BIULETYN METODYCZNY nr1 (39) II semestr 2018/2019

POWIATOWY OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

BIULETYN
METODYCZNY

NUMER 1 (39)
II semestr 2018/2019
str. 1

BIULETYN METODYCZNY nr1 (39) II semestr 2018/2019

SPIS TREŚCI
str.
___________________________________________________
MARCIN KOPCZYŃSKI
Jakość doskonalenia potwierdzona
5
___________________________________________________
MARCIN KOPCZYŃSKI
Jubileuszowe Forum Edukacyjne
7
___________________________________________________
MARCIN KOPCZYŃSKI
Korepetycje z niepodległości
10
___________________________________________________
KATARZYNA WEISS
Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole
13
___________________________________________________
AGATA SKUPNIK
Do czego służą nasze zmysły? - lekcja z doświadczeniem 21
___________________________________________________
MAŁGORZATA CHODURA
Jak kształtujemy kompetencje kluczowe na lekcjach?
25
___________________________________________________
RAFAŁ GÓRECKI, ALEKSANDRA ZIELONKA
Wspieramy wybór właściwej ścieżki kariery
33
___________________________________________________
JOANNA SZCZYGIEŁ
Scenariusz lekcji chemii „Związki nieorganiczne”
37
___________________________________________________
EWA CZERWIŃSKA
Słuchanie ze zrozumieniem - ćwiczenia przed egzaminem
ósmoklasisty
42

str. 2

BIULETYN METODYCZNY nr1 (39) II semestr 2018/2019

ALINA SPANDEL - SKUPIŃ
Lynkosz się utopca? - scenariusz lekcji wiedzy o regionie 46
___________________________________________________
MICHAŁ MORIC
Klocki LEGO w dodawaniu liczb wymiernych
50
___________________________________________________
MAGDALENA SZKLANNY
Innowacja pedagogiczna
„Kraje niemieckojęzyczne DACH - Länder”
57
___________________________________________________
ELWIRA WEBER - MIKA
Myślę, główkuję i zadania rozwiązuję - innowacja
60
___________________________________________________
ESTERA KWAŚNIK
„Nie tylko w świecie ciszy- usłysz mnie”- innowacja
65
___________________________________________________
JUSTYNA SYNOWIEC
„Oswoić kaktusa”- program na temat spektrum autyzmu 68
___________________________________________________
MAŁGORZATA CHODURA
II Matematyczny Maraton Maturalny za nami
72
JOANNA MAŃKA
„Wieczór z książkami” - współpraca bibliotek
74
___________________________________________________
MAŁGORZATA KOWOL
Aktywność ludyczna stymulatorem rozwoju dzieci
w młodszym wieku szkolnym
77
___________________________________________________

str. 3

BIULETYN METODYCZNY nr1 (39) II semestr 2018/2019

DOMINIKA HERMANEK
Ekonomiści przeciw nienawiści
81
___________________________________________________
JADWIGA SZYPUŁA
Erasmus+ „Poszerzamy horyzonty” - projekt KA1
84
___________________________________________________
KATARZYNA HAWEL, MAREK KRUPA
Ortografia „Z przymrużeniem oka”
86

str. 4

BIULETYN METODYCZNY nr1 (39) II semestr 2018/2019

MARCIN KOPCZYŃSKI
Jakość doskonalenia potwierdzona
W październiku 2018 roku Powiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli otrzymał akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty.
To potwierdzenie wysokiej jakości wsparcia udzielanego nauczycielom
przez naszą placówkę.
Eksperci kuratorium oświaty ocenili standardy pracy PODN.
W trakcie postępowania analizowali jego ofertę, realizowane programy
doskonalenia zawodowego, wyposażenie oraz kwalifikacje kadry.
– Uzyskanie akredytacji potwierdza, że nasz ośrodek spełnia wymagania
ustalone przepisami prawa oświatowego oraz kryteria jakości przyjęte
dla ośrodków doskonalenia nauczycieli – wyjaśnia Iwona Miler, dyrektor
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
Uzyskanie akredytacji jest ostatnim etapem procedur ewaluacyjnych
stosowanych w tego typu placówkach. Stanowi jeden z najważniejszych
sposobów weryfikowania i zapewnienia jakości procesu doskonalenia
zawodowego nauczycieli. – Przywiązujemy dużą wagę do jakości naszej
pracy. Oferujemy nauczycielom szeroki zakres wsparcia i wiemy, że ma to
bezpośrednie przełożenie na skuteczność ich pracy z uczniami. Nie lubimy
stać w miejscu, dlatego stale poszerzamy ofertę ośrodka – mówi Iwona Miler.
Dyrektor PODN złożyła wniosek o akredytację w maju 2018 r. Postępowanie
składało się z kilku etapów, a jego zakończeniem była wrześniowa wizyta
zespołu akredytacyjnego. – Oczywiście, że czuliśmy niepokój, ale z drugiej
strony wiedzieliśmy, że nasza praca jest naszą najlepszą wizytówką.
Przedstawiciele kuratorium byli zaskoczeni niektórymi działaniami.
Pozytywnie ocenili realizację naszych projektów edukacyjnych m.in. projekt
„Szkoła przeciwko nienawiści” realizowany wspólnie z Muzeum AuschwitzBirkenau oraz współpracę międzynarodową, jaką udało się nam nawiązać
z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli z litewskiej Kłajpedy – dodaje.
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MARCIN KOPCZYŃSKI
Jubileuszowe Forum Edukacyjne
„Szkoła w dobie pokolenia Z” to temat X edycji Regionalnego
Forum Edukacyjnego organizowanego przez Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli. Celem imprezy jest inspirowanie nauczycieli
do dyskusji na tematy oświatowe. Tym razem uczestnicy szukali
odpowiedzi na pytanie, jak przygotować szkołę na zmiany
demograficzne, aby skutecznie realizowała ona swoją misję społeczną.
Już tradycyjnie wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele
świata nauki. Uniwersytet Ekonomiczny reprezentowała dr hab. Katarzyna
Bilińska-Reformat, natomiast Uniwersytet Śląski dr Wioletta HajdukGawron. – Zależy nam na tym, aby uczestnicy forum mieli okazję uczyć się
od najlepszych. Im bardziej inspirujący wykładowcy, tym większa szansa,
że nauczyciele zdobytą wiedzę wykorzystają w praktyce – mówi Iwona Miler,
dyrektor PODN.
Pierwsze
wystąpienie
zatytułowane
„Wpływ
zmian
demograficznych na szkołę i rynek pracy” było poświęcone charakterystyce
pokolenia Z. Pokolenia globalnego, dla którego wirtualny świat jest
naturalnym środowiskiem życia. Dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat
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zwróciła uwagę na to, że współpraca z młodzieżą nie przyniesie efektów bez
zaakceptowania jej specyficznych potrzeb. Wspomniała też o konieczności
dostosowania kształcenia do stylu życia pokolenia Z, podkreślając rolę
nowych technologii, edurozrywki i bizuki.
Innym wyzwaniem związanym z przemianami demograficznymi
jest problem uczniów z doświadczeniami migracyjnymi. O tym, jak pomóc
cudzoziemcom odnaleźć się w nowym środowisku i jak sprawić, żeby
odnosili sukcesy szkolne, mówiła dr Wioletta Hajduk-Gawron. Statystyki
potwierdzają, że przed tym wyzwaniem staje coraz więcej polskich szkół.
Tymczasem nauczyciele nie są przygotowani do pracy z takimi uczniami.
Potrzebują systemowego wsparcia metodycznego i pedagogicznego.
Dziesiąta
edycja
Regionalnego
Forum
Edukacyjnego
była
wyjątkową
okazją
do świętowania. Dlatego
na uczestników czekała
słodka niespodzianka:
jubileuszowy
tort
i
ogniste
fontanny.
– Organizujemy forum
już po raz dziesiąty.
Robimy
to dlatego,
że nauczyciele nadal
chcą w nim uczestniczyć.
Dzięki temu wiemy,
że nasz ośrodek spełnia
ich
oczekiwania
w zakresie doskonalenia
zawodowego – tłumaczy
Iwona Miler.

Marcin Kopczyński
Konsultant PODN
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Fot. X Jubileuszowe Forum Edukacyjne cieszyło się popularnością
wśród nauczycieli regionu.
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MARCIN KOPCZYŃSKI
Korepetycje z niepodległości
Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego wzięli
udział w projekcie edukacyjnym „Jestem patriotą”. Jego finał odbył się
28 listopada 2018 roku i został uświetniony prelekcją Sławomira Kopra,
publicysty oraz autora książek historycznych.
Niepodległościowa edycja projektu „Jestem Patriotą” to efekt
współpracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Zespołu Szkół
Technicznych, Starostwa Powiatowego i Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej – koło Wodzisław Śląski. – Głównym celem tego
przedsięwzięcia jest utrwalanie pamięci o trudnych początkach
Rzeczpospolitej, która odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli.
Zaprosiliśmy młodzież do wzięcia udziału w konkursach, aby wkładem
własnej pracy mogła podkreślić współczesny wymiar patriotyzmu – mówi
Grzegorz Kamiński, nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim, pomysłodawca projektu.
Organizatorzy zaproponowali uczniom udział w dwóch konkursach
tematycznie nawiązujących do listopadowego jubileuszu. Pierwszy
to konkurs wiedzy „Polskie drogi do niepodległości 1914-1922”, drugi - konkurs literacki „Co by było, gdyby...”. Ich laureaci zostali uhonorowani
dyplomami i nagrodami rzeczowymi podczas konferencji podsumowującej
projekt, która odbyła się 28 listopada.
W konferencji uczestniczyli szanowni goście: Leszek Bizoń,
starosta wodzisławski, Kornelia Newy, członek zarządu powiatu
wodzisławskiego, Katarzyna Zӧllner - Solowska, naczelnika wydziału
oświaty powiatu wodzisławskiego, dyrektorzy i uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych oraz laureaci konkursów wraz z opiekunami. O oprawę
muzyczną zadbali laureaci konkursu pieśni patriotycznej przeprowadzonego
w wodzisławskim ZST.
Głównym punktem programu było wystąpienie Sławomira Kopra, publicysty
radiowego i telewizyjnego eksperta historycznego oraz autora książek.
Prelekcja zatytułowana „Korepetycje z Niepodległości” dotyczyła trudnych
początków odrodzonego państwa polskiego.
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Laureaci konkursu wiedzy:
1 miejsce - Jakub Karwot i Wiktor Koś, opiekun Katarzyna Kopel-Pytlik,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach
2 miejsce - Agata Klimza i Viktoria Manderla, opiekun Marta
Moszczyńska, 1 Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim.
3 miejsce - Wiktoria Szymiczek i Anna Elsner, opiekun Beata Godoś,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

Laureaci konkursu literackiego na esej historyczny:
1 miejsce - Anna Elsner, opiekun Ewa Tanenberg-Zając, Zespół Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
2 miejsce - Sandra Bank, opiekun Katarzyna Kopel-Pytlik, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach
3 miejsce - Julia Wieszołek, opiekun Marek Krupa, Liceum
Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
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KATARZYNA WEISS
Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole
Podstawa programowa nakłada na nauczycieli obowiązek
stwarzania uczniom warunków do nabywania kompetencji kluczowych.
Dlaczego stało się to naszym obowiązkiem i co to są kompetencje kluczowe?
Otóż w dobie dużej mobilności pracowników na terenie Europy zauważono,
że nie wszyscy posiadają takie same kwalifikacje (ponad 1/3 posiada
kwalifikacje określane jako niskie). Dlatego postanowiono w Parlamencie
Europejskim wypracować sposoby wyrównania szans wszystkich osób,
potencjalnych pracowników, niezależnie od wykształcenia i kraju
pochodzenia. Stąd opracowanie ośmiu kompetencji kluczowych, które
należy rozwijać już od najwcześniejszych etapów edukacji. Samo pojęcie
tychże kompetencji ma kilka definicji (np. są to podstawowe umiejętności,
które należy rozwijać przez całe życie, aby osiągnąć sukces w życiu
zawodowym i prywatnym), jednak na potrzeby pracy z kompetencjami
najłatwiej posłużyć się definicją wypracowaną przez Parlament Europejski,
wg której kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw
odpowiednich do sytuacji.
Kompetencje kluczowe zostały opracowane przez Radę Europy już
w 2006 roku, jednak od tamtego czasu przeszły kilka modyfikacji. Ich obecna
wersja powstała w maju 2018 roku i wygląda następująco:
1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności
3. Kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii
4. Kompetencje cyfrowe
5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się
6. Kompetencje obywatelskie
7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Abyśmy my, nauczyciele, skutecznie rozwijali kompetencje
kluczowe naszych uczniów, musimy zacząć od zmiany swojego nastawienia;
kompetencje w szkole kształtujemy nie poprzez to, czego uczymy, ale jak
uczymy. Musimy również pamiętać, że wszystkie kompetencje się ze sobą
wiążą, wzajemnie przenikają, więc powinniśmy rozwijać wszystkie,
niezależnie od nauczanego przedmiotu. Ponadto, kompetencje kluczowe
będziemy rozwijać nie tylko na lekcjach, ale też na zajęciach pozalekcyjnych,
imprezach
szkolnych,
akademiach,
wycieczkach
szkolnych
lub przedmiotowych, czy też przygotowując uczniów np. do konkursów.
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W jaki sposób? Poniżej przedstawiam propozycje działań nauczyciela
w rozwijaniu poszczególnych kompetencji oraz postawy uczniów,
które wynikają z opanowania danej kompetencji. Przy każdej kompetencji
przytaczam w dużym skrócie zakres wiedzy, umiejętności i postaw. Pełen
opis wraz z podziałem na w/w kategorie można znaleźć pod poniższym
linkiem:
http://www.podn.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/Kompetencjekluczowe-opis.pdf
SPOSOBY ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.
WIEDZA – słownictwo, gramatyka, zmienność języka
UMIEJĘTNOŚĆ – porozumiewanie się w mowie i w piśmie, komunikacja
w mowie i piśmie, krytyczne myślenie
POSTAWY – używanie języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny
Przykłady kształtowania postaw ucznia. Na co zwracamy uwagę:
• walka z wulgaryzmami i nadużywaniem zapożyczeń
• rozwijanie skrótowych wypowiedzi
• walka z brakiem lub słabym czytelnictwem
• częstsze stosowanie dialogu
• świadome użycie gwary
• częste wypowiedzi na lekcji
• indywidualizacja wypowiedzi
• wypowiedzi „publiczne” – prezentacja
• życzliwe zwracanie się do rówieśników
• budowanie autoprezentacji – jak się „zareklamować”
Uczeń:
 wypowiada się
 wyraża własne argumenty ustnie
 wyraża własne argumenty pisemnie
 zwraca uwagę na poprawność wypowiedzi (ustnie i pisemnie)
 odpowiada na pytania do tekstu
 wykonuje polecenia
 redaguje notatkę
2. Kompetencje językowe (w zakresie wielojęzyczności).
WIEDZA – znajomość gramatyki i słownictwa, aspekt kulturowy, znajomość
konwencji społecznych
str. 14
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UMIEJĘTNOŚCI – rozumienie komunikatów słownych, inicjowanie dialogu
POSTAWY – różnorodność kulturowa, komunikacja międzykulturowa
Przykłady kształtowania postaw ucznia. Na co zwracamy uwagę:
• świadome stosowanie wyrazów zapożyczonych z innych języków
• piętnowanie wulgaryzmów używanych w językach obcych
• zwracanie uwagi na napisy na ubraniach (postawa rodziców)
• akceptację dla osób o różnych kolorach skóry, różnych kulturach
i wyznaniach
• akceptację dla „innych” niż rodzime pozytywnych zachowań
społecznych
• sposób mówienia o innych nacjach
Uczeń:
 podejmuje dialog w języku obcym
 wyraża opinie, uczucia i emocje
 tworzy teksty pisemne
 tłumaczy zdania lub teksty
 rozumie znaczenie zapożyczeń z języków obcych
 jest tolerancyjny wobec innych kultur
 jest zainteresowany kulturami innych krajów
3. Kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii.
MATEMATYCZNE
WIEDZA – umiejętność liczenia, znajomość miar, rozumienie terminów
i pojęć
UMIEJĘTNOŚCI – stosowanie zasad i procesów matematycznych
POSTAWY - szacunek dla prawdy, szukanie przyczyn zjawisk
PRZYRODNICZE, TECHNOLOGICZNE, INŻYNIERYJNE
WIEDZA – zasady rządzące naturą, pojęcia naukowe, oddziaływanie
człowieka na świat przyrody
UMIEJĘTNOŚCI – wykorzystanie i posługiwanie się urządzeniami i narzędziami
technicznymi, badawczymi
POSTAWY – krytyczne rozumienie i ciekawość, poszanowanie kwestii etycznych
Przykłady kształtowania postaw ucznia. Na co zwracamy uwagę:
• umiejętność posługiwania się zegarkiem, pieniędzmi, stosowanie
jednostek wag i miar
• wykorzystywanie matematycznych sposobów myślenia
(logicznego, przestrzennego)
str. 15
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•
•
•
Uczeń:












wpływ technologii na nasze życie, rodzinę, kontakty rówieśnicze
(telefony, Internet – zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ)
szacunek dla prawdy
świadomość korzyści, ograniczeń i zagrożeń wynikających
z działalności naukowej
rozwiązuje dany problem
rozwiązuje zadania matematyczne
stosuje wzory
komunikuje się językiem symboli
odczytuje wykresy, tabele, instrukcje
planuje i przeprowadza doświadczenia, eksperymenty
formułuje wnioski
pracuje z mapą
korzysta z nowoczesnych technologii
przekłada teorię na działania praktyczne
analizuje informacje

4. Kompetencje cyfrowe.
WIEDZA – rozumienie i znajomość możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnej
UMIEJĘTNOŚCI – zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania
informacji za pomocą TIK
POSTAWY – odpowiedzialne wykorzystanie mediów, gotowość na rozwój
technologii cyfrowych
Przykłady kształtowania postaw ucznia. Na co zwracamy uwagę:
• zwalczanie niezgodnej z prawem publikacji zdjęć
(odpowiedzialność rodzica – na wywiadówce)
• walka z wulgaryzmami w sieci
• zwalczanie i zapobieganie cyberprzemocy
• tworzenie „grup” – pozytywne i negatywne aspekty
• wykorzystanie dziennika elektronicznego – wiadomości nauczyciel
- rodzic – uczeń
• świadome korzystanie z zasobów Internetu – potwierdzanie
informacji, podanie źródła, zapobieganie kradzieży informacji
• praca metodami korzystającymi z technik IT – pozytywne
i negatywne aspekty
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Uczeń:







korzysta z TI na zajęciach
wyszukuje i segreguje informacje
tworzy prezentacje multimedialne
publikuje treści i własne wytwory w Internecie
udostępnia informacje w Internecie
komunikuje się z N i innymi U za pomocą komunikatorów

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.
OSOBISTE I W ZAKRESIE UCZENIA SIĘ
WIEDZA – osiąganie konkretnych celów w pracy lub karierze,
samoświadomość stylu uczenia się
UMIEJĘTNOŚCI – docieranie do wiedzy własnymi sposobami, zdolność
do pracy w grupie, wytrwałość, odporność na stres
POSTAWY – motywacja i umiejętność pokonywania przeszkód,
koncentracja, asertywność, ciekawość
SPOŁECZNE
WIEDZA – zdrowie psychiczne i fizyczne, zdrowy tryb życia – warunkiem
prawidłowego funkcjonowania osoby w społeczeństwie
UMIEJĘTNOŚCI – tolerancja, tworzenie klimatu zaufania, zdolności
interpersonalne, empatia
POSTAWY – poszanowanie praw człowieka, przynależność do kraju,
poczucie obowiązku
Przykłady kształtowania postaw ucznia. Na co zwracamy uwagę:
• systematyczność pracy ucznia
• korzystanie z różnych źródeł informacji
• zarządzanie czasem – zwracanie uwagi rodzicom (wywiadówka)
• rozwijanie motywacji i wiary w możliwości ucznia
• samodzielność pracy (poszukiwanie wiedzy)
• ukierunkowanie pracy – specjalizacja
• określenie możliwości ucznia – ile jestem w stanie osiągnąć?
• udzielanie wsparcia
Uczeń:
 zna i stosuje zasady poprawnego zachowania się
 wyraża swoje zdanie, poglądy i opinie
 wykorzystuje odpowiednio swoje predyspozycje osobiste
i społeczne
 odnajduje się w grupie
str. 17
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zna swoje możliwości i ograniczenia
zna swoje preferencje dot. uczenia się
dzieli się wiedzą
odpowiednio korzysta z wiedzy innych
próbuje samodzielnie rozwiązywać problemy
zarządza swoim czasem, planując naukę
korzysta z różnych źródeł informacji
poszukuje odpowiedzi samodzielnie

6. Kompetencje obywatelskie.
WIEDZA – świadomość podstawowych pojęć dotyczących grup
społecznych, organizacji zawodowych, równości płci oraz tożsamości
kulturowo – europejskiej
UMIEJĘTNOŚCI – zdolność efektywnego zaangażowania w działania
publiczne, rozwiązywanie problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi
społecznościami
POSTAWY – respektowanie demokratycznych zasad funkcjonowania
społeczeństwa
Przykłady kształtowania postaw ucznia. Na co zwracamy uwagę:
• bezstronne, merytoryczne omawianie treści społecznych
• zachęcanie do aktywnego udziału w organizacjach i akcjach
społecznych
• merytoryczną dyskusję na tematy polityki, ustroju, wyrażanie
szacunku dla kraju
• wypracowanie w uczniach potrzeby posiadania własnych poglądów
społecznych
• przygotowanie uczniów na współpracę z ludźmi o odmiennych
poglądach, kulturze, religii
• zaciekawienie tematem gospodarki, rozwoju i rynkiem pracy,
możliwościami gospodarki europejskiej
Uczeń:
 szanuje prawa innych dot. poglądów, przekonań
 ma świadomość i akceptuje różnorodność kulturową
 angażuje się w zajęcia szkolne i pozaszkolne
 zna i stosuje prawa i obowiązki np. ucznia
 definiuje, określa pojęcia państwa i społeczeństwa
 pracuje w grupie
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7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
WIEDZA – zdolność do określenia własnych szans i możliwości na arenie
szkoły, rynku pracy, działalności jako człowieka
UMIEJĘTNOŚCI – zdolność do określenia swoich mocnych i słabych stron,
wykorzystywanie atutów
POSTAWY – wykazywanie inicjatywy, determinacji w działaniu, osiąganie
wyznaczonych celów
Przykłady kształtowania postaw ucznia. Na co zwracamy uwagę:
• uświadomienie uczniom wymogów współczesnego rynku pracy
wobec nich (preorientacja zawodowa)
• pracę nad aktywnością osób nieśmiałych
• organizację zajęć wymagających własnej inicjatywy ucznia (kółko,
projekt)
• pracę nad autoprezentacją ucznia oraz uczeniem go samooceny
• nastawienie na dialog i współpracę między uczniami
• pozytywny odzew na inicjatywę ucznia
Uczeń:
 planuje swoje działania indywidualne i grupowe w oparciu o
własne preferencje i możliwości
 realizuje projekty
 samodzielnie rozwiązuje problemy
 zna i stosuje kreatywne i nieszablonowe działania
 wykazuje inicjatywę w działaniu
8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
WIEDZA – świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa
kulturowego
UMIEJĘTNOŚCI – wrażliwość i ekspresja, przyjemność z odbioru sztuki,
angażowanie w proces twórczy
POSTAWY – kreatywność, chęć pielęgnowania zdolności estetycznych,
udział w życiu kulturalnym
Przykłady kształtowania postaw ucznia. Na co zwracamy uwagę:
• organizację wyjazdów uczniów w znaczące miejsca Polski
• uwrażliwienie na piękno krajobrazu „małej ojczyzny”
• organizację wyjazdów na przedstawienia, do kina, opery, teatru
• organizowanie konkursów plastycznych, recytatorskich,
muzycznych
• zachęcanie uczniów do występowania w akademiach szkolnych
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Uczeń:





zgłasza własne propozycje i interpretacje dzieł sztuki
wyraża siebie w sposób kreatywny, artystyczny
jest tolerancyjny wobec twórczości innych
wykazuje zainteresowanie różnymi formami sztuki

Poniżej przedstawiam przykład zadania edukacyjnego realizowanego
na języku angielskim, w trakcie którego uczniowie rozwijają wszystkie
kompetencje.
Uczniowie pracują w grupach. Muszą znaleźć informacje o wybranym
miejscu zagranicą, opisać jego atrakcje, uwzględniając elementy sztuki.
Podają źródło informacji oraz to, w jaki sposób podzielili się zadaniami.
Przygotowują prezentację multimedialną, prezentują ją na forum klasy
oraz opowiadają o miejscu, które wybrali.
1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji: uczniowie
szukają informacji, czytają, wypowiadają się na forum.
2. Kompetencje językowe (w zakresie wielojęzyczności): uczniowie
przygotowują informacje w języku angielskim, tłumaczą teksty,
wykorzystują aspekt kulturowy.
3. Kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii: uczniowie analizują informacje, korzystają
z technologii.
4. Kompetencje cyfrowe: wyszukują i segregują informacje, tworzą
prezentacje multimedialne, świadomie korzystają z Internetu – podają źródła
informacji.
5. Kompetencje osobiste i społeczne i w zakresie uczenia się: uczniowie
współpracują ze sobą, dzielą się wiedzą, odpowiednio korzystają z wiedzy
innych, próbują samodzielnie rozwiązywać problemy, zarządzają swoim
czasem planując naukę, korzystają z różnych źródeł informacji.
6. Kompetencje obywatelskie: uczniowie angażują się w zajęcia szkolne,
mają świadomość i akceptują różnorodność kulturową, pracują w grupie.
7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości: uczniowie planują swoje
działania indywidualne i grupowe w oparciu o własne preferencje
i możliwości, realizują projekty.
8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej:
uczniowie zgłaszają własne propozycje i interpretacje dzieł sztuki, są
tolerancyjni wobec kreatywności innych, wykazują zainteresowanie różnymi
formami sztuki.
Katarzyna Weiss
nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych
doradca metodyczny z języka angielskiego

str. 20

BIULETYN METODYCZNY nr1 (39) II semestr 2018/2019

AGATA SKUPNIK
Do czego służą nasze zmysły? - lekcja z doświadczeniem
Założenia podstawy programowej w klasie czwartej szkoły
podstawowej mówią o tym, że należy kształtować u uczniów kompetencje
takie jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Pozwala na to
zakres treści programowych tego przedmiotu. Głównym koordynatorem
zadań w czasie zajęć jest tu nauczyciel. Zarówno dobór treści jak i metody
powinny rozbudzać zainteresowanie przedmiotem, ale również ułatwiać
samodzielne dochodzenie do rozwiązania zadania.
Jeżeli nauczyciel pokieruje uczniem w taki sposób, żeby rozbudzić
w nim ciekawość przedmiotem skutkuje to dużo efektywniejszą pracą ucznia.
Jedną z kreatywnych metod pracy jest poznawanie rzeczywistości przez
doświadczenie. Zwłaszcza w klasach młodszych, gdy wyobraźnia dzieci jest
bardzo bogata, jest to doskonały sposób rozbudzenia ciekawości i chęci
dochodzenia do rozwiązania zadania przez młodego człowieka. Dzięki
doświadczeniu uczeń zdobywa wiedzę, nieraz traktując zadanie jak zabawę.
Jednocześnie z wykonaniem doświadczenia nauczyciel może
stosować elementy oceniania kształtującego, co jeszcze bardziej uatrakcyjni
lekcję i może przyczynić się do lepszej realizacji celów lekcji. Łączenie
metod pozwoli również rozwijać kilka kompetencji kluczowych
jednocześnie. Przykładowy konspekt lekcji dla klasy czwartej pokazuje,
w jaki sposób połączyć pracę z ocenianiem kształtującym, wykorzystując
doświadczenie w czasie lekcji.
Scenariusz lekcji przyrody dla klasy 4 SP
Temat: Do czego służą nasze zmysły?
Cel lekcji (w języku ucznia): Już wiem w jaki sposób i którymi zmysłami
mój organizm pobiera informacje z otoczenia.
Metody i środki użyte na lekcji: Praca „dwójkami”, doświadczenie, praca
w grupie, karta pracy, wykorzystanie rekwizytów
Fazy lekcji:
1) Czynności organizacyjne
2) Uczniowie w parach uzupełniają tekst nr 1 z karty pracy
3) Omawiamy efekty pracy
4) „Dwójki” łączą się w „czwórki” - od teraz uczniowie pracują
w grupie, przeprowadzając doświadczenie. Przydzielamy po
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jednym zmyśle dla każdej drużyny. Drużyny wybierają lidera.
Potrzebne produkty:
do wszystkich doświadczeń: chusteczki do zasłonięcia oczu (można
poprosić, żeby uczniowie sami przynieśli z domu. Potrzebne są 3 na grupę).
Doświadczenie 1 słuch
Grupa wybiera lidera, który zasłania uczestnikom oczy i dopiero teraz idzie
do nauczyciela po produkty.
(celofan, dwie małe łyżeczki, pudełko papierowe i łyżeczka)
Doświadczenie 2 smak
Grupa wybiera lidera, który zasłania uczestnikom oczy i dopiero teraz idzie
do nauczyciela po produkty.
(sól, cytryna, miód)
Doświadczenie 3 węch
Grupa wybiera lidera, który zasłania uczestnikom oczy i dopiero teraz idzie
do nauczyciela po produkty.
(czosnek, pieprz, kawa)
Doświadczenie 4 dotyk
Grupa wybiera lidera, który zasłania uczestnikom oczy i dopiero teraz idzie
do nauczyciela po produkty.
(miękka ściereczka, lód (jeżeli mamy możliwość – można też zastąpić innym
produktem), gąbka)
5) Podsumowanie na tablicy:
użyte produkty:

Ich właściwości

smak:
dotyk:
słuch:
węch:
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KARTA PRACY DO LEKCJI : „DO CZEGO SŁUŻĄ NASZE
ZMYSŁY”
Zadanie 1
1. Jeżeli mówię szeptem to kolega z ławki musi wytężyć.......................,
żeby mnie usłyszeć. Używam do słuchania narządu nazywanego ….............
2. Niektóre produkty zjadam chętnie, innych nie zjem, nawet gdy jestem
głodny. Lubię smak (jakiej potrawy) ......................... nie lubię
smaku. ................................. Narządem, który czuje smak jest.................
3.Kiedy wracam głodny ze szkoły, szybko orientuję się, co będzie na obiad,
bo czuję.............................. potrawy, która jest ugotowana. Potrafię to ocenić
dzięki narządowi nazywanemu..................................
4. Kiedy gramy w piłkę nożną, musimy uważać, żeby przypadkiem ktoś nas
nie uderzył lub nie kopnął. Takie sytuacje zdarzają się w sporcie. Nasze ciało
jest wrażliwe na …..............................., dlatego odczuwamy, kiedy ktoś
mocniej dotknie lub uderzy ..............................................
Zadanie 2
Uzupełniamy tekst do doświadczenia 2 smak
uczeń 1
Nazwa produktu, którego czuję smak to ....................
Smak mogę określić za pomocą ......................
Potrawa smakuje mi /nie smakuje (zaznacz właściwe)
uczeń 2
Nazwa produktu, którego czuję smak to ....................
Smak mogę określić za pomocą ......................
Potrawa smakuje mi /nie smakuje (zaznacz właściwe)
uczeń 3
Nazwa produktu, którego czuję smak to ....................
Smak mogę określić za pomocą ......................
Potrawa smakuje mi /nie smakuje (zaznacz właściwe)
Uzupełniamy tekst do doświadczenia 1 słuch
uczeń 1
Użyte materiały do powstania tego dźwięku to ............................................
Dźwięk, który powstał mogę nazwać ...........................................................
uczeń 2
Użyte materiały do powstania tego dźwięku to ............................................
Dźwięk, który powstał mogę nazwać ...........................................................
uczeń 3
Użyte materiały do powstania tego dźwięku to ............................................
Dźwięk, który powstał mogę nazwać ...........................................................
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Uzupełniamy tekst do doświadczenia 3 węch
uczeń 1
Zapach, jaki czuję podoba/nie podoba (zaznacz właściwe) mi się. Produkt,
który powąchałem, to................................. Jego zapach jest...........................
uczeń 2
Zapach, jaki czuję podoba/nie podoba (zaznacz właściwe) mi się. Produkt,
który powąchałem, to................................. Jego zapach jest...........................
uczeń 3
Zapach, jaki czuję podoba/nie podoba (zaznacz właściwe) mi się. Produkt,
który powąchałem, to................................. Jego zapach jest...........................
Uzupełniamy tekst do doświadczenia 4 dotyk
uczeń 1
Dotykam produktu, który jest........................................................ Jego
nazwa to............................................. i służy on do..................................
uczeń 2
Dotykam produktu, który jest........................................................ Jego
nazwa to............................................. i służy on do..................................
uczeń 3
Dotykam produktu, który jest........................................................ Jego
nazwa to............................................. i służy on do..................................
PODSUMOWANIE
użyte produkty:

Ich właściwości

smak:
dotyk:
słuch:
węch:

Agata Skupnik
nauczyciel geografii, przyrody
Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie
doradca metodyczny z geografii i przyrody PODN
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MAŁGORZATA CHODURA
Jak kształtujemy kompetencje kluczowe na lekcjach?
System i sposób kształcenia zawsze ulegał modyfikacjom i reagował
na dokonujące się zmiany w społeczeństwie i gospodarce. Jednak
w poprzednich wiekach tempo tych zmian było wolniejsze, dzięki czemu
podążanie za nimi nie sprawiało wielkich trudności. Obecnie za sprawą
błyskawicznego rozwoju nowych technologii i dynamicznych przemian
cywilizacyjnych szkoła stoi w obliczu nowych wyzwań.
Albert Camus kilkadziesiąt lat temu powiedział:
„Szkoła przygotowuje do życia w świecie, który nie istnieje”

Jak bardzo teraz wydają się aktualne jego słowa? Nie potrafimy
przewidzieć, jakie zawody w przyszłości będą dominowały na rynku pracy,
jakimi narzędziami będą się posługiwać pracownicy, jakie wymagania będą
stawiać pracodawcy, jakie umiejętności społeczne będą niezbędne? Czy
potrafimy wyposażyć ucznia w takie wiadomości i umiejętności, by poradził
sobie przez kilkadziesiąt lat dorosłego życia? Jak zatem uczyć
i przygotowywać dzieci i młodzież do dorosłości?
Dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego pociąga za sobą
konieczność ciągłego kształcenia się, stałego doskonalenia swoich
umiejętności i kompetencji oraz nabywania nowych. O nauce opartej
na kształtowaniu kompetencji kluczowych w procesie uczenia się w ciągu
całego życia głośno zrobiło się w 2006 roku, w związku z Zaleceniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2006 r. (Dz. U. L 394
z 30.12.2006, s. 13) W wydanym wówczas dokumencie czytamy: „Każdy
obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych,
by łatwo przystosować się do szybko zmieniającego się świata, w którym
zachodzą rozliczne wzajemne powiązania. Edukacja w swym podwójnym –
społecznym i ekonomicznym – wymiarze ma do odegrania zasadniczą rolę
polegającą na zapewnieniu nabycia przez obywateli Europy kompetencji
kluczowych koniecznych, aby umożliwić im elastyczne dostosowywanie się
do takich zmian. […]
Zalecenie, od czasu przyjęcia, stanowiło jeden z kluczowych
dokumentów referencyjnych dla rozwoju kształcenia, szkolenia i uczenia się
ukierunkowanych na kompetencje. Obecnie wymagania dotyczące
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kompetencji zostały znacząco zmodyfikowane w związku z rosnącą liczbą
miejsc pracy poddanych automatyzacji, coraz istotniejszą rolą technologii we
wszystkich dziedzinach pracy i życia oraz zwiększającym się znaczeniem
kompetencji społecznych, obywatelskich i w zakresie przedsiębiorczości,
które pozwalają zapewnić odporność i zdolność dostosowywania się
do zmian.
Stąd też, jako nauczyciele, chcemy być świadomi zmian,
jakie zachodzą w obrębie tych wymagań. 22 maja 2018r. podpisano
w Brukseli zalecenia Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie
uczenia się przez całe życie.
W dokumencie tym w punkcie 7 czytamy:
„W gospodarce opartej na wiedzy zapamiętywanie faktów i procedur jest
kwestią kluczową, lecz nie wystarcza, by zapewnić postęp i sukcesy.
W naszym szybko zmieniającym się społeczeństwie istotniejsze niż
kiedykolwiek wcześniej są takie umiejętności jak, umiejętność rozwiązywania
problemów, krytycznego myślenia, zdolność do współpracy, umiejętność
kreatywnego myślenia, myślenia komputacyjnego i samoregulacji. Są to
narzędzia pozwalające to, czego się nauczono, wprowadzać w życie w czasie
rzeczywistym, by generować nowe idee, nowe teorie, nowe produkty i nową
wiedzę.”
Rolę kompetencji kluczowych akcentuje we wstępnej części
zarówno „stara” jak i „nowa” podstawa programowa na wszystkich etapach
edukacyjnych. Podkreśla ona istotę nabywania przez uczniów umiejętności
czytania, myślenia matematycznego, myślenia naukowego, umiejętność
komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, umiejętność
sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej
analizy informacji, umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb
edukacyjnych i uczenia się, umiejętność pracy zespołowej.
Najważniejsze, żeby dać uczniom narzędzia do zdobywania wiedzy.
Żeby kiedyś umieli nauczyć się zawodów, które jeszcze nie istnieją.
Oto filozofia fińskiej szkoły.
Koncentrujmy się zatem na uczeniu umiejętności zamiast zapamiętywania
informacji, wkuwania na pamięć treści. Bo treść się zmienia. Chcemy,
żeby uczniowie nabyli umiejętność zdobywania wiedzy. Uczymy ich
rozwijania kreatywności, krytycznego myślenia - to się liczy. To słowa
Leeny Liusvaara, która jest dyrektorką publicznej szkoły podstawowej Ressu
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w Helsinkach.
I tutaj moglibyśmy się zatrzymać. Każdemu z nas marzy się fiński
system edukacji, gdzie główny nacisk położono na bezstresową szkołę
bez presji, szkołę przygotowującą do życia, uczącą kreatywności,
poszukiwania i eksperymentowania. Niestety rozliczani jesteśmy z wyników
egzaminów zewnętrznych, dla rankingów liczą się procentowe wyniki szkół,
statystyki, wyniki laureatów konkursów i dlatego tak skrupulatnie
przestrzegamy, by wszystkie punkty objęte podstawą programową
nauczanego przez nas przedmiotu zostały zrealizowane. Jesteśmy także
świadomi istoty i wagi kompetencji kluczowych. Wiemy, że zapewnimy
naszym uczniom w ten sposób warunki do:
• samorealizacji,
• rozwoju osobistego,
• przyjmowania aktywnej postawy obywatelskiej,
• osiągania integracji społecznej,
• znalezienia satysfakcjonującej, atrakcyjnej pracy.
Istotą kompetencji jest ponadprzedmiotowość, wzajemne przenikanie
i współzależność. Dlatego niezależnie od nauczanego przedmiotu
zobowiązani jesteśmy rozwijać wszystkie kompetencje w ciągu roku
szkolnego. Oczywiście z pełną świadomością, że specyfika nauczanej
przez nas dyscypliny kładzie szczególny nacisk na niektóre z nich.
Nie to czego uczymy ale jak uczymy pozostawia największy ślad w umyśle
ucznia.
Jak organizować i przygotowywać proces dydaktyczny,
by odpowiadał na potrzeby uczniów i przygotowywał ich do życia?
Podczas warsztatów matematycznych na wrześniowym spotkaniu
organizowanym przez PODN w Wodzisławiu Śl. nauczyciele podjęli próbę
znalezienia odpowiedzi na powyższe pytanie. W dyskusjach i rozmowach
przewijało się kilka najważniejszych elementów dotyczących dobrej lekcji.
Jednym z nich była aktywizacja ucznia. Łatwo w zależności od tematu
wybrać którąś z metod aktywizujących: eksperyment, pytanie problemowe,
projekt, doświadczenie i obserwację, dramę, inscenizację , analizę SWOT,
pokaz, pracę w grupach, ocenę koleżeńską, samoocenę, grę dydaktyczną,
szeroko pojętą rywalizację, konkurs, quiz, zajęcia terenowe. dyskusję
dydaktyczną, debatę, burzę mózgów, wzajemne odpytywanie się,
rozwiązywanie ciągów zadań w parach, puzzle (stoliki eksperckie),
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tworzenie mapy mentalnej, czytanie wg 5 kroków. Oczywiście to tylko
przykłady - jest wiele innych metod, które przypomną się czytelnikowi
podczas śledzenia treści tego artykułu. Celem ich stosowania na lekcji jest
maksymalne zaangażowanie ucznia w proces nauczania. Idealnym modelem
lekcji jest umożliwienie uczniom decydowania o przebiegu i sposobie jej
realizacji. Taka metoda zwana jest metodą lekcji odwróconej i pozwala
obserwować, jak uczniowie (z reguły niechętni do przyjmowania propozycji
ze strony nauczyciela) nagle angażują się w to, czego i jak się uczą. Na pewno
w osiągnięciu zainteresowania i większego zaangażowania ucznia pomogą
nam wszelkie gadżety cyfrowe, oprogramowanie, aplikacje, gry i zabawy
w sieci. Wydawnictwa udostępniają gry i multimedia, które pomogą nam
uatrakcyjnić zajęcia i przyciągnąć uwagę ucznia. Popularnością cieszy się
grywalizacja, czyli nauczania przez grę i przechodzenie poszczególnych
poziomów w grze związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności
z podstawy programowej.
Nie mniej istotne wydają się elementy oceniania kształtującego.
Stanowią one świetną płaszczyznę do porozumienia i współpracy z uczniem.
Uczeń powinien wiedzieć, czego ma się uczyć, jak tę wiedzę może
zastosować w życiu. Powinien znać kryteria oceniania, czyli co nauczyciel
weźmie pod uwagę, oceniając pracę. Szczególnie cenna dla ucznia
i nauczyciela jest informacja zwrotna. Umiejętne udzielanie informacji
zwrotnej, zwracanie uwagi, co i w jaki sposób uczeń powinien poprawić,
podkreślanie jego mocnych stron i sukcesów, zwrócenie uwagi na jego
postępy i wskazanie, w jakim kierunku powinien dążyć sprawi, że poczuje
się on nie tylko doceniony, ale – co szczególnie cenne - sam zacznie dbać
o lepsze efekty swojej pracy.
Budowanie odpowiedniej atmosfery na lekcji.
Budowanie odpowiedniej atmosfery na lekcji sprawi, że zarówno
uczniowie jak i nauczyciel wyjdą z sali lekcyjnej usatysfakcjonowani. Warto
poświęcić czas na rozmowę z uczniem na temat tego, jak najlepiej się uczyć,
co może poprawić w sposobach nauki i przyswajania wiedzy. Atmosfera
sprzyjająca uczeniu się wzmacnia poczucie własnej wartości, rozwija
samodzielność, umiejętność współpracy oraz świadome i odpowiedzialne
uczenie się. Nie wszyscy uczniowie potrafią sporządzać notatki,
przygotowywać się do podsumowywania działów i sprawdzianów. Czasami
nauczycielom udaje się zaangażować rodziców, którzy stają się partnerami
i pomocnikami nauczyciela w nauczaniu swoich dzieci.
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Stawianie pytań kluczowych oraz umiejętne zadawanie pytań
w trakcie lekcji pobudza i inspiruje uczniów. Należy jednak pamiętać,
by stawiać pytania otwarte, które pozwolą na udzielanie rozwiniętych
odpowiedzi, a także o uspokojeniu uczniów, którzy swoimi głośnymi
odpowiedziami zwalniają resztę zespołu od aktywności i myślenia. Nigdy nie
możemy karać uczniów za błędne odpowiedzi. Błędy mogą sprowokować
uczniów do myślenia i nauczenia się wyciągania dobrych wniosków,
bo przecież na błędach wiele można się nauczyć. Wykorzystanie błędnych
odpowiedzi uczniów ma pokazać, w jaki sposób unikać fałszywych
wniosków lub jakie są typowe błędy na egzaminach.
Stosowanie takich mechanizmów na lekcji na pewno ułatwi praca
w parach. Czasami można poprosić, by w parach uczniowie ustalali
odpowiedzi i dopiero potem je zgłaszali.
Warto zastanowić się, co może dać nam, nauczycielom, stosowanie pracy
w parach na lekcji?
Uczeń pracujący z kolegą czuje się bezpieczniej, jeden uczy się
od drugiego, tempo pracy każda para dostosowuje do swoich możliwości,
a praca taka nie ma znamion rywalizacji, co pozwala uczyć się bezstresowo.
Proces nauczania zawsze nastawiony był na kształtowanie kompetencji
kluczowych, choć nie zawsze tak to nazywaliśmy.
Myślę, że po przeanalizowaniu lekcji, które prowadzimy, w każdej
z nich znajdziemy przynajmniej kilka różnych, skutecznie zrealizowanych,
kompetencji. Na naszych lekcjach pojawiają się elementy cyfryzacji, zlecając
pracę w zespole, skupiamy się na kompetencjach osobistych i społecznych,
obywatelskich oraz przedsiębiorczości. Na każdych zajęciach, kiedy dbamy
o poprawne wypowiedzi uczniów, czytanie tekstów źródłowych czy treści
zadań, rozwijamy kompetencje w zakresie tworzenia i rozumienia informacji.
Zapisanie daty na tablicy przez ucznia z wykorzystaniem liczb rzymskich
oraz omawianie obliczania średniej arytmetycznej ocen, czy też średniej
ważonej stosowanej i wynikającej z wewnątrzszkolnych systemów
oceniania, pozwala nam kształtować kompetencje matematyczne.
Na zakończenie jeszcze przypomnijmy, jakie jest aktualne nazewnictwo
kompetencji kluczowych:
• Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
Umiejętność rozumienia i tworzenia informacji to zdolność identyfikowania,
rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów
i opinii w mowie i piśmie, przy wykorzystaniu obrazów, dźwięków
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i materiałów cyfrowych we wszystkich dziedzinach i kontekstach. Zakłada
ona zdolność skutecznego komunikowania się i porozumiewania się z innymi
osobami, we właściwy i kreatywny sposób.
• Kompetencje w zakresie wielojęzyczności
Kompetencje te określają zdolność do prawidłowego i skutecznego
korzystania z różnych języków w celu porozumiewania się. Jeśli chodzi
o zakres umiejętności, pokrywa się on zasadniczo z umiejętnością rozumienia
i tworzenia informacji: opiera się na zdolności rozumienia, wyrażania
i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie
(rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim
zakresie kontekstów społecznych i kulturowych, w zależności od potrzeb
lub pragnień danej osoby. Kompetencje językowe zawierają w sobie wymiar
historyczny oraz kompetencje międzykulturowe. Opierają się na zdolności
do, jak to określono w europejskim systemie opisu kształcenia językowego,
pośredniczenia między różnymi językami i mediami. W razie potrzeby mogą
one obejmować utrzymywanie i dalsze rozwijanie kompetencji w zakresie
języka ojczystego, jak również opanowanie języka(-ków) urzędowego(-ych)
danego kraju.
• Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii i inżynierii
A. Kompetencje matematyczne to zdolność rozwijania i wykorzystywania
myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów
w codziennych sytuacjach. Istotne są zarówno proces i działanie,
jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności
rozumowania matematycznego. Kompetencje matematyczne obejmują - w różnym stopniu - zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych
sposobów myślenia oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy,
tabele).
B. Kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych dotyczą zdolności i chęci
wyjaśniania świata przyrody z wykorzystaniem istniejącego zasobu wiedzy
i stosowanych metod, w tym obserwacji i eksperymentów, w celu
formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach.
Kompetencje techniczne i inżynierskie to stosowanie tej wiedzy i metod
w odpowiedzi na postrzegane ludzkie potrzeby lub wymagania. Kompetencje
w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii obejmują
rozumienie zmian powodowanych przez działalność człowieka
oraz rozumienie swojej odpowiedzialności jako obywatela.
• Kompetencje cyfrowe
Kompetencje cyfrowe obejmują pewne, krytyczne i odpowiedzialne
korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów
uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie. Obejmują one umiejętność
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korzystania z informacji i danych, komunikowanie się i współpracę,
umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści cyfrowych (w tym
programowanie), bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy i kompetencje
związane z cyberbezpieczeństwem), kwestie dotyczące własności
intelektualnej, rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.
• Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności
uczenia się
Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
to zdolność do autorefleksji, skutecznego zarządzania czasem i informacjami,
konstruktywnej pracy z innymi osobami, zachowania odporności
oraz zarządzania własnym uczeniem się i karierą zawodową. Obejmują one
zdolność radzenia sobie z niepewnością i złożonością, umiejętność uczenia
się, wspierania swojego dobrostanu fizycznego i emocjonalnego, utrzymania
zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdolność do prowadzenia
prozdrowotnego i zorientowanego na przyszłość trybu życia, odczuwania
empatii i zarządzania konfliktami we włączającym i wspierającym
kontekście.
• Kompetencje obywatelskie
Kompetencje obywatelskie to zdolność działania jako odpowiedzialni
obywatele oraz pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym,
w oparciu o rozumienie pojęć i struktur społecznych, gospodarczych,
prawnych i politycznych, a także wydarzeń globalnych i zrównoważonego
rozwoju.
• Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości to między innymi zdolność
wykorzystywania szans i pomysłów oraz przekształcania ich w wartość
dla innych osób. Przedsiębiorczość opiera się na kreatywności, krytycznym
myśleniu i rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu inicjatywy,
wytrwałości oraz na zdolności do wspólnego działania służącego planowaniu
projektów mających wartość kulturalną, społeczną lub finansową
i zarządzaniu nimi.
• Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej obejmują
rozumienie sposobów kreatywnego wyrażania i komunikowania pomysłów
i znaczeń w różnych kulturach, za pomocą różnych rodzajów sztuki i innych
form kulturalnych oraz poszanowanie dla tego procesu. Obejmują one
angażowanie się w rozumienie, rozwijanie i wyrażanie własnych pomysłów
oraz odczuwanie swojego miejsca lub roli w społeczeństwie na wiele różnych
sposobów i w wielu kontekstach.
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wiedza

postawy

umiejętności

Kompetencje kluczowe składają się z trzech nierozłącznych elementów:
wiedzy, umiejętności i postaw.
Realizując podstawę programową pamiętajmy, że zdobyta wiedza
jest ważna, pozwala naszym podopiecznym dobrze napisać egzaminy,
ale może z czasem stać się mało aktualna. Nabyte umiejętności i wiadomości
pozwolą uczniom kształcić się przez całe życie. Szczególnie ważne wydają
się postawy, ponieważ jeśli chcemy się czegoś nowego nauczyć i w dorosłym
życiu przyjmujemy postawę otwartą na „nowe”, to nic nie stanie nam
na przeszkodzie, by to osiągnąć.
W artykule wykorzystano:
1. ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający
znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01)
2. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
z 2006 r. (Dz. U. L 394 z 30.12.2006, s. 13)
Artykuł: Fińska szkoła. Są w niej prace domowe, sprawdziany i podział na
tradycyjne przedmioty. Co jest mitem, a co prawdą? Aleksandra Postoła
4 marca 2018r
Małgorzata Chodura
Konsultant PODN

str. 32

BIULETYN METODYCZNY nr1 (39) II semestr 2018/2019

RAFAŁ GÓRECKI, ALEKSANDRA ZIELONKA
Wspieramy wybór właściwej ścieżki kariery
W minionym roku kalendarzowym w naszym powiecie odbyły się
dwie duże akcje promujące postawy przedsiębiorcze, skierowane do uczniów
szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Był to:
Ogólnopolski Tydzień Karier, realizowany pod hasłem „Bądź architektem
swojego szczęścia” w dniach 15- 21.10.2018r.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który odbywał się zgodnie
z harmonogramem działań w dniach 12-18.11.2018r.
W tym czasie na terenie naszego powiatu w działania wpierające
wybór ścieżki kariery zawodowej włączyły się szkoły ponadgimnazjalne
we współpracy z pracodawcami, Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli oraz Szkolnym Ośrodkiem Karier. Szkoły, wspierając doradztwo
zawodowe, przygotowały propozycje ciekawych spotkań, warsztatów
czy prezentacji, podczas których zapoznawały jednocześnie uczestników
z ofertą kształcenia danej placówki.
Uczniowie goszczący w szkołach ponadgimnazjalnych poznali
specyfikę poszczególnych zawodów, nowoczesne trendy stosowane
w biotechnologii, budownictwie, informatyce, gastronomii czy fotografii.
Mieli także szansę osobiście zmierzyć się z wieloma zadaniami, jakie stawia
przed młodym człowiekiem rynek pracy i rosnące w tym zakresie
wymagania.
Należy także podkreślić, iż dzięki tym inicjatywom pomagano
uczniom w racjonalnym i przemyślanym sterowaniu własnej przyszłej
kariery zawodowej, co stanowi priorytet strategii rozwoju oświaty naszego
powiatu.
Obie akcje spotkały się z bardzo dużym odzewem uczniów
i nauczycieli. W ciągu zaledwie dwóch tygodni trwania obu akcji
beneficjenci przedsięwzięcia uczestniczyli w blisko 100 warsztatach
i zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich przez powiatowe szkoły
ponadgimnazjalne. O tym, że cieszyły się sporym zainteresowaniem,
świadczą zdjęcia z wybranych zajęć dla młodzieży.
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Fot. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie klasy

siódmej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II uczestniczyli
w warsztatach zorganizowanych przez I LO im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim

Fot. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie poznali

bliżej świat finansowości i rynków pracy podczas prelekcji, która odbyła się
w PCKZiU. Uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana
Pawła II uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez I LO.
str. 34

BIULETYN METODYCZNY nr1 (39) II semestr 2018/2019

Fot. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie szkół

podstawowych
uczestniczyli
w
warsztatach
gastronomicznych
zorganizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu
Śląskim.

Fot. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie szkół

podstawowych
uczestniczyli
w
warsztatach
mechatronicznych
zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.
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Fot. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie szkół

podstawowych uczestniczyli w warsztatach chłodnictwa i klimatyzacji
zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Fot. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie szkół

podstawowych uczestniczyli w warsztatach automatyki i robotyki
zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.
Rafał Górecki, Aleksandra Zielonka
Konsultanci PODN
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JOANNA SZCZYGIEŁ
Scenariusz lekcji chemii „Związki nieorganiczne”
Jak wykorzystać TIK na lekcjach chemii? Oto przykładowy
scenariusz lekcji powtórzeniowej, na której uczniowie mogą korzystać
ze swoich smartfonów. Lekcja była przeprowadzona w LO w klasie drugiej
biologiczno-chemicznej, ale można ten scenariusz po drobnych przeróbkach
wykorzystać również w szkole podstawowej.
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o związkach
nieorganicznych.
Cel ogólny:
• powtórzenie i utrwalenie wiadomości na temat budowy,
właściwości i metod otrzymywania tlenków, wodorotlenków,
kwasów i soli.
Cele szczegółowe:
Uczeń wie:
• co to są tlenki, wodorotlenki, kwasy i sole;
• jak dzielą się tlenki pod względem charakteru chemicznego;
• na czym polega różnica między wodorotlenkiem a zasadą;
• które tlenki i które wodorotlenki są amfoteryczne;
• jakimi właściwościami chemicznymi charakteryzują się tlenki,
wodorotlenki, kwasy i sole;
• jak otrzymać prostymi metodami tlenki, wodorotlenki, kwasy
i sole
Po zajęciach uczeń umie:
• określić różnice między wodorotlenkiem a zasadą;
• zaprojektować doświadczenie otrzymywania dowolnego tlenku,
wodorotlenku, kwasu i soli;
• otrzymać sole kilkoma metodami;
• zaprojektować doświadczenie, za pomocą którego wykaże
amfoteryczny charakter odpowiedniego tlenku i wodorotlenku
metalu dwu-, trój- i czterowartościowego;
• nazwać tlenki, wodorotlenki, kwasy i sole;
• analizować tablicę rozpuszczalności wodorotlenków i soli;
• zapisywać odpowiednie równania reakcji chemicznych
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Kompetencje kluczowe realizowane na lekcji:
- czytanie i pisanie (kompetencje w zakresie rozumienia
i tworzenia informacji)
- kompetencje językowe (porozumiewanie się w językach obcych)
dotyczy quizu Kahoot
- kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii i inżynierii (kompetencje
matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne)
- kompetencje cyfrowe (kompetencje informatyczne)
- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się
(umiejętność uczenia się)
- kompetencje w zakresie przedsiębiorczości (inicjatywność
i przedsiębiorczość)
Metody:
• praca w grupach – rozwiązywanie zadań
• eksperymentalna – przeprowadzenie doświadczenia chemicznego
Materiały:
• komputer, rzutnik multimedialny – prezentacja multimedialna
• sprzęt i odczynniki chemiczne: probówki, statyw, roztwory
ZnSO4 , NaOH, H2SO4
• smartfony (padlet)
• karty pracy (zadania na padlecie),
• tablice rozpuszczalności, układ okresowy pierwiastków
• quiz Kahoot
TOK LEKCJI:
1. Część wprowadzająca:
• przedstawienie celów lekcji,
• prezentacja multimedialna : budowa i przykłady tlenków,
wodorotlenków, kwasów i soli – przypomnienie.
2. Część realizacyjna:
• przypomnienie wiadomości o podziale, metodach otrzymywania
i reakcjach charakterystycznych tlenków,
• rozwiązywanie zadań 1 i 2 z karty pracy;
• rozwiązanie zadania 3 z karty pracy, przeprowadzenie
doświadczenia chemicznego (ochotnicy),
• praca w grupach, rozwiązywanie zadania 4 z karty pracy,
• praca w grupach, rozwiązywanie zadania 5 z karty pracy,
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•

korzystanie z tablicy rozpuszczalności,
praca w grupach, rozwiązywanie zadania 6 z karty pracy.

3. Część podsumowująca:
Utrwalenie wiadomości poprzez rozwiązanie quizu Kahoot.
https://play.kahoot.it/#/k/9189cb20-520d-42da-997d-122bf7967446
KARTA PRACY UCZNIA
1.

Do czterech probówek z wodą wprowadzono próbki następujących
tlenków:

Probówka I

Probówka II

Probówka III

Probówka IV

Al2O3

CaO

P4O10

SiO2

Zawartość każdej probówki energicznie wstrząśnięto i podzielono
na dwie porcje. Do pierwszej porcji z każdej probówki dodano kroplę oranżu
metylowego, a do drugiej porcji – kroplę fenoloftaleiny. W której próbce
(próbkach) oranż metylowy zmienił zabarwienie z pomarańczowego
na czerwone, a w której (których) fenoloftaleina zabarwiła się
na malinowo?
Oranż metylowy zmienił barwę w probówce nr: ….....................................
Fenoloftaleina zabarwiła się na malinowo w probówce nr: ….....................
Określ charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy, amfoteryczny
i obojętny tlenków z zadania 1:
Al2O3 tlenek …..............................................................
CaO
tlenek …...............................................................
P4O10 tlenek …..............................................................
SiO2
tlenek …...............................................................
Zapisz równania reakcji tlenków z wodą, jeżeli z nią reagują, oraz z kwasem
solnym i zasadą sodową.
…......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2.

3.

Zaprojektuj doświadczenie, za pomocą którego otrzymasz
wodorotlenek cynku, a następnie przeprowadź reakcję tego
wodorotlenku z zasadą sodową i kwasem solnym.
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Narysuj schemat doświadczenia, zapisz obserwacje, wniosek i równania
reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.
Schemat:

Obserwacje:
............................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Wniosek: …..................................................................................................
..........................................................................................................................
Równania reakcji:
…......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4.

Mając do dyspozycji potas, wodę, miedź i rozcieńczony roztwór
kwasu azotowego(V) zaprojektuj trójetapowe otrzymywanie
wodorotlenku miedzi(II).

a) opisz słownie przebieg doświadczenia:
…......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) napisz równania wszystkich zachodzących reakcji
…......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5.

W dwóch probówkach znajdują się bezbarwne roztwory kwasów:
solnego i siarkowego(VI). Korzystając z tablic rozpuszczalności
dokonaj identyfikacji tych kwasów za pomocą jednego wspólnego
odczynnika.
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a) podaj wzór odczynnika: …................................................................
b) narysuj schemat doświadczenia

c) podaj obserwacje:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
d)napisz równania zachodzących reakcji chemicznych:
…......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Mając do dyspozycji wapń, tlen, wodę i azot, podaj trzy sposoby
otrzymywania azotanu(V) wapnia.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6.

Joanna Szczygieł
doradca metodyczny z chemii
nauczyciel chemii w I LO im. 14 Pułku Powstańców Śl.
w Wodzisławiu Śl.
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EWA CZERWIŃSKA
Słuchanie ze zrozumieniem - ćwiczenia przed egzaminem
ósmoklasisty
Lekcja przeznaczona jest dla uczniów klasy VIII grupy
średniozaawansowanej szkoły podstawowej. Głównym jej założeniem jest
rozwijanie sprawności receptywnej, czyli słuchania ze zrozumieniem
w oparciu o wybrany temat z Repetytorium ósmoklasisty wydawnictwa
„Pearson”
Temat: School life: listening comprehension. Życie szkolne – ćwiczenia
doskonalące słuchanie.
Cel główny lekcji:
Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
Podstawa programowa dla szkoły podstawowej II.1
Treści nauczania:
I.3
- uczeń posługuje się zasobem słów z tematu edukacja,
II.1
- reaguje na polecenia,
II.5
- znajduje w wypowiedzi określone informacje,
IV.1
- opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska,
IV.2
- opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach
z przeszłości i teraźniejszości,
IV.6
- wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób,
VIII.2 - przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje
sformułowane w tym języku obcym.
Cele operacyjne:
Uczeń wie:
• jak wyszukuje się w tekście określone informacje,
• jak aktywnie pracuje się w grupie,
• jak korzysta się ze słowniczków,
• jak wyrazić swoją opinię.
Uczeń utrwala:
• czas Present Simple, Past Simple i ich zastosowanie,
• słownictwo z lekcji z zakresu edukacji,
• wyrażanie opinii.
Uczeń potrafi:
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•
•
•

budować zdania w wyżej wymienionych czasach gramatycznych,
tłumaczyć fragmenty zdań na język angielski i polski,
słuchać ze zrozumieniem i rozpoznawać związki między
poszczególnymi częściami tekstu.

Metody i formy pracy:
• burza mózgów,
• metoda bezpośrednia,
• metoda gramatyczno – tłumaczeniowa,
• metody
aktywizujące
(karty
pracy,
oprogramowanie
do podręcznika),
• praca samodzielna,
• praca w grupach (dzielenie się wiedzą, uczenie współpracy,
integracja grupy).
Pomoce i materiały dydaktyczne:
• podręcznik Repetytorium ósmoklasisty str. 34,
• oprogramowanie ActiveTeach,
• karty pracy,
• tablica interaktywna.
Tok lekcji
1. Wprowadzenie:
•
•
•

Sprawdzenie obecności.
Podział uczniów na 3 grupy, wyjaśnienie celu lekcji oraz zasad
i form pracy.
Podanie tematu lekcji.

2. Rozwinięcie:
Before listening:
• Nauczyciel zapisuje na tablicy cytat: „Respect your parents. They
passed school without Google”. Uczniowie, pracując samodzielnie,
odpowiadają na pytania: What does the quote mean? Do you agree
with it? Why?/Why not?
• Nawiązując do słownictwa związanego z działem Edukacja,
nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy nr 1 i prosi o połączenie
angielsko – polskich odpowiedników, a następnie wykonanie zad.2
ze str. 34. Praca w grupach.
• Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.
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While-listenieng:
• Uczniowie otrzymują karty pracy nr 2 z fragmentami słuchania
z wyrażeniami z zad 2. Ich zadaniem jest ułożyć je w porządku
chronologicznym na podstawie słuchanego tekstu. Praca w grupach.
• Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.
• Uczniowie zapoznają się z poleceniem z zad. 4; nauczyciel
sprawdza zrozumienie treści zadania. Uczniowie samodzielnie
w zeszytach zapisują poprawne odpowiedzi. W razie potrzeby
nauczyciel może zatrzymać nagranie i powtórzyć trudniejszy
fragment jeszcze raz.
• Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.
• Uczniowie, słuchając ponownie tego samego nagrania, wykonują
samodzielnie zadanie 5 z podręcznika. I podają poprawne
odpowiedzi.
• Uczniowie otrzymują karty pracy nr 3 do zadania 6. Podczas
pierwszego słuchania tekstu ich zadaniem jest uzupełnienie luk
poprawnym wyrazem. Przed sprawdzeniem zadania uczniowie
mogą się w grupie skonsultować.
• Podczas drugiego słuchania uczniowie samodzielnie wykonują
zadanie 6 str. 34 z podręcznika.
• Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.
Post-listening:
• Nauczyciel pyta uczniów o ich pierwszy dzień w szkole. Wybrani
uczniowie losują pytanie i udzielają odpowiedzi (zad. 3 str. 34).
• W zależności od czasu uczniowie w zeszytach wykonują zadanie 7
lub otrzymują je jako zadanie domowe.
Podsumowanie:
1. Nauczyciel prosi, by uczniowie na małych kartkach papieru dokończyli
następujące zdania:
✓ Na dzisiejszej lekcji podobało mi się…………….
✓ Na dzisiejszej lekcji nauczyłem się/powtórzyłem……………
✓ Słuchanie ze zrozumieniem sprawia/nie sprawia mi
trudności………………….

str. 44

BIULETYN METODYCZNY nr1 (39) II semestr 2018/2019
Karta pracy 1
Dopasuj tłumaczenie do angielskiego wyrazu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Get to know
find the way
fall behind
miss
prefer
show you round
make friends
get lost

•
•
•
•
•
•
•
•

Zgubić się
woleć
zaprzyjaźnić się
poznać
znaleźć drogę
oprowadzić
przegapić, opuścić
mieć zaległości

Karta pracy nr 2
Ułóż w kolejności chronologicznej na podstawie słuchanego tekstu:
• I was afraid of getting lost round the school.
• I couldn’t find the way from the gym to the classroom.
• I made lots of new friends and the teachers seemed really nice.
• I also missed my old teachers.
• I showed her round the school.
• I think we’ll get on fine when we get to know each other.
Karta pracy nr 3
Uzupełnij luki w zdaniach jednym lub 2 wyrazami:
1. I’m not good at games but there aren’t any……………. for it.
2. It’s hard to get a job these days if you don’t have …………….. ……….
3. I got a tutor and I was well prepared for …………… lesson.
4. Now, I read during the ………………… too, and I love it.

mgr Ewa Czerwińska,
nauczyciel języka angielskiego
Szkoła Podstawowa im. ks. E. Kasperczyka w Turzy Śląskiej.
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ALINA SPANDEL - SKUPIŃ
Lynkosz się utopca? - scenariusz lekcji wiedzy o regionie
Lekcja przeznaczona dla klasy 5 szkoły podstawowej
1.

Cel zajęć:
• uczeń zna śląską legendę o utopcu,
• umie opowiedzieć o nim w gwarze, opisać jego wygląd,
• potrafi wymienić nazwy innych istot ze śląskiego bestiarium,
krótko o nich opowiedzieć,
• zna genezę glinianek i zawalisk,
• potrafi uzasadnić obecność germanizmów w gwarze,
• ma świadomość niebezpieczeństw związanych z kąpielą
w akwenach powstałych w wyrobiskach pokopalnianych

2.

Formy pracy:
• indywidualna
• zbiorowa

3.

Metody pracy:
• heureza
• podająca

4.

Środki dydaktyczne:
• tekst o utopcu z książki Lucyny Szłapki pt.„Moji pisani”
• tematyczna prezentacja multimedialna
• tablica przedstawiająca mieszkańców śląskiego świata
nadprzyrodzonego z książki Kazimiery Drowniok- Woryny
„Kluska wandruska”
• karty pracy

5.

Przebieg zajęć:
• Czynności organizacyjne;
• Wprowadzenie tematu lekcji – przedstawienie mieszkańców
śląskiego świata nadprzyrodzonego z książki autorstwa Kazimiery
Drowniok- Woryny pt. Kluska wandruska (tablica s. 25);
• Rozmowa na temat poznanych istot; prezentacja ich cech i wyglądu
przez nauczyciela:
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meluzyna- nieszczęśliwa istota poszukująca swoich dzieci, głownie
podczas ulewnych deszczy, przejmująco zawodząca;
połednica – zjawa strasząca dzieci niszczące zasiewy, ukazująca się
w południe;
heksa- czarownica;
czorny pies – z błyszczącymi, krwawymi oczami, zapowiedź katastrofy,
choroby, śmierci;
• Uzupełnienie ćw. 1 na karcie pracy;
• Głośne i wzorcowe odczytanie uczniom przez nauczyciela
fragmentu opowiadającego o wodzisławskim utopcu z książki
Lucyny Szłapki pt. „Moji pisani”( s. 16-17) oraz prezentacja
wybranego portretu utopca;
• Sprawdzenie stopnia zrozumienia tekstu – uzupełnienie ćw.2
z karty pracy;
• Rozmowa na temat utopca:
- miejsca zamieszkania (wszędzie tam, gdzie była woda, mógł się
zadowolić kałużą albo studnią, uwielbiał jednak młyny i rzeczki
z mostami lub stawy z groblami)
- trybu życia (złośliwy, mściwy, pazerny, ale też chciwy – jak Zeflik
z Wodzisławia, który dał się przekupić młynarzowi za fajkę i worek
tytoniu)
• Prezentacja fotografii różnych wyobrażeń utopca w sztuce, teatrze
i filmie;
• Ustne opisywanie utopca w gwarze przez wybranych uczniów –
wyglądu (najczęściej niski, szpetny, szcerbaty krępy,
nieproporcjonalny stwór z dużą głową, zielony, wilgotny, mokry,
często z błoną między palcami ułatwiająca pływanie oraz
ogromnymi i wyłupiastymi oczami, mógł się zmieniać)
• Prezentacja miejsc zamieszkania utopca (prezentacja zawalisk,
wyrobisk, glinianek, zbiorników wodnych i cieków na terenie ziemi
wodzisławskiej);
• Uzupełnianie ćwiczenia nr 3 z karty pracy;
• Rozmowa na temat trybu życia utopców, ich zachowania i stosunku
do ludzi;
• Projektowanie listu gończego za utopcem w gwarze śląskiej
(uzupełnianie przygotowanego schematu)
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Karta pracy – wzór
1.

Połoncz do kupy jedne z drugim.
szpetno zjawa,
niedobrze jom było
ujrzec, bo
zapowiadała haja abo
fest wielki nieszczyści

MELUZYNA

POŁEDNICA

baba- ryba, jak fest
loło, szukała swoich
bajtli i wyła

HEKSA

lynkała bajtle, co
szkodziły po polach w
połednie
czarownica

CZORNY PIES
2.

Łodpowiydz dobrze:

•

Skąd się wziyny utoplce?

•

Jako się nazywoł utoplec z Wodzisławio i co wyrobioł ?

•

Jako go młynorz przekupjył?

3.

Kaj mobłyby miyszkać utopce w łokolicy? Wybier i podkreśl|:

we parku kole szkoły
we żabioku kole cegielnie
na szluchcie

kole fary
we stawie

we stawie kole gruby
w lesie kole hołdy

w kałuży wele maszynioka wedle kulturhausu
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Schemat listy gończego – do uzupełnienia
!!!POZOR!!!
SZUKOMY UTOPCA
JAKO WYGLONDO?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
KAJ GO ŁOSTATNIO WIDZIELI?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
CO NABROJYŁ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
KOMU DAĆ ZNAĆ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
JAKO JE NAGRODA?
ŚWIYNTY SPOKOJ…
Bibliografia:
Cichy K. Krajobrazy ziemi wodzisławskiej. Środowisko, przyroda, ludzie.
Rybnik, 2005
Drewniok- Woryna K.Kluska Wandruska z miski wyskoczyła konsek Śląska
nom odkryła, Radlin 2017
Szłapka L. Moji pisani. Bojki, godki i Wierzyki po ślonsku straki z Rybnika,
Rybnik 2017
Alina Spandel- Skupiń,
nauczyciel języka polskiego- regionalista,
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN w Radlinie
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MICHAŁ MORIC
Klocki LEGO w dodawaniu liczb wymiernych
Scenariusz lekcji w klasie 6 szkoły podstawowej
Czas trwania lekcji: 45 minut
Cel główny: zapoznanie ucznia z zasadami dodawania liczb dodatnich
i ujemnych
Cele szczegółowe:
• uczeń oblicza sumę liczb całkowitych;
• uczeń oblicza sumę liczb wymiernych w postaci ułamków
zwykłych z mianownikiem 2, 3, 4, 5 oraz w postaci ułamka
dziesiętnego (części dziesiąte);
• uczeń interpretuje zapis matematyczny działania i przedstawia
go na konkrecie (klockach Lego)
• uczeń współpracuje z rówieśnikami.
Metody pracy:
• podająca: pogadanka, objaśnienie, pokaz
• metody praktycznego działania (ćwiczenia praktyczne)
Formy pracy:
• praca zbiorowa
• praca w parach
Środki dydaktyczne:
• kolorowe klocki Lego
• karty pracy przygotowane przez nauczyciela
• komputer, projektor, prezentacja
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie z klasą.
2. Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji.
Nauczyciel zadaje uczniom pytania o to, jakie liczby nazywamy naturalnymi,
całkowitymi, wymiernymi. Uczniowie odpowiadają przykładami liczb
z danego zbioru.
3. Wprowadzenie w temat lekcji.
Nauczyciel pyta uczniów, czy sądzą, że na liczbach ujemnych można
wykonywać działania. Odpowiednio steruje dyskusją i ustala z uczniami,
że działania takie są możliwe do wykonania. Pierwszym, które będą ćwiczyli,
jest dodawanie.
Prowadzący zajęcia zaprasza uczniów do przygotowanego stolika i prosi,
by stanęli wokół tak, by każde dziecko widziało, co dzieje się na stole.
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Ustalamy z uczniami, jakiego koloru klocki będą symbolizowały liczby
dodatnie, a jakiego ujemne. Można ustalić też „wyjątkowy” klocek dla zera.
Nauczyciel tłumaczy uczniom, że liczby o różnych znakach – liczby
przeciwne (klocki o różnych kolorach) oddziałują na siebie, wzajemnie się
niwelując.
Nauczyciel na kilku przykładach
pokazuje uczniom, jak będą
wykonywali obliczenia z użyciem
klocków. Dla działania (-5)+3
wybiera 5 klocków niebieskich
i 3 klocki czerwone o tych samych
rozmiarach. Dobierając je parami
okazuje się, że przewagę mają
2 klocki niebieskie, co oznacza
otrzymanie w wyniku liczby
-2. Chcąc ustalić wynik działania
(-4)+(-6) dobiera 4 klocki
niebieskie i 6 niebieskich,
co w sumie daje 10 niebieskich
klocków, czyli liczbę -10.
Podobnie stara się zaprezentować
przykłady działań na liczbach
wymiernych w postaci ułamków
zwykłych i dziesiętnych. Dobrać
należy wtedy klocki takiego
rozmiaru, by łatwo było potem
odszukać ich część trzecią,
czwartą,
piątą.
Przykładowo
dla całości obrać można klocki
z 8 wypustkami. Wtedy część
druga to klocki z 4 wypustkami,
część czwarta z 2 wypustkami.
Uczniowie, którzy szybko opanują metodę liczenia zaproponowaną przez
nauczyciela, starają się dopowiadać, jakich klocków powinien użyć w danej
sytuacji.
4.
5.

Podział uczniów na pary.
Zabawa stolikowa z klockami
przygotowanymi przez nauczyciela.

Lego

i

kartami

pracy
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Każda para uczniów siada przy osobnej ławce i otrzymuje zestaw kart pracy
(załącznik 1) oraz klocki Lego do dyspozycji, umieszczone na stolikach
w kilku miejscach sali. Uczniowie w puste prostokąty na kartach pracy starają
się ułożyć odpowiednią liczbę klocków, ilustrując w ten sposób działanie
zapisane powyżej. Na podstawie obserwacji ustalają wynik i również
układają odpowiednią ilość klocków w odpowiednim kolorze. Kolory liczb
dodatnich i ujemnych uczniowie ustalają według własnych preferencji
lub według możliwości, jakie dają im udostępnione klocki.

W międzyczasie nauczyciel obserwuje pracę uczniów, pomagając w razie
potrzeby w doborze klocków, które pozwolą prawidłowo odzwierciedlić
matematyczny zapis działania.
Po ukończeniu pracy przez kolejne pary, nauczyciel sprawdza poprawność
wykonania zadania. W przypadku błędów, stara się wspólnie z uczniami
ustalić, jakich zmian co do ilości lub koloru klocków należy dokonać,
by otrzymać poprawną interpretację działań.
6. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel zwraca uczniom uwagę
na najczęściej popełniane przez nich błędy, chwali najbardziej
zaangażowanych uczniów.
7. Pożegnanie z uczniami.
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Michał Moric
nauczyciel matematyki
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach
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MAGDALENA SZKLANNY
Innowacja pedagogiczna
„Kraje niemieckojęzyczne DACH - Länder”
Jak zainteresować uczniów kulturą, geografią czy historią krajów
niemieckojęzycznych? Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta:
wystarczy przedstawić na lekcji kilka ciekawostek lub zdjęć i powinno
u uczniów pojawić się zaciekawienie, lecz w rzeczywistości realizacja tego
projektu wymaga dużego zaangażowania zarówno od nauczyciela jak
i ucznia.
Jaka była moja odpowiedź na to wyzwanie? W roku szkolnym
2017/2018 wspólnie z panią mgr Katarzyną Ziembicką , nauczycielem
historii w Szkole Podstawowej nr 4 w Rydułtowach, napisałam
oraz przeprowadziłam innowację pedagogiczną „Kraje niemieckojęzyczne - DACH - Länder.”
Jednym z bodźców do jej opracowania stała się kilkuletnia
współpraca naszej szkoły z Elisabeth-von-Thüringen Realschule w Reken
(Niemcy) i wymiany uczniowskie w ramach programu Polsko- Niemieckiej
Współpracy Młodzieży oraz chęć pokazania bogactwa kulturowego krajów
niemieckojęzycznych. Chciałam, aby nasi uczniowie mieli możliwość
poznania języka obcego i dorobku wybranych państw Unii Europejskiej
w sposób oryginalny, dla nich ciekawy, uwzględniający ich potencjał.
Wszyscy dążymy do tego, aby nasi podopieczni mogli nie tylko zdobywać
wiedzę i nabywać umiejętności kluczowe, ale także kształtować w sobie takie
cechy jak dociekliwość, otwartość, szacunek wobec dokonań innych
narodów, dlatego właśnie jako pedagodzy poszukujemy nowych dróg.
Rozpoczynając pracę nad innowacją, ustaliłam główne działania
i cele. Oczywiście, oprócz rozwijania umiejętności językowych, moim celem
było:
budzenie
zainteresowania
uczniów
historią
krajów
niemieckojęzycznych i szeroko rozumianą kulturą, pogłębienie wiadomości
z zakresu historii Niemiec, poznanie wybitnych postaci zawiązanych
z krajami niemieckojęzycznymi oraz rozwój kreatywności uczniów
i formowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania
oraz szacunku wobec innych. Chciałam również ukazać przenikanie się
kultur, ich wzajemne dopełnianie się (co jest szczególnie widoczne
na Śląsku), by na tle dorobku europejskiego zaprezentować kulturę polską.
Grupą docelową stali się uczniowie klas gimnazjalnych, którzy wyrażali chęć
str. 57

BIULETYN METODYCZNY nr1 (39) II semestr 2018/2019
udziału w zajęciach dodatkowych. W trakcie cyklicznych spotkań
pozalekcyjnych, które wspólnie z współtwórczynią innowacji nazwałyśmy
„warsztatami historyczno – językowymi”, omawiałyśmy z uczniami różne
kulturowe tematy związane z krajami niemieckojęzycznymi, np. Historia
Niemiec w pigułce, Planujemy wycieczkę do Berlina, Wiednia, Bern, i Vaduz,
Znani kompozytorzy, poeci oraz pisarze czy Święta i zwyczaje w krajach
niemieckojęzycznych oraz tworzyliśmy prace obrazujące nowo zdobytą
wiedzę. Podczas zajęć innowacyjnych uczniowie stworzyli prezentacje
multimedialne, plakaty, puzzle z podziałem Niemiec na kraje związkowe
oraz gry planszowe. Każdorazowo dociekali, poszukiwali, poznawali
i gromadzili nowe informacje, korzystając ze współczesnych technologii.
Na każdym etapie pracy rozwijali to, co w życiu niezwykle ważne – w tym
umiejętność pracy w zespole, budowanie prawidłowych relacji
interpersonalnych, umiejętność prezentacji swoich osiągnięć.
Kolejną ważną częścią innowacji były publiczne prezentacje,
które odbywały się na terenie szkoły. Zorganizowaliśmy wystawę produktów
wypracowanych w trakcie zajęć innowacyjnych, audycję z okazji Dnia
Europy oraz wspólnie z nauczycielami języków obcych zorganizowaliśmy
prezentację
i
degustację
charakterystycznych
potraw
krajów
niemieckojęzycznych.
Punktem
kulminacyjnym
innowacji
było
przygotowanie przedstawienia w języku niemieckim dla klas I i III szkoły
podstawowej pt. „Wo liegt das Schlarafenland?” („Gdzie leży kraina
bajek?”). Uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w przeprowadzonej
przeze mnie lekcji otwartej, podczas której przedstawili krótką inscenizację
dla najmłodszych uczniów naszej szkoły i wspólnie ze mną współpracowali
w prowadzeniu lekcji. Było to ogromne wyzwanie zarówno dla mnie,
ale w szczególności dla gimnazjalistów, ponieważ musieli nieraz pokonać
swoją nieśmiałość czy barierę językową a także różnicę wiekową. Zajęcia
okazały się wielkim sukcesem i uwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy
nad innowacją. Najmłodsi mieli okazję poznać niemieckie imiona postaci
z bajek i podczas interakcji z aktorami nauczyli się pytać o imię, jak
i przedstawiać się w języku niemieckim.
Myślę, że założone przeze mnie cele innowacji zostały osiągnięte,
co potwierdziły wyniki przeprowadzonej wśród uczniów ankiety.
Dodatkowo zrealizowałam elementy wielu kompetencji kluczowych,
ze szczególnym naciskiem na porozumiewanie się w języku ojczystym
oraz w języku niemieckim, kompetencje informatyczne, społeczne
i obywatelskie, umiejętność uczenia się, inicjatywność oraz świadomość
i ekspresję kulturalną. Dzięki współpracy z historykiem o duszy artystycznej
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moja innowacja nabrała charakteru interdyscyplinarnego, co tylko podniosło
jej atrakcyjność.
Uważam, że warto rozwijać w naszych uczniach ciekawość świata,
ponieważ byli i są „głodni” wiedzy oraz poznawania obcych kultur.
Zachęcam wszystkich do wprowadzenia nowych, innowacyjnych działań,
które wyzwalają w uczniach tak pożądaną przez nas aktywność, ale i edukują
w stopniu, jakiego nie osiągniemy, korzystając tylko z podręcznika
czy zeszytu ćwiczeń na lekcji.
Magdalena Szklanny
nauczyciel języka niemieckiego
Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach
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ELWIRA WEBER - MIKA
Myślę, główkuję i zadania rozwiązuję - innowacja
Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi
Radlińskiej w Radlinie uczestniczą w zajęciach z innowacji „Myślę,
główkuję, zadania rozwiązuję”. Autorkami innowacji są: mgr Joanna Han,
mgr Sylwia Styrnol – Cieślik oraz mgr Elwira Weber – Mika. Innowacja
została pozytywnie zaopiniowana przez doradcę metodycznego.
Uczestniczący w zajęciach pierwszoklasiści uczą się
przede wszystkim przez zabawę połączoną z treściami edukacyjnymi.
We wrześniu uczniowie poznawali ciekawostki związane z rytmem. Zostały
przeprowadzone zabawy z powtarzania rytmu, kolorowania i rysowania
szlaczków, rytmicznego powtarzania swojego imienia, układania domina
obrazkowego i zwykłego. Pierwszoklasiści tworzyli jesienne korale,
wykorzystując jagody jarzębiny i kulki z folii aluminiowej. W ramach zajęć
otwartych uczniowie gościli swoich rodziców, wykonując dla nich owocowe
jeżyki, w rytmicznych układach oczywiście i zarazem promując zdrowe
odżywianie. Wykonane wcześniej korale były prezentem dla mam. W czasie
wrześniowych spacerów uczniowie próbowali dostrzec rytm w najbliższym
otoczeniu. Pierwszoklasiści wspaniale bawili się, a przy okazji uczyli
oraz kształtowali logiczne myślenie. Wdrażali się do bycia przedsiębiorczym,
rozwijali swoje zainteresowania.
W październiku graliśmy na instrumentach perkusyjnych,
powtarzając usłyszany rytm. Ponadto rysowaliśmy szlaczki wg ustalonej
cechy. Uczniowie rytmicznie układali figury geometryczne i je kolorowali.
W parach bawili się w „roboty” i „programistów”. Zabawa ta została
przeprowadzona na boisku szkolnym. Próbowali też swoich sił w budowaniu
wież z kubeczków wg ustalonej przez klasowego architekta zasady. Przez to
również poznali pracę w tym zawodzie. Ciekawa forma zajęć pomogła
uczniom znaleźć sposób na miłe spędzenie czasu wolnego, połączonego
z ruchem, nauką i doskonałą zabawą.
W listopadzie i w grudniu uczestnicy innowacji wspaniale bawili się
i jednocześnie uczyli. Wystukiwali i wyklaskiwali podane rytmy, rytmicznie
kolorowali obrazki i układali figury geometryczne wg podanego kodu.
Z kubeczków układali obrazki, wykorzystując symetrię. Wodzili wzrokiem
po planszy zgodnie z poleceniami nauczyciela. Ponadto kodowali strzałkami
drogę do domku. Poruszając się po macie, utrwalali wiadomości o grzybach,
a tym samym byli robotami i programistami. Wspaniała orientacja
w przestrzeni pomogła im szybko docierać do celu. Samodzielnie układali
i pisali instrukcję wykonania kanapki. Tworzyli podkład muzyczny
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do wybranej piosenki. Bawiąc się w Krainie Mikołaja, zamienili się
w małych pomocników podczas wykonywania przydzielonych zadań.
Układali płatek śniegu z elementów, rytmicznie tworzyli kolorowe łańcuchy
oraz szlaczki. Bawili się w mini programistów, kodując drogę Elfa
do prezentu Mikołaja.
Dla pierwszoklasistów kodowanie to wspaniała zabawa!
Scenariusz zajęć w klasie I
Prowadzący: Elwira Weber-Mika
Zajęcia z innowacji: „Myślę, główkuję, zadania rozwiązuję”
Temat: Trasa Świętego Mikołaja – zabawy z wykorzystaniem miniprogramowania, rytmu, symetrii osiowej. Utrwalenie piosenki „Sanie
Mikołaja”. Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych do podkładu
muzycznego.
Cele ogólne:
Uczeń:
• doskonali percepcję i wrażliwość słuchową oraz wzrokową
• doskonali sprawność manualną
• rozwija umiejętność współpracy w grupie
Cele operacyjne:
Uczeń:
• zna słowa piosenki „Sanie Mikołaja”
• wie, co to jest rytm
• zna instrumenty perkusyjne
• zna figury geometryczne
• zna sposób wykonania łańcucha na choinkę
• zna pojęcia: w prawo, w lewo, obrót, prosto
• porusza się po kaflach
• przelicza elementy w zakresie 7
• potrafi wykorzystać rytm w praktyce
• potrafi ułożyć obrazek z kubków, wykorzystując oś symetrii
Uczeń:
•
•
•

potrafi zagrać rytmicznie na instrumentach perkusyjnych
potrafi zaśpiewać piosenkę „ Sanie Mikołaja”
potrafi przeliczać w zakresie 7
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•

rytmicznie układa szlaczki z figur geometrycznych ze względu
na wybraną cechę lub kształt
potrafi wykonać łańcuch na choinkę
potrafi ułożyć obrazek z wykorzystaniem osi symetrii
kształtuje pamięć i spostrzegawczość
doskonali słuch
doskonali orientację przestrzenną

•
•
•
•
•
Uczeń:
• przestrzega zasad BHP w czasie zabaw ruchowych
• wdraża się w pracę w zespole
Metody:
• aktywizujące
• oparte na słowie
• oparte na obserwacji
• działalność praktyczna
• zabaw i gier dydaktycznych
Formy pracy:
• praca zbiorowa jednolita
• praca indywidualna jednolita i zróżnicowana
• praca w grupie

Środki dydaktyczne:
duża mata do kodowania (180cmx180 cm), mała mata do kodowania
(1mx1m), zestaw kolorowych kubeczków (200 sztuk), paseczki kolorowego
papieru o szerokości ok.1 cm w 7 kolorach, kleje, podkładki, zestawy figur
geometrycznych w 3 kolorach, instrumenty perkusyjne w ilości dla każdego
dziecka do wyboru: tamburyna, janczary (dodatkowo janczary
dla nauczyciela), trójkąty muzyczne, kastaniety, marakasy, czapki
mikołajkowe dla każdego ucznia (uczniowie przynoszą z domu, nauczyciel
może mieć zastępniki w formie czapeczek urodzinowych)
Przebieg zajęć:
1. Powitanie w kręgu iskierką przyjaźni.
2. Uczniowie stoją w kręgu. Śpiewają piosenkę „Sanie Mikołaja”. Grają
rytmicznie na instrumentach perkusyjnych, tworząc podkład do śpiewanej
piosenki.
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3. Uczniowie siadają w kręgu i słuchają informacji przekazywanych przez
nauczyciela. Informacje dotyczą wykonania zadań w grupach. Nauczyciel
informuje, że miejsca pracy to stacje w Krainie Mikołaja, gdzie należy
wykonać odpowiednie zadania
4. Uczniowie dzielą się na 4 grupy.
I grupa przechodzi do stolika, gdzie jest koszyk z kolorowymi paskami
papierów, klejami, podkładkami;
Przydzielone zadanie to wykonanie łańcucha z pasków papieru według
podanego rytmu. Następnie ozdobienie wykonanymi łańcuchami choinek
klasowych.
II grupa przechodzi do stolika, gdzie rozłożona jest mała mata oraz kubki
w 2 niebieskich odcieniach, po 10 sztuk z każdego koloru;
Przydzielone zadanie to ułożenie płatka śniegu z wykorzystaniem osi
symetrii.
III grupa przechodzi do stolika, gdzie leżą 3 zestawy figur geometrycznych;
Przydzielone zadanie to ułożenie w parach szlaczka w określonym rytmie
z uwzględnieniem wybranej cechy.
IV grupa zostaje na dywanie, gdzie rozłożona jest duża mata do kodowania;
dodatkowo są kubki do układania wież;
Przydzielone zadanie to przejście po kaflach do wybranego koloru kubka.
Jedna osoba staje się robotem, druga osoba ją programuje. Programista
używa słów: w prawo, w lewo, obrót w lewo itp., słowami prowadzi robota
po planszy do wybranego przez niego kubka. Robot reaguje
na wypowiedziane słowa i poprawnie wykonuje polecenia. Kiedy wejdzie
na kafel, gdzie stał wybrany kubek, podnosi go do góry i woła: Mam kubek!
Następuje zmiana ról.
Uczniowie, którzy nie są robotami i programistami układają wieże z kubków.
Mogą wykorzystać zabawę w architekta i naśladować wybudowaną wieżę
przez kolegę.
Gdy uczniowie wykonają zadania, nauczyciel dźwiękiem janczarów
daje sygnał do zmiany miejsca pracy, przejścia do innej stacji. Uczniowie
poruszają się w ustalonym kierunku.
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5. Kiedy wszyscy uczniowie wykonają przydzielone zadania, nauczyciel
prosi o ustawienie się w kręgu. Dziękuje im za aktywność i poprawność
wykonania zadań.
6. Pożegnanie w kręgu iskierką przyjaźni.

Elwira Weber-Mika
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie.
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ESTERA KWAŚNIK
„Nie tylko w świecie ciszy- usłysz mnie” - innowacja
Jednym ze sposobów efektywnego wspierania wszechstronnego
rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym jest stawianie przed nim różnych
zadań edukacyjnych. (…) Z analizy dokumentu podstawy programowej
wychowania wczesnoszkolnego wynika, że określone zostały wskazówki
dotyczące wspomagania rozwoju komunikacji nie tylko werbalnej, ale także
niewerbalnej dziecka. Przykładem tego jest zapis, który mówi, że dziecko
odgrywa rolę w zabawach teatralnych. Alternatywnym sposobem realizacji
tego zadania może być wykorzystanie znaków z polskiego języka migowego
w np. zabawie.
„Nie tylko w świecie ciszy – usłysz mnie” - to tytuł innowacji
pedagogicznej, której jestem współautorką. Innowację tę realizujemy wraz
z koleżanką w trzeciej integracyjnej klasie Sportowej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Radlinie i robimy to już od połowy roku szkolnego 2016/2017.
Realizowanie innowacji będzie trwać do końca maja 2019 roku.
Zaproponowałyśmy naukę podstaw języka migowego, średnio od 5 do 10
minut każdego dnia, głównie na zajęciach edukacji polonistycznej, ale także
na innych zajęciach edukacyjnych. Najczęściej stosowana przez nas forma
zajęć to metoda zabawowa.
Zanim podjęłyśmy decyzję dotyczącą wprowadzenia tego rodzaju
działań, przeprowadziłyśmy diagnozę wstępną w postaci rozmów
z rodzicami naszych wychowanków. Wzięłyśmy również pod uwagę wnioski
wynikające z obserwacji uczniów. Niewątpliwie ważnym faktem,
który wpłynął na charakter naszej innowacji, jest to, że wśród uczniów klasy
integracyjnej, której jestem obecnie wychowawcą, znajduje się dziecko
z niedosłuchem obustronnym, noszące aparaty słuchowe. Dzieci w klasie,
obserwując koleżankę, zadawały różne pytania nauczycielom na temat
funkcjonowania osób niesłyszących i głuchych.
W związku z powyższym innowacja nasza koncentruje się na nauce
podstaw języka migowego. Główne cele wymienionej wyżej innowacji
zakładają przede wszystkim kształtowanie u uczniów postaw warunkujących
sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Stąd
działania innowacyjne są ukierunkowane na kształtowanie umiejętności
osobistych i społecznych oraz kompetencji kluczowych, w tym
m.in. umiejętności uczenia się, stymulowania własnego rozwoju,
umiejętności współpracy w zespole, a także komunikowania się.
Wśród celów osiąganych w trakcie realizowania innowacji wymienić należy
także rozwijanie zainteresowań, zdolności, wyobraźni i kreatywności
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uczniów oraz stymulowanie ich ciekawości poznawczej i wewnętrznej
motywacji.
W klasie pierwszej w trakcie realizowania innowacji
koncentrowałyśmy się głównie na daktylografii, czyli nauce cyfr oraz liter
poprzez odpowiednie ułożenie dłoni. Przy każdej wprowadzanej literce,
równolegle wprowadzałyśmy odpowiadający jej znak daktylograficzny.
Dzieci, głoskując głośno wyrazy, równocześnie pokazywały odpowiedni
znak daktylograficzny.
W klasie drugiej stopniowo wprowadzałyśmy metodę ideograficzną
(naukę znaków określających dane pojęcia), na której skupiamy się również
obecnie w klasie trzeciej. Na zakończenie edukacji wczesnoszkolnej zostanie
przeprowadzona ewaluacja w formie lekcji otwartej dla rodziców, na której
dzieci zaprezentują swoje umiejętności w zakresie języka migowego.
Głównym efektem wynikającym z wprowadzenia elementów
języka migowego do nauczania, jest przede wszystkim umiejętność
komunikowania się z osobami niesłyszącymi. Natomiast fakt, że dzieci są
postawione w nowej sytuacji komunikacyjnej, pozwala kształtować
otwartość na nabywanie różnych umiejętności komunikacji międzyludzkiej.
Jednocześnie powoduje to, że uczniowie okazują szacunek innym ludziom,
także niepełnosprawnym, są tolerancyjni, otwarci, empatyczni.
W ramach innowacji odbyły się:
• Dzień Mamy, na którym dzieci pochwaliły się, jak ładnie potrafią
się przedstawić oraz pokazać cyfry od 1 do 10 w języku migowym
(klasa 1)
• Lekcja otwarta dla rodziców pod hasłem „Tradycje Wielkanocne”,
na której dzieci nauczyły się między innymi, jak "migać" słowa
związane ze świętami, np. kurczak, jajko, baranek, itp. (klasa 2).
• W klasie trzeciej w maju planujemy przygotować w ramach
obchodów Święta Rodziny przedstawienie pt. „Brzydkie kaczątko”,
w którym wykorzystamy język migowy. Będzie to jednocześnie
ewaluacja innowacji.
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Estera Kwaśnik
nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
w SSP2 w Radlinie
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JUSTYNA SYNOWIEC
„Oswoić kaktusa” - program na temat spektrum autyzmu
W szkołach masowych coraz częściej uczą się dzieci
z dysfunkcją taką jak autyzm czy jego lżejsza odmiana - zespół Aspergera.
Te stosunkowo niedawno zdiagnozowane zaburzenia rodzą wiele pytań nie
tylko wśród uczniów ale również wśród nauczycieli. Zaburzenia
w zachowaniu, których źródłem jest w.w. niepełnosprawność są bardzo
trudne do zaakceptowania i niełatwo na nie odpowiednio reagować. Osoba
dorosła, pedagog już z racji wykonywanego zawodu potrafi dostosować
swoje podejście, a także metody i sposoby pracy do różnych zachowań
ucznia. Nauczyciel wie, gdzie i jak szukać, aby poszerzyć swoją wiedzę
na dany temat. Inaczej jest w przypadku uczniów, którzy nieświadomi
niepełnosprawności swoich kolegów, bywają bardzo okrutni w ocenie ich
zachowania. Niewiedza uczniów na temat powyższych niepełnosprawności
oraz nieznajomość sposobów właściwego reagowania na takie zachowanie
sprawia, że w szkole zarówno uczniowie ze spektrum autyzmu jak i ich
szkolni koledzy odczuwają swoisty dyskomfort, a ten z kolei prowadzi
do konfliktów i złej atmosfery w grupie klasowej.
Aby zapobiec negatywnym skutkom niewiedzy na temat autyzmu
i zespołu Aspergera, napisałam program własny - „Oswoić kaktusa”.
Wybrałam kaktus jako metaforę zachowania osób ze spektrum autyzmu,
ponieważ z osobą, która ma autyzm lub zespół Aspergera, jest podobnie,
wyglądem nie różni się od innych ludzi, ale jej zachowanie jest odmienne,
dla wielu „dziwne” i „nienormalne”. Kaktus jest rośliną jak wiele innych,
a jednak ma kolce, które chronią go przed innymi, tak jak zachowania dziecka
autystycznego chronią je przed bodźcami zewnętrznymi. Takie „dziwne”
zachowania szczególnie mocno są widoczne w wieku szkolnym, kiedy
dziecko ze spektrum autyzmu musi dostosować się do norm obowiązujących
w szkole i grupie klasowej, jednocześnie będąc ocenianym przez swoich
rówieśników. Najczęściej wrogie i mało wyrozumiałe zachowanie kolegów
jest wynikiem niewiedzy i nierozumienia tematu autyzmu. Aby uczniowie
ze spektrum autyzmu byli w szkole akceptowani, zrozumiani i lubiani
konieczne jest ciągłe pogłębianie tematu ich specyficznych zachowań.
Dopiero dobra znajomość, często trudnego do zaakceptowania zachowania,
może pozwolić uczniom na zrozumienie „dziwnych” i „niegrzecznych”
kolegów.
Dlatego moim zamierzeniem jest możliwie pełne zapoznanie z tematem
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autyzmu tych uczniów, którzy w swojej klasie mają kolegę, koleżankę
z autyzmem lub zespołem Aspergera. Wiedza na temat funkcjonowania
rówieśników i sposoby współpracy z nimi będą cenną wskazówką
do budowania dobrych, koleżeńskich relacji.
„Oswoić kaktusa” to program, którego celem jest zapoznanie
uczniów z wybranych klas Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie
z tematem zaburzeń, jakie występują u osób ze spektrum autyzmu.
Uczniowie biorą udział z zajęciach teoretycznych, praktycznych - warsztatowych oraz zajęciach terenowych (placówka specjalistyczna).
Zajęcia odbywają się cyklicznie dla poszczególnych grup. Efektem zajęć
będzie poznanie przez uczniów tematu autyzmu, jego przejawów, sposobów
na zaakceptowanie zachowania swoich autystycznych kolegów
oraz sposobów na rozwiązanie sytuacji trudnych związanych z zachowaniem
uczniów autystycznych.
Grupy uczniów biorących udział w programie zostaną utworzone
z klas IV – VIII, w których jest przynajmniej jeden uczeń z zespołem
Aspergera. Dobór grupy został zweryfikowany za pomocą ankiety na temat
znajomości zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu oraz chęci lepszego
poznania tych zaburzeń.
Zajęcia są realizowane w czasie lekcji wychowawczych danej grupy, a także
poza terenem szkoły – w przypadku ostatniego punktu programu – wycieczki
do placówki specjalistycznej.
Założeniem programu jest:
• budowanie świadomości na temat autyzmu oraz uwrażliwienie
uczniów na odmienność osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera;
• zapoznanie uczniów z tematyką autyzmu, z charakterystycznymi
cechami osób z autyzmem, pomoc w zrozumieniu ich problemów
oraz trudności w rozumieniu świata;
• uwrażliwienie uczniów na osoby ze spektrum autyzmu,
ich problemy i wskazanie możliwości pomocy.
Scenariusz zajęć dla klas IV-VIII „Oswoić kaktusa”
Temat: Oswoić kaktusa – wszystko o autyzmie
Cel główny:
• budowanie świadomości na temat autyzmu oraz uwrażliwienie
uczniów na odmienność osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Cele szczegółowe:
• upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów wiedzy na temat
zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu,
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•

kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji wobec osób
z autyzmem,
• wzbudzanie zainteresowania dzieci problemami osób dotkniętych
autyzmem,
• okazanie solidarności z otoczeniem osób cierpiących na ASD,
• kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania
własnych uczuć i emocji.
Metody pracy:
pogadanka, pokaz, działania praktyczne
Forma pracy: grupowa
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie grupy. Informacja o temacie dzisiejszych zajęć.
2.

Wykład na temat tego, jaką rośliną jest kaktus, dlaczego ma kolce.
Przedstawienie podobieństw w funkcjonowaniu dziecka autystycznego
(osoba autystyczna podobnie jak kaktus dostosowuje się do środowiska,
w którym żyje).

3.

Pogadanka na temat tego, że każdy z nas jest inny, każdy ma jakieś
uzdolnienia i swoje słabe strony. Wykład na temat tego, jak postrzega
świat osoba ze spektrum autyzmu.

4.

Eksperyment – jeden uczeń siada na środku sali i musi odpowiadać
na pytania nauczyciela, podczas gdy 4 inne osoby przeszkadzają jej
(klaszczą wokół uszu, machają rękami przed oczami, dmuchają w buzię,
delikatnie ciągną na włosy itp.). Zadanie ma na celu pokazanie,
jak mocno są wyostrzone zmysły osoby autystycznej i jak trudno jej
funkcjonować w świecie. Następnie nauczyciel pyta osobę siedzącą
na krześle, jak się czuła i co jej przeszkadzało. Uczniowie dzielą się
swoimi spostrzeżeniami i wymieniają cechy osób autystycznych.

5.

Zadanie praktyczne – uczniowie są podzieleni na grupy. Każda grupa
otrzymuje heksagramy, na których ma zapisać zapamiętane cechy osoby
autystycznej. (aby wspomóc pracę uczniów, prowadzący rozdaje każdej
grupie karty z cechami, wśród których są cechy osób ze spektrum
autyzmu).
Prezentacja prac grupy.
Podziękowanie za udział w zajęciach.

6.
7.

str. 70

BIULETYN METODYCZNY nr1 (39) II semestr 2018/2019

Fot. Heksagramy z cechami osób ze spektrum autyzmu

Fot. Uczniowie odczytują metaforę kaktusa, symbolu autyzmu.
Justyna Synowiec
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie
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MAŁGORZATA CHODURA
II Matematyczny Maraton Maturalny za nami
Po raz drugi współpracujący ze sobą w ramach sieci nauczyciele
matematyki szkół powiatowych: Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów
Polskich w Rydułtowach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Rydułtowach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie i Zespołu
Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim połączyli siły i zaprosili
w czasie ferii uczniów do wspólnych zmagań z zadaniami maturalnymi.
12 lutego 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie odbył się
II Matematyczny Maraton Maturalny.
Do udziału w maratonie zostali zaproszeni wszyscy uczniowie
powiatowych szkół ponadgimnazjalnych uczący się w klasach maturalnych.
Miał on na celu: sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie
zagadnień maturalnych oraz stopnia przygotowania do matury z matematyki
w zakresie podstawowym. Uczniowie rozwiązywali zadania w parach, ucząc
się od siebie nawzajem, pogłębiając swoje kompetencje w zakresie
kreatywności, twórczego podejścia do rozwiązywania zadań, czytania
ze zrozumieniem tekstu matematycznego, zdobywali nową wiedzę
i umiejętności, korzystali z zasobów informacyjnych, współpracowali
z innym w zakresie rozwiązywania problemów, poszukiwali strategii
rozwiązania zadania. Możliwość pracy z kolegami i koleżankami z innych
szkół jest dobrą okazją do porównania umiejętności własnych
z umiejętnościami rówieśników. Atmosfera twórczego zaangażowania
i pracy pochłonęła uczniów i nauczycieli.
Mamy nadzieję, ze zachęcimy młodzież do walki o lepsze wyniki
matury, bo tylko własną pracą mogą osiągać szczyty. Jednocześnie chcę
podziękować gorąco nauczycielom zaangażowanym w realizację tego
przedsięwzięcia oraz pani dyrektor Izabeli Widerze za możliwość
zorganizowania tego spotkania w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych
w Pszowie.
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Fot. Uczniowie klas maturalnych z opiekunami podczas II Matematycznego
Maratonu

Małgorzata Chodura
nauczyciel ZSP w Pszowie i konsultant w PODN
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JOANNA MAŃKA
„Wieczór z książkami” - współpraca bibliotek
Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 2 prowadzi wieloletnią
i niezwykle owocną współpracę z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną
w Wodzisławiu Śl. W ramach tej współpracy nasi uczniowie zapraszani są
na spotkania autorskie, dzięki którym poznali już osobiście wielu
wspaniałych autorów literatury dziecięcej, wśród których na pierwszym
miejscu wymienić należy, nieżyjącą już niestety, nestorkę literackiej klasyki
dla najmłodszych – panią Wandę Chotomską, ale również inne sławne
nazwiska współczesnej prozy i poezji dla najmłodszych: Joannę Olech, Beatę
Ostrowicką, Agnieszkę Frączek, Barbarę Gawryluk, Łukasza Dębskiego,
Andrzeja Grabowskiego, Kazimierza Szymeczko, Marcina Palasza,
Grzegorza Kasdepke, Arkadiusza Niemirskiego i wielu innych. Ponadto,
aby
wyrazić
wdzięczność
za
organizowanie
przez
MiPBP
dla wodzisławskich uczniów tylu ciekawych spotkań z twórcami, szkolne
Kółko Teatralne
prowadzone przez bibliotekarza uświetnia swoimi
spektaklami różnego rodzaju uroczystości odbywające się w Bibliotece
Publicznej. Są to np. imprezy podsumowujące konkursy, biblioteczne
Jasełka, Metropolitalne Święto Rodziny, ogólnopolska akcja „Cała Polska
czyta dzieciom” itp. Wychowankowie naszej szkoły biorą udział
(i zdobywają wysokie lokaty) w konkursach plastycznych organizowanych
przez Bibliotekę Publiczną, zaś bibliotekarz na bieżąco zachęca uczniów
do korzystania z jej zbiorów.
Dzięki tej współpracy nasi uczniowie otrzymują możliwość rozwoju
swoich zainteresowań, zwiększa się ich dostęp do dóbr kulturalnych, budzi
się zamiłowanie do czytelnictwa i obcowania z książką; mają również
możliwość poznawania dobrej literatury oraz uczestniczenia w spotkaniach
z interesującymi i znanymi ludźmi. Współpraca ta daje im również
możliwość współtworzenia imprez kulturalnych np. poprzez występy kółka
teatralnego.
Trzeba zaznaczyć, iż jednym z ważniejszych przykładów naszych
wzajemnych kontaktów są odwiedziny pracowników Biblioteki Publicznej
w naszej szkole. Od dwóch lat goszczą oni u nas w czasie akcji „Czytamy
Wam, czytają Nam”. Akcja ta z kolei realizowana jest w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w którym to projekcie
biblioteka z „Dwójki” aktywnie uczestniczy. Panie bibliotekarki odwiedzają
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wybrane klasy, czytając im fragmenty książek. Lekturę okraszają świetnie
przygotowanymi miniscenkami teatralnymi, różnego rodzaju konkursami
i quizami czytelniczymi, a także sympatycznymi upominkami.
Zaprzyjaźnione panie bibliotekarki zaangażowałam także
do współpracy w ramach przygotowywania imprez dla najlepszych
szkolnych czytelników. Od wielu lat staram się na różne sposoby doceniać
uczniów m.in. przez przedstawianie czytelniczych osiągnięć na szkolnych
apelach, obdarowywanie dyplomami i książkowymi upominkami, starania,
aby wysoka biblioteczna frekwencja została uwzględniona przy wystawianiu
ocen z języka polskiego i zachowania.
W minionym roku szkolnym zorganizowałyśmy wspólnie z panią
Martyną Borowiec i panią Agnieszką Tatuś popołudniowe „Słodkie
spotkanie z książkami”. Przy „słodko” zastawionym stole trwała przyjemna
rozmowa o książkach, był czas na wspólne czytanie ulubionych lektur, odbył
się również mini konkurs czytelniczy. Wszyscy uczestnicy tej sympatycznej
imprezy wyrazili chęć ponownego spotkania, więc dostosowując się
do życzeń naszych najlepszych czytelników, ponownie we współpracy
z Biblioteką Publiczną zorganizowałam spotkanie dla naszych „moli
książkowych”. Tym razem był to „Wieczór w bibliotece” przygotowany
z okazji szkolnych obchodów październikowego Święta Szkolnej Biblioteki.
Przedstawiciele
wszystkich
klas,
od
najmłodszej
do najstarszej, którzy w minionym roku szkolnym wypożyczali najwięcej
i najczęściej, zostali zaproszeni przez bibliotekarza do spędzenia w szkole
październikowego wieczoru. Najpierw uczestnicy spotkania wzięli udział
w „Literackich podchodach”. Podzieleni na trzy drużyny, poszukiwali
w salach lekcyjnych i w świetlicy – krążąc po pustych, mrocznych
korytarzach, co również dostarczało im wielu emocji – karteczek z pytaniami,
na które następnie musieli odpowiedzieć. Wszystkie drużyny wykazały się
sporą dawką spostrzegawczości oraz wiedzy o bohaterach literackich,
zdobywając niemal identyczną liczbę punktów. Natychmiast po zakończeniu
konkursu na naszych „super – czytelników” czekała kolejna atrakcja…
W progi biblioteki zawitali Goście – tajemnicze postacie, z których jedna
okazała się …czarownicą! Tak naprawdę były to nasze dobre znajome - panie
z Biblioteki Publicznej, które wspólnie ze mną zorganizowały ten niezwykły
„Wieczór”. Tym razem pani Martyna Borowiec (to ona właśnie wcieliła się
w rolę czarownicy) oraz pani Agnieszka Tatuś, przy gościnnym
bibliotecznym stole w blasku lampionów i świec, czytały dzieciom fragmenty
książki „z dreszczykiem”, opowieści o „Upiornej lalce” z serii „Gęsia
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skórka”, a następnie zorganizowały na jej temat konkurs pytań. Po lekturze
przyszedł czas na tradycyjną rozmowę o książkach, podczas której nasi
najlepsi czytelnicy chętnie dzielili się informacjami o swoich ulubionych
utworach. „Czytelniczym pogaduszkom” towarzyszył poczęstunek, między
innymi cieszące oko i podniebienie kanapki, przygotowane i podarowane
nam przez mamę naszych uczennic - panią Izabellę Kozielską.
Na zakończenie spotkania goszcząca u nas „czarownica” zaprosiła
wszystkich do wspólnej zabawy w – a jakże! – „Baba Jaga patrzy!”.
Rozrywka ta dostarczyła dzieciom wiele radości, a podsumowana została
wspólną „Strrraszną fotografią”. Kończąc „Wieczór w bibliotece”, nasi
uczniowie serdecznie podziękowali miłym gościom, jednocześnie
zapraszając do ponownych odwiedzin w jedłownickiej „Dwójce”.
Następnego dnia otrzymałam informacje zwrotne od rodziców
o tym, jak świetne humory i zachwyt towarzyszyły dzieciom wracającym
do domów. Te pozytywne emocje naszych uczniów to również jeden
ze skutków owocnej współpracy między naszą biblioteką a Biblioteką
Publiczną. I ja, i panie, które wspólnie ze mną przygotowały ten interesujący
sposób obchodzenia „Święta Szkolnej Biblioteki”, mamy nadzieję, że taka
nowa forma doceniania najlepszych czytelników zachęci także innych
uczniów do częstszego sięgania po książki z półek naszych obu bibliotek.
Joanna Mańka – nauczyciel historii oraz bibliotekarz
w SP Nr 2 w Wodzisławiu Śl.
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MAŁGORZATA KOWOL
Aktywność ludyczna stymulatorem rozwoju dzieci
w młodszym wieku szkolnym
Już na początku XX wieku w dobie europejskiej myśli naukowej
zabawę zaczęto postrzegać jako fundament kultury człowieka i po dzień
dzisiejszy uznaje się ją za jedną z głównych
form aktywności,
która towarzyszy nam przez całe życie.
Zdaniem D. Winnicotta „Zabawa jest czymś uniwersalnym
i przynależnym zdrowiu - bawienie się służy zdrowiu, ponieważ sprzyja
rozwojowi. Bawienie się skłania do nawiązywania relacji grupowych, może
być również formą komunikowania się. Zabawa jest ekscytująca, gdyż jej
istotą zawsze jest niepewność, która wiąże się z osobistym oddziaływaniem
na obiektywną rzeczywistość i doświadczeniem jego skutków
oraz przejmowaniem kontroli nad napotykanymi po drodze przedmiotami
rzeczywistymi”1.
Poprzez zabawę u dziecka kształtuje się zdolność do działania
w różnych sferach jego aktywności. To dzięki zabawie dziecko staje się
samodzielne, rozwija swoje umiejętności i zdolności, a także nabiera
pewności siebie oraz wzbogaca i rozwija swoją osobowość.
Młodszy wiek szkolny to okres w rozwoju dziecka obfitujący
w różnorodne wydarzenia i fascynujące odkrycia. To czas coraz lepszego
rozumienia świata, gromadzenia wiedzy o nim i samym sobie, a także
osiągania samodzielności w różnych obszarach funkcjonowania. Bazą
gromadzonych doświadczeń staje się aktywność zabawowa, która jest
sposobem uczenia się siebie i świata.
W okresie trzeciego dzieciństwa niebagatelne znaczenie mają
zabawy twórcze, które przynoszą radość i zadowolenie ze wspólnego
odkrywania i przeżywania pewnych treści, stymulują radosne oraz twórcze
poznanie rzeczywistości. Pobudzają najmłodszych do twórczego działania,
pozwalają na odczuwanie przyjemności, a przy tym również wiele uczą.
1

E. Minczakiewicz, Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym
dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach, Oficyna Wydawnicza
,,Impuls”, Kraków 2006, s. 74.
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L.S.Wygotski eksponuje w swoim stwierdzeniu pedagogiczną wartość
zabawy: „W zabawie dziecko znajduje się zawsze wyżej własnego średniego
wzrostu, wyżej swego codziennego zachowania: jest ono w zabawie jakby
o głowę wyższe od samego siebie. Zabawa w skondensowanym stanie zawiera
w sobie, jakby w soczewce powiększającej, wszystkie tendencje rozwoju,
w zabawie dziecko próbuje dokonać skoku nad poziom swego zwykłego
zachowania. Właśnie w tym przerastaniu własnej osoby kryje się tajemnica
twórczości”2.
G. Kapica podkreśla, że w okresie wczesnoszkolnym głównym
rodzajem aktywności, jest zorganizowana czynność uczenia się
oraz działania z elementami pracy. Zabawa natomiast pozostaje nadal jednym
z ważniejszych rodzajów aktywności, zmienia się tylko stopień nasilenia
aktywności zabawowej oraz jej treść i właściwości zabawy. Szczególną
cechą zabaw dydaktycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest element
współpracy zespołowej. Wyróżniamy następujące grupy zabaw:
• zespołowe zabawy i gry ruchowe z prawidłami i elementami
rywalizacji,
• zabawy konstrukcyjne, w których dominują czynności motoryczne,
• zespołowe zabawy tematyczne, czyli zabawy w „role”, inscenizacje,
dramatyzacje, konkursy, quizy, zgaduj-zgadule, itp.
• zespołowe zabawy i gry dydaktyczne opracowane w celach
poznawczych (rozwiązywanie założonych w nich zadań i czynności
poznawczych) np. układanki, rebusy, krzyżówki, zagadki, itp. 3
Warto podkreślić, iż bawiąc się, dziecko przeżywa emocje,
co pozwala na stymulowanie rozwoju człowieka „emocjonalnie
kompetentnego”, który zna, rozumie i kontroluje własne uczucia. To z kolei
umożliwia uczenie się określonych ról społecznych, relacji międzyludzkich
oraz przyczynia się do bezpośredniego kontaktu jednostki z otoczeniem,
stwarzając warunki do kształtowania postaw społecznych.
Zabawa w klasach I- III , mimo że przestaje być dominującą formą
działalności dziecka, nie zanika, lecz zmienia się pod względem formy
i treści. Aktywność ludyczna w nauce szkolnej wciąż odgrywa istotną rolę,
jest ona zasadniczym czynnikiem rozwoju różnych obszarów
funkcjonowania najmłodszych. Na co dzień często spotykamy się
2

W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość. Warszawa 1982, WSiP. s. 17
G. Kapica, Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1986,
s. 14-17.
3
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z twierdzeniem, iż zabawa przeznaczona jest dla przedszkolaków – nic
bardziej mylnego! To właśnie działania wykorzystujące zabawę pomagają
budować atmosferę rozluźnienia, swobody, budzą ukrytą ciekawość,
zapraszają do wchodzenia w kontakt z innymi, samym sobą i otaczającą
rzeczywistością.
Propagatorem uczenia się w formie zabawowej był J. Zborowski,
który zabawy i gry stawiał na pierwszym miejscu wśród wszystkich
aktywności dziecka, podkreślając, iż stymulują one największą intensywność
w nauce.
W dobie ogromnych przemian cywilizacyjnych oraz wyzwań
edukacyjnych sugeruje się konieczność organizowania uczniom takich
sytuacji edukacyjnych, w których mogliby w pełni zaangażować się w proces
twórczego myślenia i zabawy. Właśnie taki tok nauczania wzbogacony
o pierwiastek ludyczny przynosi pozytywny wpływ na rozwój młodego
człowieka, a zarazem przynosi korzystne efekty w nauce szkolnej.
Na współczesną edukację zintegrowaną należy spojrzeć całościowo
i globalnie ująć jej różnorodne perspektywy. Niezwykle ważną rolę na tym
szczeblu kształcenia pełni nauczyciel - wychowawca, któremu nie może
zabraknąć odpowiednich kompetencji i umiejętności w kształtowaniu
postaw służących innowacyjności. Nauczyciel – edukator winien tak
organizować sytuacje edukacyjne, by świadomie i intencjonalnie
wprowadzać akcenty ludyczne, ułatwiające tworzenie się właściwej klasowej
atmosfery, przyjaznej uczącym się podmiotom. Wysiłek włożony
przez nauczyciela w świadomą, przemyślaną, atrakcyjną lekcję z pewnością
zostanie doceniony. Prowadzący, wzbogacając lekcję o elementy strategii
zabawowej, powoduje, iż staje się oa atrakcyjniejsza oraz ciekawsza. Jest to
najlepszy okres, aby tę naturalną ciekawość dzieci skierować na właściwą
drogę, aby nauczyć je, że wiedza przynosi radość i przyjemność
z odkrywania i poszukiwania różnych zjawisk i zależności rządzących
światem.
Wszystkie doświadczenia zgromadzone w młodszym wieku
szkolnym to zasoby, które stanowią podstawę formowania się tożsamości.
L.Wygotski mówi: „Dziecko nie bawi się dlatego, że jest dzieckiem, ale bawi
się dlatego, by stać się dorosłym”4.
4

L.S. Wygotski, Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka, (w:) Dziecko w
zabawie i świecie języka , red. A. Brzezińska, T. Czuba, G. Lutomski, B.
Smykowski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 71-86.
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Profesor G. Kapica w swoich badaniach wykazała, iż spora grupa
dzieci pod nieobecność rodziców, po zajęciach lekcyjnych w oczekiwaniu
na ich powrót nie opuszcza mieszkania. Podwórka miejskie, place zabaw
od dawna przestały być oazą beztroskiej zabawy dzieci tworzących
zróżnicowane wiekowo naturalne grupy zabawowe. Dla wielu młodszych
uczniów, bez względu na środowisko, dominującą formą spędzania czasu
wolnego w godzinach popołudniowych, jest samotna zabawa, najczęściej
przed komputerem lub bezrefleksyjne oglądanie telewizji5.
Zatem promujmy nowoczesny paradygmat edukacji zintegrowanej
wzbogacony pierwiastkiem zabawy, która pomaga naszym najmłodszym
zdobywać najważniejsze zdolności, umiejętności zapewniające skuteczne
funkcjonowanie w nieustannie zmieniającym się świecie. Konieczne zatem
wydaje się wprowadzenie w tok lekcji elementów zabawy, swobody,
twórczości, radości wspólnego działania, gdyż uczniowie w młodszym wieku
szkolnym mają ogromny zapał i potencjał, który może służyć ich nauce.
Nie przegapmy zatem szansy na ich twórczy rozwój, bo tylko od nas zależy
poziom wykorzystania pokładów twórczego potencjału uczniów.

Małgorzata Kowol
nauczyciel w Przedszkolu w Nieboczowach

5

G. Kapica, Zabawa. Jest w niej ukryty skarb. Aktualne konteksty edukacyjne, (w:),,
Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce, red. S. Włoch, Wydawnictwo UO, Opole
2006, s. 75.
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DOMINIKA HERMANEK
Ekonomiści przeciw nienawiści
23 stycznia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu
Śląskim miała miejsce spontaniczna akcja pod hasłem: „Ekonomiści przeciw
nienawiści”. Została ona zorganizowana przez uczniów klasy IIa Technikum
Ekonomicznego wraz z wychowawczynią, panią Dominiką Hermanek.
Do akcji włączył się także Samorząd Szkolny na czele z przewodniczącym
szkoły oraz z opiekunem, panią Kornelią Granacką – Trzaską oraz panią
pedagog, Adrianną Garbulowską – Gulec.
Celem akcji było powiedzenie głośnego NIE dla mowy nienawiści.
Jak podkreślali uczniowie klasy IIa TE, tą akcją chcieli pokazać całej
społeczności Ekonomika, że małymi gestami jesteśmy w stanie wiele
osiągnąć. Dlatego też okazywali w tym dniu życzliwość i przyjaźń na różne
sposoby. Między innymi wręczali uczniom i pracownikom wchodzącym
do szkoły karteczki z hasłami: „Dobrze, że jesteś” lub „Miłego dnia”.
Ponadto uczniowie wchodzili na zajęcia do klas i wręczali drobny słodki
poczęstunek okraszony miłymi słowami.
Na szkolnym korytarzu została umieszczona tablica, na której każdy
mógł napisać coś miłego dla drugiego, a podczas przerw rozbrzmiewały
piosenki o treściach nawiązujących do miłości, szacunku i tolerancji,
takie jak na przykład „Tolerancja” Stanisława Sojki czy „Małe rzeczy”
Sylwii Grzeszczak .
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Aby podkreślić wymiar akcji, kolorem dominującym w tym dniu
była czerwień, jako symbol serca, dlatego uczniowie oraz nauczyciele
zaakcentowali ten kolor w swoim stroju.
Punktem kulminacyjnym akcji było stworzenie przez uczniów
Ekonomika wielkiego serca, jako symbolu miłości, szacunku i zrozumienia
dla drugiego człowieka oraz wyraźnego sprzeciwu wobec nienawiści.
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Dziękujemy klasie IIa Technikum Ekonomicznego oraz wszystkim
zaangażowanym osobom za pomysł i realizację oraz głośne NIE dla mowy
nienawiści.

Dominika Hermanek
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

str. 83

BIULETYN METODYCZNY nr1 (39) II semestr 2018/2019

JADWIGA SZYPUŁA
Erasmus+ „Poszerzamy horyzonty” - projekt KA1
Tytuł projektu programu Erasmus Plus „Poszerzamy horyzonty”
zobowiązuje. W ramach tego projektu w dniach 29.01 – 02.02.2018r. pięciu
nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyło w kursie języka
angielskiego "Fluency & English Language Development". Kurs odbył się
w St. Julians (Malta), a został zorganizowany przez szkołę ETI.
Wybór kursu
Wybór szkolenia był oczywisty, ponieważ język angielski już dawno przestał
być językiem obcym. Posługiwanie się nim, przynajmniej na poziomie
komunikatywnym, to absolutne minimum w świecie, który stał się globalną
wioską. Znajomość języka angielskiego jest konieczna również w pracy
w szkole i dotyczy także tych nauczycieli, którzy w trakcie swojej edukacji
nie mieli możliwości uczyć się tego języka.
I Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim bierze udział
w projektach o międzynarodowym zasięgu, nauczyciele przygotowują
zajęcia dla grup odwiedzających szkołę, korzystają z obcojęzycznych źródeł,
są też opiekunami grup wyjeżdżających za granicę. Stąd pilna potrzeba
doskonalenia językowego. Dzięki środkom unijnym zorganizowano kurs
języka angielskiego w szkole, w którym uczestniczyli nie tylko nauczyciele
biorący bezpośredni udział w projekcie, ale także wszyscy chętni.
Opis kursu
W szkoleniu na Malcie wzięło udział pięciu nauczycieli: geografii, historii,
matematyki oraz języków: niemieckiego i hiszpańskiego. Zajęcia odbywały
się na dwóch poziomach zaawansowania, opierały się przede wszystkim
na ćwiczeniu umiejętności komunikacji. Ponadto realizowano tematy
z zakresu gramatyki, kultury. Szczególny nacisk został położony
na rozwijanie słownictwa, a tematyka zajęć opierała się na aktualnej
problematyce.
Wykorzystanie nabytych umiejętności
Kurs pozwolił na osiągnięcie takiego poziomu języka, aby było możliwe
wzajemne powiązanie nauczanego przedmiotu z językiem angielskim.
Taka korelacja sprzyja rozwijaniu umiejętności i językowych,
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i przedmiotowych, rozwija myślenie naukowe oraz pozwala stosować nabyte
wiadomości w sposób wieloraki.
Ponadto, nauczyciele biorący udział w kursie angażują się w kolejne
projekty np. „Matematyka i nauki przyrodnicze pełne przygód”
(Adventurous Maths and Science), projekt “Lets study local and regional
subjects at school”; organizują wymianę uczniów z Lycée International Jules
Guesde w Montpellier oraz obozy geograficzno-językowe.
Kolejną korzyścią płynącą z uczestnictwa w projekcie jest poznanie nowych
technologii stosowanych we współczesnej dydaktyce (szkoła ETI jest
świetnie wyposażoną placówką) oraz nowoczesnych metod nauczania
języka. Kurs finansowany z projektu Erasmus+ stał się też okazją
do poznania nauczycieli z innych szkół: polskich i europejskich, wymiany
doświadczeń, a w przyszłości być może nawiązania współpracy. Dzięki
uczestnictwu w projekcie podniosła się również samoocena i motywacja
nauczycieli. Poszerzyć horyzonty to zmienić swoje myślenie i perspektywę,
pozbyć się stereotypów i ograniczeń i w takim też zakresie cel został
osiągnięty.
Jadwiga Szypuła
nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śl.
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KATARZYNA HAWEL, MAREK KRUPA
Ortografia „Z przymrużeniem oka”
Mroźny początek 2019 roku stał pod znakiem ortograficznych
potyczek…nauczycieli i pracowników oświaty. Kilkunastu śmiałków
zmierzyło się 17 stycznia z dyktandem najeżonym trudnościami
ortograficznymi i interpunkcyjnymi.
Ponieważ nazwa konkursu organizowanego od lat przez PODN
brzmi „Z przymrużeniem oka”, tekst dyktanda też nie był do końca poważny,
a liczba pułapek i trudności wywoływała na twarzach uczestników uśmiech
niedowierzania, jak trudnym językiem posługujemy się na co dzień.
Już początek tekstu “ – O! Patrz znowu z nieba sypie rzadka kaszka
manna – zahuczała na wpół zgięta nade mną żona w nie najmłodszym już,
rzekłbym balzakowskim, wieku. W duchu zżymałem się i wściekałem, bo od
mikołajków do ponoworocznej niedzieli mój dwuipółhektarowy ogród na
dzień dobry wygląda jak biegun północny”. – zapowiadał, że nie będzie
łatwo. Dyktanda oceniało jury, w którego skład wchodzili nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych, którzy wyłonili zwycięzców.
Wyniki konkursu
Kategoria “Bezbłędny nauczyciel”
1. Anna Golda – I LO w Wodzisławiu Śląskim
2. Henryka Elias – ZSP nr 6 w Wodzisławiu Śląskim
3. Joanna Słupek – ZSZ w Jastrzębiu Zdroju
Kategoria “Bezbłędny pracownik administracji”
1. Grażyna Katarzyniec – SP nr 4 w Rydułtowach
2. Aleksandra Turoń – ZPSWR w Wodzisławiu Śląskim
3. Ewelina Klich – ZSP nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
Gratulujemy i zapraszamy za rok.

Katarzyna Hawel, Marek Krupa
doradcy metodyczni z języka polskiego PODN
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Fot. Jury i organizatorzy XVII Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla
Pracowników Oświaty „Z przymrużeniem oka” (powyżej)
i uczestnicy oraz dyrektor PODN (poniżej)

str. 87

