się diabły - jako zło, słychać mroczną muzykę)
Do you think I want to waste my time?
You can celebrate Christmas but leave me alone.
Diabeł1: Skąd się wzięłaś, zjawo wściekła? Wracaj z nami, do piekła!
(rozlega się mroczna muzyka, wchodzą ludzie, prosząc o datki)
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Man: Is this the Scrooge and Marley COMPANY?
Scrooge: Mr Marley died 7 years ago. I’m Ebenezer Scrooge.
Man: He was very generous.
Diabeł 1: (wtrąca się) He was not!
Man: Would you also like to help the poor? (potrząsają puszkami z pieniędzmi)
Diabeł 2:
W domu miejsca nie ma,
idźcie do stajni lub obory,
tam przy zwierzętach
miejsca jest do woli.
Jaka jest Scrooge’a mina?
Czy coś Wam to przypomina?
Scrooge: No…no…no! (słychać mroczną muzykę, pojawiają się diabły)
There are prisons, that’s where the poor should live ... or they should die. (słychać
grzmot, diabły biegają ucieszone i zaczynają tańczyć)
(Scrooge jest w swoim domu ubrany w koszulę i szlafmycę, słychać mroczną
muzykę)
Scrooge: Who is it?
Marley: It’s me, Marley, my soul is lost.
Scrooge: Why are you here? You are dead. Why did you come here?
Marley: I want to save you. You still have time. You need to change your behaviour.
I’ve been angry and selfish all my life.
I’ve been callous and greedy all my life.
I’ve been cruel and empty all my life.
Don’t be like me. You still have time.
This night is special. Ghosts will appear here and show you the future.
You still have time…you still have time (powtarza te słowa i znika)
Diabeł1:
Ebenezer Scrooge jak Marley,
Na pewno skończy marnie.
Będzie całe życie łańcuch za sobą wlec,
Bo jego złe uczynki – nie pójdą precz!
A Marley, po cóż go pociesza?
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Nie zrobi z niego człowieka!
(słychać pogodną muzykę, Scrooge budzi się w swoim domu)
Scrooge: I had a strange dream. I was a child, and I was very happy because of
Christmas. I wished Merry Christmas to everyone around me. (zdziwiony) It’s awful!
(słychać mroczną muzykę)
Who are you? (Scrooge zaskoczony, kogoś zobaczył)
Ghost 1: I’m the spirit of Christmas present. I will take you to the city. I will show you
something!
(Świąteczna muzyka, w trakcie której Scrooge wędruje po mieście i dociera do domu
Boba i Freda, tam przygląda się rodzinom)
Scrooge: Where did you take me?
Bob: (rodzina Boba krząta się wokół stołu, przygotowują święta)
It’s a shame that Marta isn’t coming home for Christmas. What a shame. What a pity!
This is very bad news. And what about you Tim?
(słychać mroczną muzyka dla podkreślenia trudnej sytuacji małego Tima …)
Matka: The doctor said the surgery could help! (płacze)
Scrooge: What is she saying? What’s wrong with that?
Diabeł:
Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi:
Słowo Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie;
Czy mały Tim wyzdrowieje?
Oj marnie się jemu dzieje.
Nic nie uradzą spory,
Chłopiec jest bardzo chory.
A postać Ebenezera Scroogea,
To nie jest dobra wróżba.
Ghost: Tim is very sick! He will die. The family doesn’t have the money for surgery.
The little Tim will die! (słychać grzmot)
Marta: I am here. Surprise! (wcześniej schowana, teraz się pokazuje)
Bob: I am so happy because of you. Let’s raise a glass to the founder of this dinnerMr Scrooge!
Matka: What he did was really bad. He’s so selfish, so greedy, so terrible.
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Bob: … and so alone. Don’t be angry at Mr Scrooge at Christmas. Merry Christmas
Mr Scrooge! Merry Christmas to all! (słychać grzmot, zmiana aktorów – teraz Fred
z żoną i przyjaciółmi przy stole)
Gość: (wesoła atmosfera przy stole)
What a beautiful Christmas, Dear Fred. What is going on with your uncle!?
Gość2: I remember what he did was really bad. He’s so selfish, so greedy,
so terrible.
Fred: …and so alone. Don’t be angry at Mr Scrooge at Christmas. Merry Christmas
uncle Scrooge! Merry Christmas to all!
(Scrooge uświadamia sobie zło, które uczynił, zachodzi w nim przemiana, taniec
duchów, pokaże mu się teraz ostatni duch – tegorocznych świąt)
Ghost 3: (stoi bez słowa, w kapturze na twarzy)
Man: He died!
Man 2: He died! I remember, what he did was really bad.
Man 3: He died! He was so selfish, so greedy, so terrible.
Woman: He died!
Woman2: He died! I remember, what he did was really bad.
Together: He died! He was so selfish, so greedy, so terrible… He died!
(grzmot, przemiana Scroogea )
Scrooge: I know these people. I was so selfish, so greedy, so terrible… And that’s
enough!
(rozlega się przyjemna, spokojna muzyka, zachodzi przemiana Scrooge’a)
(Scena z góralami, śpią wokół ogniska, słychać pieśń „Mary did you know…”)
Mary did you know that your baby boy will one day walk on water?
Mary did you know that your baby boy will save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you've delivered, will soon deliver you
Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
When you kiss your little baby, you have kissed the face of God
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Mary did you know,
Mary did you know,
Mary did you know
(taniec aniołów wokół ogniska)
Góral 1:
Hej bracia, wstawajcie i dziwy oglądajcie.
Czy wy to słyszeliście
Czy wy tego słuchaliście?
Góral 2:
Po co nas budzisz, obwiesiu?
Przecież spać przyszliśmy do lasu!
Góral 1:
Jakbyś to słyszoł, co jo…
Nie społbyś tu, wedle jodeł!
Góral:
Bracia, patrzcie jeno,
Jak niebo goreje!
Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje.
Góral 3:
Oj, strach myśleć, co się stało,
i chyba wszystko się wydało,
Chłopy, palec Boży srogi,
zbierejcie się w nogi.
(uciekają w dwie strony sceny)

Anioł:
Narodził się Jezus,
dziecię przywitajcie,
do stajenki idźcie
pokłon mu składajcie.
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Góral4:
O, kto by tam słuchał,
Do licha, Anioła…
Palą się stogi,
Chłopaki w nogi! (znowu uciekają w przeciwne strony…ale słyszą anioła…zatrzymują
się i wracają do niego!
Anioł:
To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze,
Przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
W serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru, zło ze wstydu umiera,
Widząc jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków,
Pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku.
Górale wszyscy:
Rzućmy budy, warty, stada,
Niechaj nimi Pan Bóg włada,
A my do Betlejem, do Betlejem!
Anioł:
Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone
W pieluszki spowite, w żłobie położone,
Oddajcie mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski,
Górale: wszyscy – idymy! Idymy!
Góral 5:
Zaczekajcie, jakże to – z rękami pustymi pójdziemy?
Małemu Dzieciąteczku nic nie zabierzemy?
Weźmy, co kto może.
Z serca, nie żałować!
Najświętszą Rodzinę trzeba poratować!
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Góral 1:
Ja wezmę barani kożuszek.
Bo tam z zimna i chłodu drży mały Jezusek.
Góral 2:
Ja Mu zaniosę świeżutką bułeczkę
oraz masła osełeczkę.
Góral 3:
No to chyżo do stajenki. Do Jezusa i Panienki
Góral 4:
Choć droga daleka,
Niechże nikt nie czeka
Do Jezusa niech bieży.
W Betlejem w miasteczku,
W żłobie na sianeczku
Tam stwórca nasz już leży
Więc śpieszmy roztoczmy wonie
Schylą się stworzenia w pokłonie
Przed Bożym majestatem
Góral 5:
Któż nam dzisiaj nie zazdrości,
Żeśmy z nieba mieli gości. (wychodzą, brzmi kolęda: wszyscy śpiewają „Pójdźmy
wszyscy do stajenki”…)

Scena przy żłóbku
Anioł:
Hej, słyszycie to granie,
zbliża się wielka wrzawa,
to kolędnicy idą,
będzie muzyka, zabawa
(Górale zbliżają się i śpiewają)
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Jam jest dudka Jezusa małego,
Będę Mu grał z serca uprzejmego.
Graj dudka, graj,
Graj Panu, graj!
Zagram Panu w kozłowe dudeczki,
Dla Jezusa i dla Panieneczki.
Graj dudka, graj,
Graj Panu, graj!
Na piszczałce i na multaneczkach,
Na bandurce, ba, i na
skrzypeczkach.
Graj dudka, graj,
Graj Panu, graj!
Pobiegnęć ja do Walkowej budy,
A przyniosę tamte większe dudy.
Graj dudka, graj,
Graj Panu, graj!
Póki tylko w ciele moim siły,
Póty będę grać mój Jezu miły.
Graj dudka, graj,
Graj Panu, graj!

(Nadchodzą trzej królowie)

Góral 1:
Ktoś zbliża się z daleka.
Wiadomość o narodzinach dotarła też na Wschód.
Ludzie z innych stron świata dowiedzieli się o narodzinach Mesjasza.
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(Scena przy żłóbku - wszyscy zgromadzeni wokół żłóbka, na bębnach i tamburynach
włączają się do piosenki Little Drummer Boy dostępny online [dostęp:10.02.2022]
Come they told me
Pa rum pum pum pum
A new born king to see
Pa rum pum pum pum
Our finest gifts we bring
Pa rum pum pum pum
To set before the king
Pa rum pum pum pum,
Rum pum pum pum,
Rum pum pum pum
So to honor him
Pa rum pum pum pum
When we come
Pum pum pum pum
Pa rum pum pum
Pum pum pum pum
Pa rum pum pum
Pum pum pum pum
Pa rum pum pum
Pum pum pum pum pa rum

Mędrzec 2: Z dalekich krajów idziemy,
pięknie cię witamy,
choć na tronie nie siedzisz
dary ci składamy.
Mędrzec 1: Przychodzimy z daleka, żeby oddać cześć nowo narodzonemu królowi.
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Mędrzec 2: Wiadomość o narodzinach odczytaliśmy z pojawienia się nowej gwiazdy.
Żadne mapy nieba nie pokazywały takiej gwiazdy ani nic o niej nie wspominały.
Mędrzec 3: Udaliśmy się zatem w drogę, żeby osobiście powitać Nowo
Narodzonego.
Mędrzec 1: Nowa Gwiazda prowadziła nas przez całą drogę i zatrzymała się dopiero
w tym miejscu.
Mędrzec 2: Przynosimy Ci dary: złoto, kadzidło i mirrę. Każde z nich ma swoje
symboliczne znaczenie, które zostało zapisane w starych księgach.
Mędrzec 3: Tutaj jest złoto należne królowi; oto kadzidło, jakie należy się Bogu; a tu,
o Matko, tutaj jest mirra. Twój Syn bowiem jest Bogiem, ale również człowiekiem.
Pozna więc gorycz ciała i ludzkiego życia oraz nieuniknione prawo śmierci.
(Wchodzi Scrooge obładowany prezentami)
Scrooge:
Sam nie wiem, co robię. Szumi mi przyjemnie w głowie.
Wesołych świąt życzę wszystkim ludziom na ziemi! Pomyślnego roku życzę całemu
światu. Co to za dzień dzisiaj mamy? (do widowni)
Chłopcze, jaki dzień dzisiaj mamy?
Chłopiec: Jaki? Przecież to Boże Narodzenie.
Scrooge:
To dobrze. Więc duchy załatwiły wszystko w ciągu jednej nocy. Bałem się, że będzie
za późno. (podchodzi do Freda)
Fred: Czy mnie oczy nie mylą?
Scrooge:
To ja! Twój wujaszek Scrooge. Czy wolno mi tu być? Pomyślałem, Fred,
że podniosę pensję Bobowi. Ma liczną rodzinę i chore dziecko.
Fred:
Kup mu, wujaszku, nowy piecyk. Bardzo mu się przyda w twoim biurze
Scrooge: Że też wcześniej nie przyszło mi to do głowy.
Życzenia na zakończenie przedstawienia:
Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy.
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Bądźcie Państwo szczęśliwymi oraz błogosławionymi.
Niechaj gwiazdka betlejemska, która zaświeci Wam o zmroku, poprowadzi Was
do szczęścia w Nowym Roku.
A w święta niech się snuje kolęda i gałązki świerkowe niech Wam pachną
na zdrowie. Wesołych Świąt!
(Rozlega się muzyka: Somewhere in my memory - wszyscy śpiewają po angielsku;
ukłon po drugiej zwrotce i wycofanie się do tyłu. Muzyka brzmi do końca utworu.)
Na tym opowieść kończymy. Szczęścia, zdrowia Wam życzymy na Święta i cały
Nowy Rok.

Rysunek 1 Przedstawienie jasełkowe podczas realizacji projektu ERASMUS+
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Rysunek 2 Przedstawienie jasełkowe podczas realizacji projektu ERASMUS+

Rysunek 3 Plakat informacyjny projektu
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