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EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Anna Siemaszko

Scenariusz zajęć dla grupy 5-latków

Temat: Kasztankowe zwierzątka.

Cele ogólne:
 usprawnianie motoryki małej;
 uwrażliwienie na piękno polskiej przyrody.

Cele szczegółowe
Dziecko potrafi:

 klasyfikować elementy względem podanego kryterium: wygląd;
 wyróżnić liście kasztanowca wśród innych liści;
 podać nazwę owoców drzewa kasztanowego;
 przeliczać do 10;
 wymienić dary jesieni;
 poruszać się w rytmie ćwierćnutowym;
 tworzyć kasztankowe zwierzątka z dostępnych materiałów.

Metody pracy: czynna (zadania stawiane dziecku), oglądowa, słowna, odwoływanie
się do sytuacji z życia dziecka.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.

Pomoce dydaktyczne: przyniesione przez dzieci kasztany, żołędzie, jarzębina, li-
ście klonu, kasztanowca, dębu, jarzębiny, zasuszone grzyby leśne, szarfy, napis
KASZTANOWIEC, plakaty przedstawiające drzewa: kasztanowiec, dąb, klon, jarzę-
bina (załącznik nr 1), duża kostka do gry, sylwety kasztanowca, kartki, rysunek
tarczy strzelniczej (załącznik nr 2), rysunki kasztanów, plastelina, wykałaczki.

Przebieg zajęć

1. Segregowanie darów jesieni przyniesionych przez dzieci.

Ułożenie wśród rozsypanki darów jesieni (kasztany, żołędzie, jarzębina, liście klo-
nu, zasuszone grzybki) właściwych zbiorów w odpowiedniej szarfie. Przypomnienie
sformułowania dary jesieni . Nazywanie elementów zbiorów.

Podziwianie darów przyrody  krótkie wypowiedzi na temat zebranych darów
z uwzględnieniem koloru, kształtu, zapachu i wyglądu.
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EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

2. Zabawa z elementem podskoków  „Kasztany”.

Dzieci podskakują w miejscu i do przodu w rytmie ćwierćnutowym. Powtarzają sło-
wa: Kasztan tu, kasztan tam, moc kasztanów mam .

3. Ćwiczenia klasyfikacyjne  „Listek do listka”.

Dzieci segregują wymieszane liście wybranych drzew (kasztanowca, dębu, klonu, ja-
rzębiny) i układają je na obrazku przedstawiającym dane drzewo z kształtem liścia.

Przeliczają liście znajdujące się na poszczególnych planszach (do 10).
Sprawdzanie poprawności obliczeń.
Próba globalnego odczytania wyrazu: KASZTANOWIEC.

4. Układanie kasztanów zgodnie z wylosowaną liczbą oczek na kostce.

Nauczyciel rozdaje dzieciom po 6 kasztanów, następnie zaprasza ochotników do rzu-
cania kostką do gry. Zadaniem dzieci jest układanie kasztanów zgodnie z wyrzuconą
liczbą oczek, wspólne głośne przeliczanie i sprawdzanie poprawności wykonania za-
dania.

5. Zabawa matematyczna  „Kasztanki się chowają”.

Nauczyciel rozdaje kartki i sylwety drzew, zadaniem dzieci jest układanie kasztana
zgodnie z instrukcją:
• Połóż kasztana na drzewie.
• Połóż kasztana pod drzewem.
• Połóż kasztana po prawej stronie.
• Połóż kasztana po lewej stronie.

6. Zabawa ruchowa  „Wesołe Kasztanki”.

Zadaniem dzieci jest wykonanie danego ruchu zgodnie z wylosowaną liczbą oczek
na kostce do gry:
• gdy wypada 1  zwijają się w kłębuszki;
• gdy wypada 2  stają w parach;
• gdy wypada 3  wykonują trzy podskoki;
• gdy wypada 4  siadają na dywanie po 4 osoby, dotykają się stopami;
• gdy wypada 5  siadają na dywanie po 4 osoby, dotykają się stopami, kładą się

na plecach;
• gdy wypada 6  tworzą 6-osobowe wężyki.

7. „Kasztankowe zwierzątko”  praca plastyczna w grupach przy stoliku.

Dzieci z dostępnych materiałów tworzą kasztankowe zwierzątka: pajączki, niedź-
wiadki, krówki, małpki. Następnie nazywają swoje zwierzątko i prezentują je grupie.
Wspólne wykonanie wystawy prezentującej prace dzieci.

4 Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 3/2018
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8. Ewaluacja zajęć  „Tarcza strzelnicza”.

Dzieci na tarczy strzelniczej przyklejają otrzymane kasztanki  im bliżej środkowego
pola, tym zajęcia bardziej im się podobały.

Anna Siemaszko
Przedszkole nr 54 w Gdyni

Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2

6 Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 3/2018



EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Małgorzata Skura, Michał Lisicki

Monografia liczby  w szkole
czy w przedszkolu?1

Niezależnie od tego, jaki program nauczania wybierze nauczyciel, każdy pierwszo-
klasista jesienią będzie poznawał liczby, wprowadzane na zasadzie monografii. Ko-
lejne liczby z pierwszej dziesiątki będą „poznawane” osobno. Dla większości pierw-
szoklasistów będzie to powtórka tego, co miały w roku poprzedzającym ich start
w szkole. W nieodległej przyszłości będzie to doświadczenie wszystkich dzieci. Każdy
sześciolatek będzie w przedszkolu lub szkolnej zerówce poznawał liczby na zasadzie
monografii, po czym znaczną część klasy pierwszej także będzie na to poświęcał. To
jedna z konsekwencji zmian programowych w systemie oświaty.

Mówi się, że powtarzanie jest jednym z fundamentów uczenia się. Jest także
wiele głosów, że powtarzania w szkole jest coraz mniej, zdecydowanie za mało, żeby
dzieci mogły się dobrze nauczyć. Czy jednak o takie powtarzanie chodzi? Powtórze-
nia, które polegają na tym, że robi się kolejny raz to samo, są nie tylko nużące. Przede
wszystkim dają złudne poczucie, że „już potrafię”, oraz uczą, że w matematyce nie
trzeba się w ogóle wysilać, bo wszystko jest oczywiste. Powtórzenia, które mają naj-
większą wartość dla przebiegu procesu uczenia się, to takie, które na pierwszy rzut
oka nie przypominają wcześniejszych doświadczeń. Pozwalają korzystać ze zdobytej
wiedzy i umiejętności w nowych okolicznościach. Wiem, jak to zrobić (rozwiązać),
nie dlatego, że już wcześniej to robiłem, ale dlatego, że rozumiem, o co chodzi.

U podstaw przyjętego układu treści nauczania, który wprowadza liczby w pierw-
szej klasie, legła koncepcja Jeana Piageta. Uważał on, że dzieci są w stanie rozumnie
posługiwać się liczbami dopiero około szóstego roku życia. Nawet przyjmując, że Pia-
get miał rację, należałoby rozpoczynać naukę o liczbach na rok przed pójściem do
szkoły. Kiedy dzieci wchodzą w szósty rok życia. Wielu pedagogów uważa, że nauka
matematyki przed szóstym rokiem życia jest mechaniczna i nie towarzyszy jej żadne
głębsze rozumienie pojęć. Z tego powodu młodszym dzieciom proponuje się bardzo
proste działania.

Edukacja matematyczna w przedszkolu często ogranicza się do rozwijania
sprawności intelektualnej. Organizuje się dzieciom doświadczenia z zakresu orien-
tacji w przestrzeni, dostrzegania i kontynuowania rytmów czy prostego klasyfikowa-
nia. To ważne doświadczenia. Nie można jednak do nich ograniczać edukacji mate-
matycznej. Badania prowadzone w ostatnich latach dobitnie tego dowodzą. Nawet
bardzo małe dzieci dysponują już pojęciem liczby, oczywiście adekwatnie do poziomu

1 Tekst powstał w oparciu o książkę: Skura M., Lisicki M.: Gen liczby. Jak dzieci uczą
się matematyki?, Wydaw. Mamania, Warszawa 2017.
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rozwoju. Około trzeciego roku życia zaczynają liczyć przedmioty, posługując się li-
czebnikami. Sue Carey i Liz Spelke2), psycholodzy rozwojowi z Uniwersytetu Harvar-
da, uważają, że jest to decydująca umiejętność dla dalszej edukacji matematycznej
dziecka. Początkowo mały zbiór liczb, którym posługuje się dziecko, jest stopniowo
rozszerzany do nieskończoności. Rochel Gelman oraz Randy Gallistel3), naukowcy
z Uniwersytetu Kalifornijskiego, uważają zaś, że dzieci są „wyposażone” we wrodzone
umiejętności korzystania z zasad liczenia. Około trzyletnie dziecko rozpoznaje błędy
w liczeniu. Zwróci uwagę dorosłemu, gdy ten wymienia liczebniki w złej kolejno-
ści, pomija w liczeniu przedmioty lub jeden przedmiot liczy kilka razy4). Stopniowo
dziecko zaczyna generalizować zasady liczenia na nowe sytuacje. Wyniki tych i wielu
innych badań wskazują na to, że dziecko przychodzi na świat z pewną zdolnością
do uczenia się posługiwania liczbami.

Wróćmy na chwilę do Piageta. Uważał on, że dziecko nie jest w stanie zrozu-
mieć pojęcia liczby, dopóki nie osiągnie pewnego poziomu rozwoju intelektualnego.
Chodziło mu o kilka typów rozumowania:
• stałość liczby;
• umiejętność układania obiektów w serie;
• posługiwanie się relacją jeden do jednego;
• klasyfikowanie;
• wnioskowanie o klasach podrzędnych i nadrzędnych.

Piaget sprawdzał, czy dziecko potrafi wnioskować o stałości liczby, organizując spe-
cjalne zadania diagnostyczne. Dorosły pokazywał dziecku dwa rzędy liczmanów.
W każdym rzędzie było ich po tyle samo. Przedmioty w obu rzędach ułożone były
dokładnie jeden pod drugim, dzięki czemu „na oko” widać było, że jest ich po tyle
samo. Właśnie o to, czy w każdym rzędzie jest po tyle samo przedmiotów, dorosły py-
tał dziecko. Kiedy odpowiedziało twierdząco, zachęcał do uważnego przyjrzenia się
i jeden z rzędów rozciągał. Ponownie pytał, czy teraz przedmiotów jest nadal po tyle
samo, czy też nie. Czasami jeszcze sześciolatki czy siedmiolatki uważają, że dłuższy
rząd przedmiotów oznacza, że jest w nim więcej liczmanów (czasem dziecko odpo-
wiada inaczej, jest w nim mniej, bo jest więcej miejsca  dziur). Piaget twierdził, że
dopóki dziecko nie rozumie zasady zachowania stałości liczby, dopóty nie zrozumie
pojęcia liczby i działań na liczbach5). Dzieci długo mają problemy z tego typu rozu-
mowaniami, a więc w pierwszych latach swojego życia nie są gotowe do zrozumienia
liczby6).

2) B.W. Sarnecka, S. Carey: How Counting Represents Number: What Children Must Learn
and When They Learn it , „Cognition” 108, 2008; E.S. Spelke: Natural Number and Natural
Geometry in: Attention and Performance Vol.24, Space, Time and Number in the Brain:
Searching for the Foundations of Mathematical Thought , E. Brannon, S. Dehaene (ed.),
Oxford University Press, Oxford 2011.

3) R. Gelman, C.R. Gallistel: Preverbal and Verbal Counting and Computation, „Journal of
Cognition” 1992, 44.

4) S.J. Blakemore, U. Frith: Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Kraków 2008, s. 53.

5) J. Piaget: How children develop mathematical concepts, „Scientific American” 189(5),
1953, p. 74–79.

6) J. Piaget: The Child’s Conception of Number , Norton, New York 1965.
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Ustalenia Piageta zostały podważone przez późniejsze badania7). Analizą myśle-
nia matematycznego dzieci zajmowała się profesor psychologii rozwojowej na Uniwer-
sytecie w Edynburgu Margaret Donaldson. Przez pewien czas pracowała w instytucie
badawczym Jeana Piageta w Genewie i była zafascynowana jego badaniami. Jednak
po pewnym czasie zaczęła zastanawiać się nad niektórymi aspektami teorii J. Pia-
geta. W badaniach, którymi kierowała8), wykazała, że zdolność do wnioskowania
o stałości liczby pojawia się wcześniej, niż ustalił to Piaget. Wystarczy dziecku zadać
pytanie osadzone w zrozumiałym, bliskim mu kontekście, który ma dla niego zna-
czenie. Na przykład wystarczy zamienić mało atrakcyjne dla dziecka liczmany na
ciekawsze czekoladki, a dziecko znacznie wcześniej wykazuje się zrozumieniem sta-
łości liczby. J. Piaget w swoich badaniach koncentrował uwagę dzieci na zmianach.
Dlatego dzieci sądziły, że to, co zrobił dorosły (inaczej ułożył liczmany), jest ważne
i zmieniło to, o co pytał, a pytał o liczbę przedmiotów. Piaget i jego współpracownicy
zakładali, że małe dzieci rozumieją pytania im zadawane. Okazało się, że tak nie jest.
Chcąc zbadać zdolności matematyczne dzieci, trzeba zorganizować pewne sytuacje,
w których dokonują one wyborów, zdradzając w ten sposób, jak rozumują. Kiedy
zastosowano taką metodę badań, okazało się, że już bardzo małe dzieci posiadają
elementarne zdolności matematyczne.

Dzisiaj wiemy, że dzieci znacznie lepiej rozumieją liczby, niż zakładał Piaget.
Liczenie i posługiwanie się liczbami przez małe dzieci pomaga im dalej rozwijać te
umiejętności9). Klasyfikowanie, układanie obiektów w serie, doświadczenia w zakre-
sie zachowania stałości liczby i stosowania korespondencji jeden do jednego są nadal
kluczowymi pojęciami zapisanymi w programach wychowania przedszkolnego w ra-
mach edukacji matematycznej. I słusznie. Doświadczenia tego typu przyczyniają się
do rozwoju myślenia, uczą rozwiązywania problemów. Nie warto jednak powstrzy-
mywać się z wprowadzaniem liczb, nawet jeżeli wydaje się, że dzieci niewiele jeszcze
z nich rozumieją.

Takie podejście może być zaskakujące dla wielu nauczycieli. Teoria J. Piageta
nadal jest wykładana jako w pełni aktualna i wyczerpująca koncepcja rozwoju po-
znawczego. Tymczasem wydaje się, że ważniejsze dla rozwoju umiejętności aryt-
metycznych dziecka są doświadczenia z liczeniem niż wspomaganie rozwoju
operacyjnego rozumowania. To na nich opiera się rozumienie pojęcia liczby10).
Pierwsze doświadczenia dziecka z liczbami to przede wszystkim liczenie. Dziecko
długo uczy się liczyć, a umiejętność liczenia przechodzi przez różne etapy. Najpierw
dziecko wymienia liczebniki bez rozumienia ich znaczenia, wymienia tylko wybrane
(zazwyczaj łatwe do wymówienia), w niewłaściwej kolejności. Przez kilka kolejnych
lat uczy się zasad obowiązujących przy liczeniu. Często liczy bez celu, dla samej

7) Np.: M. Donaldson: Myślenie dzieci , Wiedza Powszechna, Warszawa 1986 r.;
M.L. Schubauer-Leoni, A.N. Perret-Clermont: Social interactions and mathematical learning
in: Learning and Teaching Mathematics, T. Nunes, P. Bryant, Psychology Press, Hove 1997.

8) M. Hughes: Children and Number. Difficulties in Learning Mathematics, Basil Blackwell,
Oxford 1986.

9) C. Sophian: Representation and reasoning in early numerical development: counting,
conservation and comparisons between sets, „Child Development” 66, 1995, p. 559–577;
I. Thompson: The early years number curriculum today, in: Teaching and Learning Early
Number, I. Thompson (ed.), Open University Press, Buckingham 1997.

10) M. Hughes: Children and Number. Difficulties in Learning Mathematics, Basil Blackwell,
Oxford 1986.
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przyjemności liczenia. Niekończące się powtarzanie liczb czemuś jednak służy.
Jest przyjemne, spotyka się z uznaniem dorosłych, a poza tym przygotowuje do te-
go, żeby liczyć rozumnie. Nauka liczenia jest niebywale trudna, jednak niezwykle
ważna, gdyż rozwijanie umiejętności liczenia i rozwój rozumienia pojęcia liczby są
nierozerwalnie z sobą połączone11).

Czas najwyższy poddać rewizji powszechny pogląd, że pierwsza klasa to najlep-
szy czas na wprowadzanie liczb na zasadzie monografii. Warto rozważyć poważne
zmiany w programach nauczania, a przede wszystkim w podstawach programowych
na pierwszych etapach edukacji. Liczby powinny, naszym zdaniem, być wprowadza-
ne znacznie wcześniej. Dzieci w siódmym roku życia są gotowe na to, żeby się uczyć
integrowania poszczególnych aspektów liczb oraz działań na nich.

Małgorzata Skura
Michał Lisicki

O autorach:

dr Małgorzata Skura  pedagog terapeutka, autorka programów i podręczników edukacji
matematycznej na pierwszych etapach kształcenia; ekspertka ds. edukacji matematycznej
na etapach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; wykładowczyni wielu
polskich szkół wyższych oraz ośrodków szkolących nauczycieli.

Michał Lisicki  psycholog, autor programów i podręczników edukacji matematycznej na
pierwszych etapach kształcenia; wychowawca i terapeuta; ekspert ds. edukacji matema-
tycznej na etapach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; wykładowca
wielu polskich szkół wyższych oraz ośrodków szkolących nauczycieli.

11) R. Gelman, C.R. Gallistel: The Child’s Understanding of Number , Harvard University
Press, Cambridge 1986; I. Thompson: Pre-number avtivities and the early years nymber
curriculum, „Mathematics in School” 24 (1), 1995.
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Katarzyna Szymańska

Scenariusz lekcji geografii w klasie II
liceum ogólnokształcącego

Temat: Kronika dziejów Ziemi.

Cele lekcji

Kształcenie kompetencji kluczowych:
 porozumiewanie się w języku ojczystym  zdolność wyrażania i interpretowania

pojęć;
 inicjatywność i przedsiębiorczość  zdolność do realizowania swoich pomysłów,

kreatywne podejście do zadań problemowych, ćwiczenie umiejętności przedsta-
wienia własnego sposobu myślenia.

Uczeń potrafi:
 omówić ważniejsze wydarzenia z przeszłości geologicznej Ziemi oraz umiejsco-

wić je we właściwym szeregu chronologicznym;
 scharakteryzować najważniejsze wydarzenia geologiczne i klimatyczne w dzie-

jach Ziemi;
 omówić rozwój flory i fauny w dziejach Ziemi;
 rozpoznać okres geologiczny na podstawie opisu.

Metody i formy pracy:

 ćwiczeniowa (praca w parach): opracowanie krzyżówki (logogryfu)  praca z tek-
stem i materiałami ilustracyjnymi zawartymi w podręczniku w temacie Kronika
dziejów Ziemi (Dział V. Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne)  wariant I;

 ćwiczeniowa (praca w parach): rozwiązywanie krzyżówki  wariant I i II;
 praktyczna: quiz podsumowujący  wariant I i II.

Środki dydaktyczne:

 podręcznik: Malarz Roman, Więckowski Marek, Oblicza geografii 1, Nowa Era,
Warszawa [2015];

 krzyżówki wykonane przez uczniów  wariant I;
 krzyżówka  wariant II (załącznik nr 1);
 Oblicza geografii. Maturalne karty pracy, Nowa Era (wydanie czwarte, poprawio-

ne);
 quiz podsumowujący (załącznik nr 2).
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Przewidywany czas realizacji:

wariant I  2 godziny lekcyjne;
wariant II  1 godzina lekcyjna.

Przebieg lekcji  wariant I (90 minut)

1. Czynności organizacyjno-porządkowe, podział uczniów na grupy dwuosobowe
(ok. 5 minut ).

2. Przypomnienie wiadomości i umiejętności z poprzednich lekcji (ok. 5 minut ):
 podział dziejów Ziemi;
 metody określania wieku względnego i bezwzględnego;
 skamieniałości.

3. Podanie i zapisanie tematu lekcji (ok. 1 minuty).
4. Określenie celu i form pracy na lekcji. Podanie zasad pracy w parach i oce-

ny pracy (należy podkreślić konieczność starannego wykonania zadania, ponie-
waż uczniowie będą rozwiązywać krzyżówki wykonane przez swoich kolegów,
za prawidłowe sformułowanie hasła para uczniów otrzymuje 1 lub 2 punkty, za
każde rozwiązane hasło w krzyżówce  1 punkt ) (ok. 4 minut ).

5. Każda grupa składająca się z dwóch osób, na podstawie tekstu i materiałów ilu-
stracyjnych zawartych w podręczniku w temacie Kronika dziejów Ziemi (Dział V.
Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne), ma opracować krzyżówkę (logogryf) na
minimum 13 haseł (zależnie od możliwości uczniów w klasie możemy liczbę ha-
seł zmniejszyć lub zwiększyć) (ok. 40 minut ).
Gotowa praca powinna składać się z dwóch części:

a) pustego diagramu krzyżówki do uzupełnienia wraz z określeniami haseł do
rozwiązania;

b) uzupełnionego diagramu krzyżówki bez określeń haseł (egzemplarz dla na-
uczyciela do celów weryfikacyjnych ).

Obie kartki należy podpisać.
6. Zebranie gotowych prac, pomieszanie krzyżówek i rozdanie uczniom pustych

diagramów do rozwiązania (należy zwrócić uwagę, aby żadna para nie otrzyma-
ła krzyżówki, którą sama układała ) (ok. 5 minut ).

7. Pary uczniów rozwiązują krzyżówki, korzystając z podręcznika (ok. 15 minut ).
8. Zebranie uzupełnionych i podpisanych krzyżówek: uczniowie, którzy pierwsi od-

dadzą rozwiązane krzyżówki, w oczekiwaniu na zakończenie pracy przez innych
uczniów wykonują zadania w Maturalnych kartach pracy.

9. Krótkie omówienie pracy uczniów (ok. 2 minut ).
10. Podsumowanie lekcji: quiz utrwalający (załącznik nr 2) (ok. 15 minut ).
11. Podliczenie punktów i wyłonienie zwycięzców quizu (punkty zdobywa para, któ-

ra pierwsza się zgłosi i poda prawidłową odpowiedź  wygrywa drużyna, któ-
ra zdobędzie największą ilość punktów. Nagrodą mogą być oceny lub plusy do
dziennika, ewentualnie podwyższenie oceny za pracę z krzyżówkami  do wy-
boru przez nauczyciela lub uczniów) (ok. 3 minut ).

12. W przypadku realizacji w całości zaplanowanego materiału przed czasem, pod
koniec lekcji uczniowie wykonują kolejne ćwiczenia z Maturalnych kart pracy.
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Przebieg lekcji  wariant II (45 minut)

1. Czynności organizacyjno-porządkowe, podział uczniów na grupy dwuosobowe
(ok. 5 minut ).

2. Przypomnienie wiadomości i umiejętności z poprzednich lekcji (ok. 5 minut ):
 podział dziejów Ziemi;
 metody określania wieku względnego i bezwzględnego;
 skamieniałości.

3. Podanie i zapisanie tematu lekcji (ok. 1 minuty).
4. Określenie celu i form pracy na lekcji. Podanie zasad pracy w parach (ok. 2 mi-

nut ).
5. Każda grupa składająca się z dwóch osób otrzymuje od nauczyciela krzyżówkę

(załącznik nr 1) i rozwiązuje ją na podstawie tekstu i materiałów ilustracyjnych
zawartych w podręczniku w temacie Kronika dziejów Ziemi (Dział V. Wnętrze
Ziemi. Procesy endogeniczne) (ok. 15 minut ).

Rozwiązanie krzyżówki  KRONIKA DZIEJÓW ZIEMI

1 H E R C Y Ń S K A

2 T R Y L O B I T Y

3 K A R B O N

4 P A N G E A

5 A M O N I T Y

6 B A L T I K A

7 A R C H A I K

8 K A N A D A

9 K E N O Z O I K

10 O L I G O C E N

11 J A M E S U S S H E R

12 A L P E J S K A

13 S Ó L K A M I E N N A

14 C Z W A R T O R Z Ę D

15 P R O T E R O Z O I K

16 M E Z O Z O I K

17 E U R O A M E R Y K A

18 B E L E M N I T Y

19 T R I A S
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6. Zebranie uzupełnionych krzyżówek: uczniowie, którzy pierwsi oddadzą rozwią-
zane krzyżówki, w oczekiwaniu na zakończenie pracy przez innych uczniów wy-
konują zadania w Maturalnych kartach pracy.

7. Podsumowanie lekcji: quiz utrwalający (załącznik nr 2) (ok. 15 minut ).
8. Podliczenie punktów, wyłonienie zwycięzców (punkty zdobywa para, która pierw-

sza się zgłosi i poda prawidłową odpowiedź  wygrywa drużyna, która zdobę-
dzie największą ilość punktów. Nagrodą mogą być oceny lub plusy do dziennika,
ewentualnie podwyższenie oceny za pracę z krzyżówką  do wyboru przez na-
uczyciela lub uczniów) (ok. 2 minut ).

9. W przypadku realizacji w całości zaplanowanego materiału, pod koniec lekcji
uczniowie wykonują kolejne ćwiczenia z Maturalnych kart pracy.

Katarzyna Szymańska
doradca metodyczny geografii

IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

Załącznik nr 1

Krzyżówka  KRONIKA DZIEJÓW ZIEMI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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1. Orogeneza, której główne fazy występowały w okresie karbonu.
2. Skamieniałości przewodnie, charakterystyczne dla okresu kambru.
3. Nazwa okresu, w którym powstały rozległe złoża węgla kamiennego.
4. Nazwa gigantycznego kontynentu rozciągającego się od bieguna północnego do

bieguna południowego, który powstał w okresie permu.
5. Skamieniałości przewodnie, charakterystyczne dla ery mezozoicznej.
6. Jeden z lądów, na który rozpadł się proterozoiczny superkontynent w okresie

kambru.
7. Najstarszy eon, w którym formowała się pierwotna skorupa ziemska i atmosfe-

ra.
8. Państwo, w którym odkryto najstarsze skały na Ziemi.
9. Nazwa ery, w której na Ziemi pojawił się człowiek rozumny.

10. Epoka paleogenu, w której powstała istniejąca do dziś pokrywa lodowa na An-
tarktydzie.

11. Irlandzki biskup, który ogłosił, że Ziemia i wszechświat zostały stworzone
23 października 4004 r. p.n e.

12. Orogeneza, której najintensywniejsze ruchy miały miejsce w paleogenie.
13. Surowiec chemiczny, którego pokłady powstawały w czasie gorącego i suchego

klimatu, np. w okresie kambru i permu.
14. Okres ery kenozoicznej, w którym rozpoczęła się epoka lodowcowa oraz powsta-

ło Morze Bałtyckie.
15. Eon, w czasie którego życie występowało tylko w morzach i pojawiły się pierwsze

zwierzęta tkankowe (np. jamochłony, pierścienice, stawonogi).
16. Nazwa ery, w której dominowały dinozaury.
17. Ląd, który powstał ze zderzenia Baltiki i Laurencji w okresie syluru.
18. Skamieniałości przewodnie, charakterystyczne dla mezozoiku.
19. Okres, w którym pojawiły się pierwsze prymitywne ssaki.

Załącznik nr 2

Quiz podsumowujący  KRONIKA DZIEJÓW ZIEMI

1. Wymień okresy ery mezozoicznej.
TRIAS, JURA, KREDA

2. Podaj nazwę najstarszego eonu w dziejach Ziemi.
ARCHAIK

3. W której erze i okresie Laurazja i Gondwana rozpadły się na znane nam
współczesne kontynenty?
MEZOZOIK, KREDA

4. W której erze i okresie w morzach pojawiły się gady morskie?
MEZOZOIK, TRIAS

5. Podaj nazwę aktualnie trwającej ery, okresu i epoki.
KENOZOIK, CZWARTORZĘD, HOLOCEN

Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 3/2018 15



EDUKACJA PRZYRODNICZA

6. Wyjaśnij pojęcia: glacjał i interglacjał.
GLACJAŁ  okres zlodowacenia, INTERGLACJAŁ  ocieplenie i wycofanie się
lądolodu

7. Podaj w kolejności od najstarszej trzy orogenezy w historii Ziemi.
KALEDOŃSKA, HERCYŃSKA, ALPEJSKA

8. Jakie warunki klimatyczne sprzyjają powstawaniu pokładów soli kamien-
nej?
KLIMAT GORĄCY I SUCHY

9. Wyjaśnij pojęcia: transgresja morska i regresja morska.
TRANSGRESJA MORSKA  zalewy morskie, REGRESJA MORSKA  wycofywa-
nie się morza

10. Podaj nazwy dwóch gazów, które dominowały w składzie atmosfery ziem-
skiej w archaiku.
AZOT I DWUTLENEK WĘGLA

11. Co oznacza termin „Syberia” w czasie trwania ery paleozoicznej?
SYBERIA TO JEDEN Z WIELKICH LĄDÓW, KTÓRY POWSTAŁ W OKRESIE
KAMBRU NA SKUTEK ROZPADU PROTEROZOICZNEGO SUPERKONTYNEN-
TU

12. Wymień dwie skamieniałości przewodnie charakterystyczne dla ery mezo-
zoicznej.
AMONITY i BELEMNITY

13. Podaj nazwę dwóch ogromnych lądów, na które rozpadła się Gondwana
w okresie jury w erze mezozoicznej.
GONDWANA i LAURAZJA

14. W jakiej erze i okresie rozpoczęła się wczesna faza orogenezy alpejskiej?
MEZOZOIK, JURA

15. Podaj nazwę pierwszego ptaka, który pojawił się w erze mezozoicznej,
w okresie jury.
ARCHEOPTERYKS

16. Podaj nazwę ery i okresu, w którym w ciepłych morzach, ze szczątków ko-
ralowców, małży oraz otwornic utworzyły się pokłady kredy piszącej.
MEZOZOIK, KREDA

17. Podaj nazwę ery i okresu, w którym Półwysep Indyjski zderzył się z Eur-
azją.
KENOZOIK, PALEOGEN

18. Podaj nazwę epoki ery kenozoicznej, w której wystąpiły zlodowacenia.
PLEJSTOCEN

19. Kiedy mniej więcej ustalono wiek Ziemi na ponad 4,5 miliarda lat?
KONIEC LAT 50. XX WIEKU

20. Czy w archaiku istniały już na Ziemi jakieś organizmy żywe?
TAK
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Tamara Błażewicz, Anna Sokołowska

Projekt edukacyjny
dla nauczycieli chemii i fizyki
„Bawiąc  uczyć...”

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „Bawiąc  uczyć...”.
Praca w ramach tego projektu co roku przynosi bardzo dobre efekty: uczniowie na-
bywają umiejętności samodzielnego wyboru i przygotowania interesujących ich po-
kazów oraz opisu występujących w nich związków przyczynowo-skutkowych. Potra-
fią pracować w zespołach, biorąc odpowiedzialność za wykonanie podjętych działań
i prezentować wyniki swojej pracy. Młodzież interesuje się praktycznym zastoso-
waniem wiedzy zdobytej na lekcjach chemii i fizyki. Uczestnicy dobrze się bawią,
zdobywając jednocześnie użyteczne i praktyczne umiejętności.

Uczniowie mogą korzystać z odczynników i sprzętu, które posiadamy w pracowni
fizyczno-chemicznej, ale w dużym stopniu korzystają z własnych materiałów (proste
obwody elektryczne, piłeczki, naczynia, folia aluminiowa itp.). Zauważają też, jak
wiele w życiu codziennym jest substancji, które mogą być używane do prostych do-
świadczeń (proszek do pieczenia, ocet, atrament, jajka, mąka, barwniki spożywcze,
olej itp.).

Wszyscy uczestnicy otrzymują oceny  w zależności od stopnia zaangażowania
(wg kryteriów)  dotychczas były to oceny celujące i bardzo dobre. Efekty swojej pra-
cy uczniowie prezentują na zajęciach kół zainteresowań fizyką i chemią oraz podczas
Dnia Otwartego Szkoły.

Realizację projektu rozpoczynamy od „rzucenia hasła”: Kto chciałby pokazać so-
bie, kolegom, rodzicom i nam, nauczycielom, że potrafi wyszukać ciekawy problem
z zakresu fizyki lub chemii, zbadać go i przedstawić w niestandardowy, interesujący
sposób (opiekunowie projektu służą radą, wsparciem i pomocą)? Potem prowadzimy
opisane niżej działania.

Przedstawiamy nasz projekt wraz z przykładowymi zadaniami i harmonogra-
mem (dane z roku szkolnego 2016/2017) oraz życzymy owocnej pracy połączonej
z udaną zabawą.

Autorki i opiekunki projektu: Tamara Błażewicz i Anna Sokołowska.
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Projekt edukacyjny  „Bawiąc  uczyć...”

1. Pomysł na projekt

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

Po pierwsze  zaciekawić...
Leonardo da Vinci

Projekt edukacyjny „Bawiąc  uczyć...” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i zaintere-
sowaniom uczniów związanym z praktycznym zastosowaniem nauk przyrodniczych
 chemii i fizyki. Uczniowie gimnazjum chętnie podejmują się działań pogłębiają-
cych wiedzę teoretyczną poprzez praktyczne zastosowanie. Wybieranie ciekawych
doświadczeń fizycznych i chemicznych, zaplanowanie ich przeprowadzenia oraz ob-
jaśnienie teoretyczne przebiegu eksperymentów pozwala uczniom na samodzielne
dochodzenie do wiedzy.

2. Uczestnicy projektu

Projekt adresowany jest do tych uczniów, którzy zainteresowani chemią i fizyką do-
świadczalną pragną poszerzać swoją wiedzę, oraz do wszystkich, u których poszu-
kiwania i działania w grupie rówieśników pozwolą rozbudzić ciekawość poznawczą.

Uczniowie mają za zadanie dobrać się w grupy w taki sposób, aby w każdym
zespole była osoba odpowiedzialna za zbieranie informacji, za sprawne wykonanie
wybranych doświadczeń oraz za sporządzenie sprawozdania z efektów wspólnej pra-
cy.

3. Cele projektu

Cele główne:
 zainteresowanie uczniów empirycznym, naukowym poznawaniem zjawisk za-

chodzących w otaczającym nas świecie;
 wyrabianie nawyku samodzielnego poszukiwania rozwiązań w sytuacjach pro-

blemowych;
 kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe
Uczeń potrafi:

 przeprowadzać obserwacje,
 porównywać i weryfikować zebrane dane pod względem ich prawdziwości i przy-

datności,
 organizować własną pracę podczas wykonywania projektu,
 dokonać prezentacji efektów wykonanych zadań,
 dokonać samooceny swojej pracy,
 umiejętnie wykorzystać narzędzia informatyczne,
 efektywnie wykorzystać czas podczas prezentacji wyników,
 efektywnie pracować w zespole.
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4. Zadania prowadzące do realizacji celów

Zasady pracy w grupie oraz harmonogram działań i terminy realizacji poszczegól-
nych etapów projektu ustalają uczniowie wspólnie z nauczycielami.

Przykładowe, zaproponowane przez uczniów zadania:
• Wykonanie elektroskopu, omówienie zasady jego działania i sprawdzanie przy

jego pomocy stanu naelektryzowania ciał.
Przyrządy i materiały: słoik z zakrętką, drucik metalowy przewodzący ładunki,
listki folii aluminiowej 3 cm x 0,5 cm, plastelina do odizolowania drucika od za-
krętki, plastikowe linijki, długopisy i szmatki do elektryzowania przez potarcie.
Uczniowie wykonują elektroskop ze słoika: przebija się zakrętkę i przez powstały
otwór wprowadza do słoika drucik z zaczepionymi na końcu listkami z folii. Dru-
cik należy odizolować od zakrętki, aby uniemożliwić przepływ na nią ładunku.
Potem elektryzują przygotowane ciała przez potarcie i dotykają do wystającego
końca drucika. Obserwują i opisują efekty.
• Wykonanie prostych obwodów elektrycznych i pokazanie efektów pracy prądu.

Uczniowie mogą skorzystać z gotowych elementów, zmontowane obwody zawie-
rają m.in. żaróweczki, diody, wiatraczek od suszarki, dzwonek. Jeżeli dysponu-
jemy zasilaczem o regulowanym napięciu, można pokazać istotę prawa Ohma.
• „Zabawy z samochodzikami”.

Przyrządy i materiały: samochodziki  zabawki, plastikowe, metalowe i drewnia-
ne listewki jako tory dla samochodzików, podpórki do zmiany kąta nachylenia
torów ruchu.
Uczniowie „bawią się” samochodzikami, obserwując ich ruch na różnych na-
wierzchniach, opisują rodzaje ruchu, rolę tarcia i oporów powietrza, drogę ha-
mowania. Mogą też, ustawiając na drodze samochodzików nieruchome prze-
szkody, opisać zjawiska odbicia i III zasadę dynamiki Newtona.
• „Zasysanie” jajka przez butelkę.

Przyrządy i materiały: butelka z szerokim otworem (o średnicy nieco mniejszej
od średnicy jajka), ugotowane na twardo jajka bez skorupek, świeczka (która
zmieści się w butelce), zapałki.
Uczniowie umieszczają zapaloną świeczkę w butelce i ustawiają na wylocie szyj-
ki butelki ugotowane jajko. Obserwują i wyjaśniają, dlaczego jajko zostanie we-
ssane do środka.
• „Efekt barmana”.

Przyrządy i materiały: szklanka o jak największej średnicy, małe kuleczki, niski
pojemnik.
Uczniowie umieszczają kulkę pod szklanką odwróconą do góry dnem. Kręcąc
szklanką, wprawiają kulkę w ruch obrotowy. Po chwili można w ten sposób
umieścić kulkę w postawionym obok pojemniku (gdy odpowiednio szybko unie-
sie się szklankę, obracająca się kulka nie wypadnie od razu).
• Obserwowanie napięcia powierzchniowego cieczy.

Materiały: szklane naczynie z wodą, drobne płaskie przedmioty, detergenty.
Uczniowie obserwują i wyjaśniają zachowanie drobnych przedmiotów na po-
wierzchni wody i wpływ detergentów na napięcie powierzchniowe.
• „Wulkan chemiczny”.

Uczniowie przygotowują z modeliny model wulkanu, do środka nasypują sody
oczyszczonej i wlewają tam ocet zabarwiony barwnikiem spożywczym  wyja-
śniają, jaki gaz wydziela się podczas doświadczenia.
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• „Węże faraona”.
Uczniowie, korzystając z łatwo dostępnych odczynników (soda, cukier puder,
popiół, denaturat), przygotowują efektowne czarne węże z popiołu „nadmucha-
nego” dwutlenkiem węgla.
• „Burza w probówce”.

Uczniowie, stosując zasady pracy z odczynnikami niebezpiecznymi, przy pomo-
cy nauczyciela wykonują reakcję, której towarzyszą takie efekty, jak: trzaski,
błyski  mając do dyspozycji alkohol etylowy, kwas siarkowy i manganian (VII)
potasu.
• Reakcja manganianu (VII) potasu z gliceryną.
• „Chemiczne jojo”.

Uczniowie wsypują do wysokiego szklanego naczynia sodę oczyszczoną, a na-
stępnie naczynie to wypełniają do 3/4 olejem. W zlewce obok przygotowują ocet
zabarwiony atramentem lub barwnikiem spożywczym i za pomocą pipety lub
strzykawki do oleju wkraplają porcje zabarwionego octu.
• Eksperymenty z suchym lodem.

5. Harmonogram pracy

Styczeń 2017

• Ustalenie zasad pracy w zespole, podział na grupy.
• Dokonanie podziału zadań.
• Sporządzenie harmonogramu.
• Poszczególne zespoły przedstawiają swoje propozycje doświadczeń, a nauczycie-

le pomagają dokonać weryfikacji proponowanych eksperymentów pod względem
merytorycznym i praktycznym.
• Opracowanie spisu źródeł i literatury potrzebnej do wykonania wybranych do-

świadczeń oraz do ich teoretycznego opisu.

Luty 2017

• Przedstawienie przez uczniów konspektów planowanych eksperymentów i omó-
wienie ich.
• Zaprezentowanie zdobytej przez uczniów wiedzy stanowiącej teoretyczną pod-

budowę pod planowane doświadczenia  prawa fizyczne i chemiczne, które
chcą zilustrować eksperymentem, przewidywany przebieg doświadczenia, wie-
dza o tym, czy i jak wykorzystano efekt doświadczenia do celów przemysłowych,
rozwoju nauki.
• Przygotowanie sprzętu i odczynników potrzebnych do planowanych ekspery-

mentów.
• Konsultacje mające na celu rozwiązanie ewentualnych problemów.

Marzec/kwiecień 2017

• Prezentacja efektów projektu na zajęciach kół zainteresowań fizyką i chemią
oraz podczas Dnia Otwartego Szkoły.

6. Forma przedstawienia efektów projektu

• Pokaz doświadczalny.
• Plansze z teoretycznym opisem wykonanych eksperymentów.
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7. Kryteria oceny projektu

Monitorowanie pracy uczniów  na spotkaniach koła chemicznego i fizycznego. Ocenianiu podlega praca każdej z grup
w trakcie realizacji projektu oraz stopień realizacji celów projektu  po wykonanej prezentacji, według tabeli.

Etap pracy Kryterium
Ilość

punktów

I. Ocena przebie-
gu pracy nad pro-
jektem

1. Wybór tematu projektu:
 samodzielnie 2
 przy wykorzystaniu sugestii nauczyciela 1
 przyjęcie tematu zaproponowanego przez nauczyciela. 0
2. Ustalenie zagadnień istotnych dla wykonania pracy projektowej:
 samodzielnie 2
 przy niewielkiej pomocy nauczyciela 1
 przy znacznej pomocy nauczyciela. 0
3. Podział pracy w grupie:
 samodzielny 2
 z wykorzystaniem sugestii nauczyciela 1
 przy pomocy nauczyciela. 0
4. Praca w zespole:
 przyjęcie funkcji lidera zespołu, motywowanie innych do pracy 3
 czynne współuczestniczenie w pracach zespołu 2
 wykonywanie przydzielonych zadań 1
 hamowanie pracy zespołu. 0
5. Dokonanie samooceny:
 trafna 2
 kłopoty z dokonaniem samooceny 1
 nie potrafi dokonać samooceny. 0
6. Stopień i poziom wykorzystania narzędzi informatycznych w projekcie:
 narzędzia wykorzystane odpowiednio do potrzeb 2
 narzędzia informatyczne wykorzystane w stopniu niezadowalającym 1
 nie korzystał. 0
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II. Ocena prezen-
tacji

1. Merytoryczna wartość informacji przekazanych w prezentacji:
 informacje rzeczowe, związane z tematem 2
 część informacji odbiega od tematu 1
 informacje mało konkretne, często odbiegające od tematu. 0
2. Pomysłowość prezentacji:
 oryginalność prezentacji 2
 prezentacja uporządkowana, standardowa 1
 prezentacja chaotyczna. 0
3. Przestrzeganie czasu przeznaczonego na prezentację:
 efektywne wykorzystanie czasu 2
 niewłaściwy podział czasu prezentacji w stosunku do całości przekazywanego 1

materiału
 wyraźnie wydłużony lub skrócony czas prezentacji. 0
4. Wysiłek włożony w proces przygotowania prezentacji (plansze, plakaty):
 duży 2
 niewielki 1
 żaden 0

RAZEM

Ocena:
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8. Proponowana literatura

Pluciński Tomasz, Doświadczenia chemiczne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1997

Sękowski Stefan, Chemia na co dzień, Nasza Księgarnia, Warszawa 1982

Domański Juliusz, Domowe zadania doświadczalne z fizyki, Prószyński i S-ka, Warsza-
wa 1999

Gaj Jan, Laboratorium fizyczne w domu , Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warsza-
wa 1982

Backe Hans, Z fizyką za pan brat , Iskry, Warszawa 1965

Sękowski Stefan, Ciekawe doświadczenia. Cz. 1, WSiP, Warszawa 1986

Sękowski Stefan, Moje laboratorium. Cz. 1, WSiP, Warszawa 1985

Błażejewski Ryszard, 100 prostych doświadczeń z wodą i powietrzem, Wydawnictwa Na-
ukowo-Techniczne, Warszawa 1991

Serwisy internetowe:
http://chemia-gimnazjum.republika.pl

http://eksperymentychemiczne.pl

http://e-chemia.nazwa.pl/ssc

http://fizyka.org

http://www.fizyka.net.pl

learningapps.org

Tamara Błażewicz, Anna Sokołowska
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni
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Anna Kulińska

Egzamin ósmoklasisty
z języka angielskiego

Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas ósmych szkoły podstawo-
wej będą przystępowali do egzaminu z języka obcego, który w wielu aspektach różni
się od dotychczas przeprowadzanych egzaminów zewnętrznych z języka obcego.

Zgodnie z Informatorem o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku
szkolnego 2018/2019, zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowa-
nia umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego:
• Znajomość środków językowych
• Rozumienie wypowiedzi
• Tworzenie wypowiedzi
• Reagowanie na wypowiedzi
• Przetwarzanie wypowiedzi.

Arkusz egzaminacyjny składać się będzie z pięciu części:

Część 1.
Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć na-
grania, których uczeń wysłucha dwukrotnie.

Część 2.
Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji
 uczniowie będą musieli, przykładowo, o coś poprosić, zapytać czy udzielić infor-
macji.

Część 3.
Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania
ze zrozumieniem.

Część 4.
Zadania sprawdzające opanowanie środków językowych. Uczniowie będą rozwiązy-
wać zadania badające ich znajomość gramatyki.

Część 5.
Jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być list/e-mail, wpis
na blogu, zaproszenie, ogłoszenie lub notatka.

Egzamin będzie zdawany przez wszystkich uczniów na tym samym poziomie, bez
wyróżnienia poziomu podstawowego i rozszerzonego, jak to miało miejsce wcześniej
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na egzaminie gimnazjalnym. Wszyscy uczniowie będą musieli się więc zmierzyć z za-
daniami otwartymi, które wcześniej występowały tylko w arkuszu egzaminu gimna-
zjalnego na poziomie rozszerzonym.

Jedną z największych zmian jest pojawienie się typu zadań, które do tej pory nie
występowały w egzaminie szóstoklasisty, egzaminie gimnazjalnym czy nawet egza-
minie maturalnym z języka obcego, jakimi są zadania otwarte sprawdzające zrozu-
mienie tekstów pisanych oraz rozumienie ze słuchu. Do tej pory poziom opanowania
sprawności receptywnych oceniany był jedynie za pomocą zadań zamkniętych.

Poniższa tabela prezentuje porównanie sprawdzanych umiejętności oraz rodza-
jów zadań występujących w dotychczasowym egzaminie gimnazjalnym na poziomie
podstawowym i rozszerzonym oraz w nowej formule egzaminu ósmoklasisty.

EGZAMIN
GIMNAZJALNY

poziom podstawowy

EGZAMIN
GIMNAZJALNY

poziom rozszerzony

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY

S
łu

ch
a

n
ie

ze
zr

o
zu

m
ie

n
ie

m

3 zadania  12 punktów 2 zadania  10 punktów 3–4 zadania (w tym przy-
najmniej jedno zadanie
otwarte) 12–14 punktów

zadania zamknięte: wybór
wielokrotny, zadania typu
prawda/fałsz

zadania zamknięte: wybór
wielokrotny

zadania zamknięte: wybór
wielokrotny, dobieranie;
zadania otwarte: zadanie
z luką/lukami, odpowie-
dzi na pytania

30% ogólnej liczby punk-
tów

25% ogólnej liczby punk-
tów

20–25% ogólnej liczby
punktów

Z
n

a
jo

m
o
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n

k
cj

i
ję

zy
k

ow
yc

h

3 zadania  10 punktów brak 3–4 zadania (w tym przy-
najmniej jedno zadanie
otwarte) 10–12 punktów

zadania zamknięte: wybór
wielokrotny, dobieranie

zadania zamknięte: wybór
wielokrotny, dobieranie;
zadania otwarte: zadanie
z luką/lukami

25% ogólnej liczby punk-
tów

15–20% ogólnej liczby
punktów

R
o
zu

m
ie

n
ie

te
k

st
ó
w

p
is

a
n
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h

3 zadania  12 punktów 3 zadania  10 punktów 3–4 zadania (w tym przy-
najmniej jedno zadanie
otwarte) 12–16 punktów

zadania zamknięte: wybór
wielokrotny, dobieranie

zadania zamknięte: wybór
wielokrotny

zadania zamknięte: wybór
wielokrotny, dobieranie;
zadania otwarte: zadanie
z luką/lukami, odpowie-
dzi na pytania

30% ogólnej liczby punk-
tów

25% ogólnej liczby punk-
tów

25–30% ogólnej liczby
punktów
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Z
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3 zadania  6 punktów 3 zadania  10 punktów 3–4 zadania (w tym przy-
najmniej jedno zadanie
otwarte) 10–12 punktów

zadania zamknięte: wybór
wielokrotny, dobieranie

zadania zamknięte: wy-
bór wielokrotny; zadania
otwarte: zadanie z luką/
lukami, tłumaczenie frag-
mentów zdań na język
obcy

zadania zamknięte: wybór
wielokrotny, dobieranie;
zadania otwarte: zadanie
z luką/lukami, parafraza
zdań, tłumaczenie frag-
mentów zdań na język
obcy, układanie fragmen-
tów zdań z podanych ele-
mentów leksykalnych

15% ogólnej liczby punk-
tów

25% ogólnej liczby punk-
tów

15–20% ogólnej liczby
punktów

W
yp

ow
ie

d
ź

p
is

em
n

a

brak zadanie otwarte: jedno
zadanie (bez możliwości
wyboru), polecenie w ję-
zyku polskim, w polece-
niu podano trzy kwestie,
które zdający powinien
rozwinąć w wypowiedzi
o długości 50–100 wyra-
zów

zadanie otwarte: jedno
zadanie (bez możliwo-
ści wyboru), polecenie
w języku polskim, polece-
nie zawiera trzy kwestie,
które zdający powinien
rozwinąć w wypowiedzi
o długości 50–120 wy-
razów, podany początek
wypowiedzi

25% ogólnej liczby punk-
tów

25–30% ogólnej liczby
punktów

Zadania otwarte przedstawione w Informatorze obejmują:
 (słuchanie) uzupełnienie notatki na podstawie wysłuchanego tekstu (notatka

i słuchanie po angielsku);
 (słuchanie) odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu (pytania

i słuchanie po angielsku);
 (funkcje) uzupełnienie luk w dialogach własnymi słowami tak, aby powstała lo-

giczna całość;
 (funkcje) uzupełnienie luk w dialogach z wykorzystaniem podanych wyrażeń

tak, aby powstała logiczna i gramatycznie poprawna całość;
 (czytanie) uzupełnienie notatki na podstawie przeczytanego tekstu (notatka

i tekst po angielsku);
 (czytanie) uzupełnienie polskiej notatki na podstawie przeczytanego angielskie-

go tekstu;
 (czytanie) odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanego tekstu (pytania i tekst

po angielsku);
 (środki językowe) uzupełnienie luk w tekście brakującym słowem;
 (środki językowe) tłumaczenie fragmentów zdań, z podaniem maksymalnej licz-

by słów, jaką zdający może napisać;
 (środki językowe) przekształcenie podanych słów tak, aby uzyskać poprawną

gramatycznie konstrukcję, z podaniem maksymalnej liczby słów, jaką zdający
może napisać;
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 (środki językowe) parafraza ze słowem kluczem, z podaniem maksymalnej liczby
słów, jaką zdający może napisać;

 (pisanie) tworzenie wypowiedzi pisemnej zgodnie z poleceniem, obejmujące ele-
ment odniesienia się do elementów polecenia i rozwinięcia poszczególnych ele-
mentów zadania.

Należy zwrócić uwagę, iż przy ocenianiu zadań otwartych sprawdzających rozumie-
nie tekstu słuchanego oraz tekstu czytanego nie jest wymagana całkowita popraw-
ność pisowni oraz poprawność gramatyczna zapisu. Kluczowe znaczenie ma sku-
teczność przekazu informacji i zgodność tej informacji z wysłuchanym/przeczyta-
nym tekstem. Uczeń może przekazać informację własnymi słowami, nie ma koniecz-
ności użycia słów usłyszanych/przeczytanych w tekście. Należy również zauważyć,
że uczeń nie musi odpowiadać pełnymi zdaniami, istotne są zawarte w odpowiedzi
zdającego informacje.

Taka formuła egzaminu na pewno będzie stanowiła wyzwanie, szczególnie
w pierwszych latach funkcjonowania, zarówno dla uczniów, jak i przygotowujących
ich nauczycieli. Na pewno jednak obraz umiejętności językowych uczniów uzyskany
dzięki nowym egzaminacyjnym zadaniom będzie pełniejszy i bardziej rzetelny.

Anna Kulińska
doradca metodyczny języka angielskiego

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
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Stella Laudańska, Anna Domzała, Joanna Szynal-Gajewska

Zagrajmy w coś...
MIEJSKA GRA EDUKACYJNA
NA MOTYWACH POWIEŚCI
„TAJEMNICZY OGRÓD”

Od lat obserwujemy, jak naszych uczniów wciągają scenariusze coraz to nowych
gier. Wielu z nich trudno oderwać od tabletu czy smartfona, choć warto zauważyć,
że do łask wracają także planszówki (uff... na szczęście!). Nie może dziwić rosną-
ca popularność gier terenowych, miejskich, które zdają się łączyć stare, poczciwe
planszówki z nieco zakurzoną, ale chyba niezapomnianą grą w podchody.

Najbardziej naturalną formą aktywności dziecka jest zabawa. Grzechem byłoby
tego nie wykorzystać. Przemyślana, ciekawa gra, wymagająca kreatywnego myśle-
nia i nieschematycznych rozwiązań, wspiera ucznia w rozwoju. Staje się atrakcyjną
i skuteczną strategią edukacyjną.

Wiele miejsc w przestrzeni miasta można wykorzystać jako scenerię gry. Wy-
starczy dostosować zadania, czasem lekko je zmodyfikować. W grze, którą poniżej
opisujemy, chciałyśmy wykorzystać znajomość powieści „Tajemniczy ogród”, zatem
skojarzenie z naturalnie piękną scenerią parku Oliwskiego było oczywiste.

Cele ogólne:

 doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
 rozwijanie zainteresowań i wyobraźni;
 budowanie poczucia własnej wartości ucznia poprzez stwarzanie sytuacji sprzy-

jających odniesieniu sukcesu;
 rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się;
 rozwijanie kreatywności, umiejętności logicznego myślenia;
 kształcenie postawy współodpowiedzialności, kompromisu;
 rozwijanie mocnych stron ucznia;
 poznawanie miejsca będącego wizytówką Trójmiasta.

Cele szczegółowe
Język polski
Uczeń potrafi:

 wykorzystać znajomość treści lektury do rozwiązywania zadań;
 zredagować opis ogrodu (uwzględniając jego „urodę” w różnych porach roku);
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 wykorzystać w opisie zróżnicowane, bogate słownictwo;
 zredagować zaproszenie;
 zastosować zasady ortograficzne i interpunkcyjne.

Matematyka
Uczeń potrafi:

 czytać plan;
 wymienić cechy charakterystyczne wielokątów;
 poprawnie liczyć;
 rozwiązać zagadki i szarady matematyczne, wykorzystując własną spostrzegaw-

czość;
 poprawnie posłużyć się pojęciami matematycznymi.

Zadania nauczyciela na poszczególnych etapach gry:
• przed rozpoczęciem gry

1. Przygotowuje/modyfikuje scenariusz gry.
2. Zaznajamia uczniów z sytuacją wyjściową  cele, rodzaje przewidywanych

zadań, potrzebne materiały, czas trwania gry.
3. Przedstawia zasady gry, omawia kryteria przyznawania punktów za po-

szczególne zadania.
4. Dzieli klasę na grupy, czuwa nad wyborem lidera.
5. Wyjaśnia ewentualne wątpliwości uczniów.

• w trakcie gry
1. Nie ingeruje w przebieg gry, jedynie czuwa nad przebiegiem rywalizacji.

• po zakończeniu gry
1. Podsumowuje, inspiruje uczestników do wyciągnięcia wniosków dotyczą-

cych realizacji celów/zadań.
2. Ocenia rozwiązania poszczególnych zadań.
3. Ocenia zachowanie uczniów w zakresie przestrzegania ustalonych zasad.

Kilka dobrych rad:
1. Przygotowując scenariusz, skonstruujmy go tak, by wszyscy uczestnicy czuli się

wygranymi.
2. Optymalny czas gry to 1,5 h, dłuższa forma może zmęczyć uczestników.
3. Grupa powinna liczyć max. 4–5 graczy, w zbyt licznej zaangażują się najaktyw-

niejsi, a reszta zostanie autsajderami.
4. Warto zadbać o różnorodność zadań  szyfr, rebus, wykreślanka, krzyżówka,

prawda  fałsz, puzzle, rysunki, scenki dramowe, wywiad, list, zagadka, foto-
grafia itd.

5. Stawiamy na współpracę, nie rywalizację. O wygranej w grze zadecyduje traf-
ność rozwiązań, nie czas pracy nad zadaniami. Dla sprawnego przeprowadzenia
gry konieczne jest jednak określenie limitu czasowego przy każdym wyzwaniu.

6. Dobrze, jeśli na mecie gry czeka na wszystkich uczestników jakaś niespodzian-
ka.

Przebieg gry

Klasę podzieliłyśmy na grupy i upewniłyśmy się, że dla wszystkich jasne są reguły
gry. Warto poświęcić na to czas wcześniej, omówić zasady na jednej z lekcji w ra-
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mach przygotowania do projektu. Każda grupa otrzymała mapkę parku z zaznaczo-
nymi punktami, w których czekały zadania (załącznik 1). Pierwszym wyzwaniem
było odnalezienie właściwego miejsca startu, ponieważ poszczególne drużyny miały
wyznaczone różne trasy:
grupa I A → B → C → D → E → F
grupa II B → C → D → E → F → A
grupa III C → D → E → F → A → B
grupa IV D → E → F → A → B → C
grupa V E → F → A → B → C → D
grupa VI F → A → B → C → D → E
Aby uatrakcyjnić scenariusz rywalizacji i dać szansę wykorzystania różnych umie-
jętności, przygotowane dla graczy wyzwania obejmowały zarówno język polski, jak
i matematykę. Punkty A, C, E to zadania polonistyczne na motywach powieści „Ta-
jemniczy ogród”, natomiast w miejscach oznaczonych B, D, F na uczestników cze-
kały wyzwania matematyczne. Oprócz punktów za poprawne rozwiązanie uczniowie
zbierali także elementy puzzli. Musieli z nich złożyć obrazek, ale dopiero po roz-
wiązaniu ostatniego zadania. Zdjęcie skrywa charakterystyczne w parku Oliwskim
miejsce  stary kasztan z wielką dziuplą (załącznik 2). Drzewo to nasza meta, tu
ukryłyśmy słodkie niespodzianki dla każdej z grup.

Zadania polonistyczne (A, C, E)
W każdym z punktów uczniowie na wstępie muszą dokonać wyboru stopnia

trudności. Za rozwiązanie zadań łatwiejszych otrzymają jeden element puzzli. Jeśli
zaryzykują i podejmą się trudniejszego zadania, mają szansę zdobyć dwa elementy
puzzli.
UWAGA! Konsekwencją wyboru łatwiejszych zadań będzie brak niektórych puzzli,
co może utrudnić, ale nie uniemożliwić odgadnięcie miejsca, w którym znajduje się
meta.

Zadanie A (załącznik 3)
Zadanie C (załącznik 4)
Zadanie E (załącznik 5)

Zadania matematyczne (B, D, F)
Zadania matematyczne są dostosowane do umiejętności grupy uczestniczącej

w danej rozgrywce. W tym przypadku pominęłyśmy różne stopnie trudności.
Zadanie A (załącznik 6)
Zadanie C (załącznik 7)
Zadanie E (załącznik 8)

Niewątpliwie gra edukacyjna to atrakcyjny sposób na pracę z uczniem. Pozwala za-
istnieć każdemu dziecku i pokazać się z innej strony, co pozytywnie wpływa na rela-
cje w grupie. Dodatkowo w zadaniach przemycamy treści programowe i umiejętno-
ści, na których nam zależy. Taką formę aktywności na pewno polubią kinestetycy,
dla których sala lekcyjna nie jest sprzyjającą przestrzenią.

To co? Widzimy się w parku Oliwskim?

Stella Laudańska, Anna Domzała, Joanna Szynal-Gajewska
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni
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Załącznik 1

źródło: www.parkoliwski.gdansk.pl

Załącznik 2
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Załącznik 3

Zadanie I

Rozwiążcie krzyżówkę:

1. Pora roku, na którą czekali
bohaterowie.

2. Kraj, w którym toczy się ak-
cja powieści.

3. Imię głównej bohaterki.
4. Zwierzę, które Dick karmił

orzechami.
5. Zawód wykonywany przez

Bena.
6. Rośliny rosnące w otoczeniu

posiadłości.
7. Kwiat zasadzony pierwszego

dnia przez Colina.
8. Tak Mary żartobliwie nazy-

wała Colina.
9. Zabawka, którą dostała Ma-

ry.
10. Kraj, w którym urodziła się

Mary.
11. Tak zwracały się do Mary

dzieci pastora.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Zadanie II

Połączcie imiona z nazwiskami bohaterów powieści.
Mary Craven
Dick Sowerby
Ben Lennox
Colin Weatherstaff
Marta Sowerby

WERSJA TRUDNIEJSZA (za dodatkowy element puzzli):

Zadanie I

Rozwiążcie krzyżówkę.

Zadanie II

Wypiszcie imiona i nazwiska 5 bohaterów powieści (uwaga na pisownię!)
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Załącznik 4

Poniższe teksty uzupełnijcie trafnie dobranym słownictwem tak, by powstały
opisy ogrodu przed i po przemianie.

WERSJA TRUDNIEJSZA (za dodatkowy element puzzli)  bez podanego słownictwa.

Fragment I
Oto znajdowała się w tajemniczym ogrodzie! Było to najrozkoszniejsze miejsce, ja-
kie można sobie wyobrazić. Wysoki . . . . . . . . . . . . . . okalający ogród od wewnątrz okry-
ty był . . . . . . . . . . . . . . gałęziami pnących . . . . . . . . . . . . . . , od zewnątrz porastał go gęsty
bluszcz. Ziemię wszędzie pokrywała . . . . . . . . . . . . . . trawa. Mary stąpała pośród drzew
i nie wiedziała, czy żyją, czy też pomarły. Tu i ówdzie widać było ślady . . . . . . . . . . . . . . ,
a w narożnikach . . . . . . . . . . . . . . z kamiennymi ławkami i . . . . . . . . . . . . . . wazonami. Mary
popatrzyła na zaniedbaną rabatę, obchodząc ją dookoła, znajdowała coraz to więcej
drobnych, bladoróżowych . . . . . . . . . . . . . . .

„Jakież to dziwne, śliczne miejsce! Tu jest zupełnie tak, jakby jakaś . . . . . . . . . . . . . .

w sen zapadła”.

Fragment II
Ileż to rzeczy cudnych w tym ogrodzie się zdarzyło! . . . . . . . . . . . . . . powyrywane,
drzewa oczyszczone z . . . . . . . . . . . . . . gałązek. Zdawało się, że nie będzie końca
. . . . . . . . . . . . . . i ukazywaniu się coraz to nowych roślinek. Zaczęły okrywać się pącz-
kami i ukazywać kolory  wszystkie odcienie błękitu, . . . . . . . . . . . . . . , złota i fioletu.
Cudnie kwitnące irysy, białe lilie, ostróżki, dzwonki czy . . . . . . . . . . . . . . garściami moż-
na było zbierać. A róże?! Z dnia na dzień owijały się wokół pni, zwieszały z gałęzi
drzew, pięły po murach, rozsypywały . . . . . . . . . . . . . . . Nad głowami cudnie kwitnący
gąszcz, powódź kwiatów . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , drzew brzoskwiniowych. Przez
ukwiecone gałązki przezierał . . . . . . . . . . . . . . niczym cudne, modre oczy. Można było
również zaznajomić się z całym światem pracowitych owadów  pszczół, mrówek,
chrząszczy.

Tajemniczy ogród powracał do życia, a z nim . . . . . . . . . . . . . . .

purpura, bezlistne, róże, kaskady, ścieżki, omszałe, mur, istota ludzka, chwasty,
mieczyki, błękit nieba, altany, kiełki, zrudziała, jabłonie, wiśnie, dwoje dzieci,
suche, kiełkowanie

Rozwiązanie

Fragment I
Oto znajdowała się w tajemniczym ogrodzie! Było to najrozkoszniejsze miejsce, jakie
można sobie wyobrazić. Wysoki mur okalający ogród od wewnątrz okryty był bezlist-
nymi gałęziami pnących róż, od zewnątrz porastał go gęsty bluszcz. Ziemię wszędzie
pokrywała zrudziała trawa. Mary stąpała pośród drzew i nie wiedziała, czy żyją,
czy też pomarły. Tu i ówdzie widać było ślady ścieżek, a w narożnikach altany z ka-
miennymi ławkami i omszałymi wazonami. Mary popatrzyła na zaniedbaną rabatę,
obchodząc ją dookoła, znajdowała coraz to więcej drobnych, bladoróżowych kiełków.

„Jakież to dziwne, śliczne miejsce! Tu jest zupełnie tak, jakby jakaś istota ludz-
ka w sen zapadła”.
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Fragment II
Ileż to rzeczy cudnych w tym ogrodzie się zdarzyło! Chwasty powyrywane, drze-
wa oczyszczone z suchych gałązek. Zdawało się, że nie będzie końca kiełkowaniu
i ukazywaniu się coraz to nowych roślinek. Zaczęły okrywać się pączkami i ukazywać
kolory  wszystkie odcienie błękitu, purpury, złota i fioletu. Cudnie kwitnące irysy,
białe lilie, ostróżki, dzwonki czy mieczyki garściami można było zbierać. A róże?!
Z dnia na dzień owijały się wokół pni, zwieszały z gałęzi drzew, pięły po murach,
rozsypywały kaskadami. Nad głowami cudnie kwitnący gąszcz, powódź kwiatów
jabłoni, wiśni, drzew brzoskwiniowych. Przez ukwiecone gałązki przezierał błękit
nieba niczym cudne, modre oczy. Można było również zaznajomić się z całym świa-
tem pracowitych owadów  pszczół, mrówek, chrząszczy.

Tajemniczy ogród powracał do życia, a z nim dwoje dzieci.

UWAGA! Jeśli uczniowie zdecydują się na wersję trudniejszą, za poprawne uznajemy
wszystkie uzupełnienia oddające sens oryginalnego opisu.

Załącznik 5

Zredagujcie i zapiszcie zaproszenie dla Dicka na otwarcie wystawy „Ogrody
różane”. Pamiętajcie o niezbędnych informacjach!

WERSJA TRUDNIEJSZA (za dodatkowy element puzzli)

Znajdźcie błędy w zaproszeniu i wypiszcie je lub zaznaczcie.

Mam zaszczyt zaprosić

Dicka Craven’a

na uroczyste otwarcie wystawy „ Ogrody różane”,

które odbędzie się 15 maja 2018 roku w Parku Oliwskim

w Gdańsku.

uczniowie klasy VA

Załącznik 6

KWADRATY MILCZENIA

Każdy członek zespołu otrzymuje jedną kopertę, w której są pocięte kwadraty.
Z otrzymanych fragmentów ułóżcie cztery identyczne figury. Nie ma możli-
wości złożenia kwadratu z elementów znajdujących się w kopercie: potrzebne
wam będą elementy znajdujące się u pozostałych członków zespołu. Aby wyko-
nać zadanie, trzeba oddać niepotrzebne części i poprosić o inne. Należy jednak
przestrzegać reguł:
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1. Nie wolno się porozumiewać.
2. Nie wolno prosić o potrzebne części ani wskazywać ich w jakikolwiek sposób.
3. Wszystkie części należy wręczać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek

zegara.
4. Części muszą być przekazywane pojedynczo i nie wolno sygnalizować w żaden

sposób, że czekacie zbyt długo bądź że zabrakło wam elementów.
5. Ćwiczenie jest skończone, gdy wszyscy ułożą kwadrat o takich samych wymia-

rach.

Przykładowe kwadraty do rozcięcia:

Załącznik 7

WYKREŚLANKA

Odszukajcie w kwadracie literowym pojęcia matematyczne i wykreślcie je. Wy-
razy są umieszczone pionowo i poziomo. Pozostałe litery czytane poziomo
utworzą nazwę kolejnego punktu waszej wędrówki.

U K W A D R A T S U M A U
Ł S K Ł A D N I K K O Ł O
A S Z R Ó W N O L E G Ł A
M S Y F R A R Ó Ż N I C A
E P R O M I E Ń Y D I O N
K I Z Ś R E D N I C A O S
I L O C Z Y N A O K R Ą G

Rozwiązanie

Pojęcia do wykreślenia: koło, okrąg, kwadrat, równoległa, ułamek, cyfra, średnica,
promień, suma, różnica, iloczyn, składnik.

Hasło: USZY DIONIZOSA
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Załącznik 8

LICZBOWE HASŁO

Obliczcie działania. Uzyskane wyniki wpiszcie w kolejności rosnącej do poniż-
szej tabeli. Pod nimi umieśćcie przypisane do nich litery alfabetu, a dowiecie
się, jak nazywa się ogród skalny położony blisko Palmiarni, w którym znaj-
dują się rośliny ze wszystkich stron świata rosnące w naturalnych warunkach
jedynie w górach.

P 13
4

+ 22
4

= ?

L 2000 : 500 = ?

A 0,3 · 32 = ?

N 63
4

– 21
4

= ?

I 3 · 3,3 = ?

A 2,7 + 2,8 = ?

R 4,2 + 5,37 = ?

I 6,75 – 2,3 = ?

M 37,4 – 23,5 = ?

U 8,625 + 33
8

= ?

Liczba

Litera

Rozwiązanie:

2,7 4 4,25 4,45 4,5 5,5 9,57 9,9 12 13,9

A L P I N A R I U M
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Jerzy Ambroży

Innowacyjność polskiej edukacji
i gospodarki

Wstęp

Wśród cech napędzających cywilizacyjny rozwój ludzkości należy wymienić m.in. in-
nowacyjność i kreatywność. Obecnie, w dobie postępu naukowo-technicznego, ich
znaczenie ciągle wzrasta. Zwłaszcza że właściwy rozwój tych cech w edukacji mo-
że mieć bardzo ważne znaczenie dla przyszłości i konkurencyjności naszej gospo-
darki. W tym kontekście można powiedzieć, że innowacyjna edukacja jest kluczem
do innowacyjnej gospodarki. Jak stwierdza S.M. Kwiatkowski: „bez innowacyjnej
szkoły podstawowej, średniej i wyższej trudno jest myśleć o innowacyjnych przed-
siębiorstwach”1). Warto więc rozważyć następujące zagadnienie: Czy obecnie polska
edukacja i polska gospodarka są wystarczająco innowacyjne? Aby odpowiedzieć na
to pytanie, należy najpierw powiedzieć, co rozumiemy przez: innowację, innowacyj-
ność, innowacyjność edukacji, innowacyjność gospodarki.

Innowacja/innowacyjność

Słowo „innowacja” pochodzi od łacińskiego innovatis, czyli odnowienie, tworzenie
czegoś nowego. Definiowane jest jako „wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo
wprowadzona, nowość, reforma”2); „zmiana polegająca na wprowadzeniu czegoś ja-
kościowo nowego w danej dziedzinie życia społecznego, zwłaszcza w gospodarce;
nowatorstwo”3). Potocznie „innowacja” oznacza coś nowego i innego od dotychczaso-
wych rozwiązań; kojarzy się z potrzebną zmianą na lepsze4) i bardzo często używana
jest jako synonim słowa „zmiana”. Innowacje można interpretować w szerokim bądź
wąskim znaczeniu. W wąskim ujęciu innowacja jest po prostu wynalazkiem, który
znajduje określone wykorzystanie, natomiast w szerszym ujęciu  całym procesem
zarządzania, obejmującym różnorodne czynności, prowadzące do tworzenia, rozwi-
jania i wprowadzania nowych wartości w produktach lub nowych połączeń środków
i zasobów, które są nowością dla tworzącej lub wprowadzającej je jednostki. Postrze-
gane w szerokim ujęciu innowacje obejmują również przenoszenie tych wartości na

1) S.M. Kwiatkowski, Społeczeństwo innowacyjne, Warszawa 1990, s. 187.
2) J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980, s. 307; także:

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych , Warszawa 1985, s. 190.
3) Encyklopedia popularna PWN , Warszawa 1982, s. 294.
4) W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,

Warszawa 2007, s. 11.
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istniejących bądź nowych partnerów rynkowych, oraz mogą być wynikiem pracy gru-
py przedsiębiorstw5).

Wiele definicji innowacji powstało w Polsce w latach sześćdziesiątych XX wieku.
Do badaczy zajmujących się tą problematyką możemy zaliczyć m.in.: J. Więckow-
skiego, B. Fiedora, S. Kasprzyka, Z. Pietrusińskiego, W. Sprucha, Z. Madeja.

Zdaniem Z. Pietrusińskiego innowacje to zmiany celowo wprowadzane przez
człowieka lub zaprojektowane przez układ cybernetyczny, które polegają na zastę-
powaniu dotychczasowych stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w świetle
określonych kryteriów składających się w sumie na postęp. Definicja ta jest bardzo
trafna z dzisiejszego punktu widzenia. Odrębną od wszystkich innych autorów in-
terpretację innowacji zaproponował Z. Madej, który za innowacje uznawał zmiany
niekoniecznie posiadające znamiona pozytywne6).

Według OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) innowacja to
wdrożenie w praktyce gospodarczej nowego albo znacząco udoskonalonego produk-
tu, usługi lub procesu, w tym także wdrożenie nowej metody marketingowej lub or-
ganizacyjnej redefiniującej sposób pracy lub relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem7).

Z kolei „innowacyjność”, zdaniem P. Niedzielskiego, jest „cechą podmiotów go-
spodarczych lub gospodarek, oznaczającą zdolność do tworzenia i wdrażania inno-
wacji, jak również ich absorpcji, wiążącą się z aktywnym angażowaniem się w proce-
sy innowacyjne i podejmowaniem działań w tym kierunku; oznacza również zaanga-
żowanie w zdobywanie zasobów i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w tych
procesach”8). Innowacyjność często mierzy się ilością wprowadzonych innowacji oraz
wielkością nakładów przeznaczonych na te działania. Innowacyjność ściśle wiąże się
z posiadanymi zasobami, ale także umiejętnością ich wykorzystania, czyli dojrzało-
ścią innowacyjną (odpowiednim poziomem kultury organizacyjnej, warunkującym
wykorzystanie posiadanych zasobów)9).

Innowacyjność polskiej edukacji

Zdaniem W. Okonia innowacja pedagogiczna to „zmiana struktury systemu szkolne-
go (dydaktycznego, wychowawczego) jako całości lub struktury ważnych jego skład-
ników  w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym”10). Podobnie in-
nowację określa J. Półturzycki, według którego dotyczy ona wszelkich zmian zacho-
dzących w dziedzinie wychowania, kształcenia, organizacji i uwarunkowań szkol-
nictwa. Może również dotyczyć metod pracy nauczyciela, form aktywności uczniów,

5) P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Szczecin 2006, s. 21.
6) W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,

Warszawa 2007, s. 16.
7) http://www.oecd.org/science/innovationinscetechnologyandindustry/

2101.733.pdf; także: O. Manual, Guidelines for collecting and interpreting innowation data-
-third edition, OECD & Eurostat, 2005, s. 29 i 46, http:/epp.eurostat.ec.europa.en/

cache/ITY_PUBLIC/OSLO/EN/OSLO-EN.PDF (data dostępu: 19.11.2013 r.)
8) P. Niedzielski, Rodzaje innowacji , w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć,

K.B. Matusiak (red.) Warszawa 2005, s. 74.
9) Tamże, s. 75.

10) W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 136.
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treści i celów edukacji oraz ustaleń legislacyjnych11). Według R. Schulza główne
kategorie zmian innowacyjnych „to: procesy planowania i realizacji reform oświato-
wych; bieżąca działalność modernizacyjna administracji oświatowej; zastosowanie
w praktyce wyników badań naukowych; działalność eksperymentalna szkół i innych
placówek oświatowo-wychowawczych; twórczość pedagogiczna nauczycieli. Katego-
rie te wzajemnie się uzupełniają i dopełniają w procesie rozwojowym edukacji”12).

Rozwój edukacji wywołuje nowe inicjatywy innowacyjne, z których wyłania się
model szkoły przyszłości jako organizacji uczącej się i innowacyjnej. Innowacja sta-
je się obecnie normą funkcjonowania instytucji edukacyjnej, a szkoły przechodzą
od zachowań replikacyjnych do innowacyjnych, „produkty edukacji” dostosowują
do potrzeb społecznych. W tym miejscu nasuwa się pytanie: Jak w Polsce wygląda
sytuacja pod względem innowacji edukacyjnej?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź w tym względzie. Obecnie bardzo aktualny
jest problem niedopasowania umiejętności wynoszonych z systemu edukacji do po-
trzeb przedsiębiorców (pracodawców), sygnalizowany w badaniach rynku pracy i lo-
sów absolwentów szkół13). System edukacji musi dostosowywać się do potrzeb ryn-
ku pracy. Powinien wyposażyć przyszłych pracowników w umiejętności niezbędne
do ciągłego podnoszenia kwalifikacji (uczenia się przez całe życie z możliwością wie-
lokrotnego wchodzenia i wychodzenia z systemu edukacji na różnych poziomach14)),
ale także ucząc tak podstawowych zachowań, jak odpowiedzialność, punktualność,
rzetelność.

Tak określone wyzwania wskazują na potrzebę zmiany paradygmatu systemu
edukacji. Musi nastąpić odejście od systemu nastawionego na dostarczanie wiedzy
w kierunku systemu zapewniającego, obok wiedzy, umiejętności i kształtującego
postawy. Zachodzi konieczność zmiany sposobu określania wiedzy niezbędnej ab-
solwentowi systemu edukacji na rzecz mierzenia efektów kształcenia.

W tym kontekście cele polskiej oświaty wyznaczyła reforma systemu eduka-
cji, nad którą prace rozpoczęto w 1997 roku15). Wprowadzenie centralnego syste-
mu testowego, utworzenie gimnazjów, rezygnacja z egzaminów na studia i para-
metryzacja całości procesu edukacji miały włączyć Polskę w popularny na Zacho-
dzie model edukacji podporządkowanej potrzebom globalnego rynku pracy. Kierunki
zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym określone zostały w Ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 205, poz. 1206. Bardzo istotna z punk-
tu widzenia funkcjonowania jednostki na rynku pracy jest możliwość uzyskiwania

11) J. Półturzycki, Innowacja pedagogiczna , w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku ,
T. II, Warszawa 2003, s. 332.

12) Tamże, s. 332.
13) J. Ambroży, Losy absolwentów gdyńskich szkół zawodowych , Gdyński Kwartalnik

Oświatowy 2–3/2015.
14) J. Ambroży, Edukacja a rynek pracy  problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości ,

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4/2012; także: J. Ambroży, Kształtowanie oferty
edukacyjnej dla osób dorosłych  możliwości i bariery, Edukacja Ustawiczna Dorosłych
3/2010.

15) W. Książek, Rzecz o reformie edukacji 1997–2001, Warszawa 2001, s. 14–18
i nast.; także: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Reforma systemu edukacji. Projekt,
Warszawa 1998, s. 10–20 i nast.
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lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, w elastycznym
systemie kształcenia ustawicznego wpisanego w system oświaty i ściśle powiązanego
ze szkolnictwem zawodowym16). Kolejna reforma systemu edukacji dotyczy nie tylko
zmian ustroju szkolnego. To także wdrażanie nowych rozwiązań w rozwoju szkol-
nictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmian w organizacji
i funkcjonowaniu szkół i placówek. W systemie kształcenia zawodowego wdraża-
nych jest wiele działań z udziałem pracodawców17). Utworzona została „nowa szkoła
zawodowa”. To szkoła branżowa, która w dodatku daje gwarancję po drugim stopniu
na zdawanie matury18).

Cieszą przykłady przedsięwzięć popularyzujących w naszym kraju postawy kre-
atywne i innowacyjne. Największym i najbardziej znanym przedsięwzięciem w tym
zakresie są prowadzone corocznie od 2006 roku ogólnopolskie konkursy Innowacyj-
ny Nauczyciel i Innowacyjna Szkoła. Oba konkursy organizowane są w ramach mię-
dzynarodowego programu Partners in Learning (Partnerstwo dla Przyszłości) firmy
Microsoft, a współorganizatorem na terenie Polski są: Ośrodek Edukacji Informa-
tycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Wydawnictwo „Głos Nauczy-
cielski”. Celem zarówno programu, jak i konkursów jest aktywne propagowanie
i upowszechnianie nauczania i uczenia się przy wykorzystywaniu narzędzi infor-
matycznych i technologii. Podobnie jak w innych krajach, polskie wersje konkursów
kierowane są do wszystkich typów szkól i nauczycieli wszystkich przedmiotów.

Dużą rolę w innowacyjnym kształceniu nauczycieli szkół zawodowych spełniają
realizowane pod egidą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projekty z cyklu Leonar-
do da Vinci  Transfer Innowacji. Promują one innowacyjne podejście do edukacji
i doskonalenia zawodowego, które uwzględnia potrzeby rynku pracy.

Ciekawą innowacją jest udział szkół w tzw. klastrach (regionalnych skupiskach
powiązanych firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi insty-
tucji, również naukowych i oświatowych). Udział w klastrze jest przydatny zarówno
dla nauczycieli, jak i uczniów. Możliwość bieżącego kontaktu z firmami, instytucja-
mi naukowymi i badawczymi, uczestnictwo w regionalnych konferencjach tych firm
umożliwia młodzieży i nauczycielom zapoznanie się z najnowszą wiedzą i stosowa-
nymi rozwiązaniami technicznymi.

Pozytywnym przykładem jest międzynarodowy konkurs Odyseja Umysłu reali-
zowany przez fundację Odyssey of the Mind Polska, pod patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Celem programu jest inspirowanie uczestników do działania
w duchu innowacji, przełamywania schematów i przyzwyczajeń, ale także w duchu
kooperacji z uwzględnieniem pomysłów i opinii innych. W naszym kraju realizowany
jest od ponad 20 lat. Wzięło w nim udział kilkanaście tysięcy uczestników, a lau-
reaci z naszego kraju 17 razy zdobyli tytuł mistrzów świata i złoty puchar, 12 razy
wywalczyli srebrne medale i 7 razy brązowe. Lepsze wyniki uzyskali jedynie Ame-
rykanie i Chińczycy. Te wyniki świadczą o potencjale, na który moglibyśmy liczyć,

16) J. Ambroży, Nowa edukacja zawodowa w Polsce w świetle przemian społeczno-
-gospodarczych i oczekiwań rynku pracy, w: Cz. Plewka (red.), Nauka, edukacja, rynek pracy.
Przede wszystkim współdziałanie, Szczecin  Koszalin 2013, s. 189–196.

17) J. Ambroży. Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi , Gdyński Kwartalnik
Oświatowy 1/2017.

18) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo oświatowe.
(D.U. z 2017 r. poz. 60 i 949); także: Reformaedukacji.men.gov.pl
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gdyby udało się pracę poświęconą rozwijaniu kreatywności naszych uczniów szerzej
upowszechnić w szkołach.

Jaka jest zatem innowacyjność polskiej edukacji? Biorąc pod uwagę kwestię
mierzonego międzynarodowo poziomu edukacji naszego społeczeństwa, to Polska
od wielu lat szczyci się wysokim poziomem skolaryzacji, a liczba osób z wyższym
wykształceniem osiąga już poziom krajów wysoko rozwiniętych; wśród populacji
w wieku 30–34 lat wyższe wykształcenie ma już 40,5% osób19). Cieszy fakt, że w ba-
daniach PISA20) polscy uczniowie zajęli wysokie miejsce. Począwszy od 2000 roku
OECD, co trzy lata, publikuje wyniki i analizy testów, które mają sprawdzać jakość
edukacji oraz poziom wykształcenia piętnastolatków z kilkudziesięciu najbardziej
rozwiniętych krajów świata. W porównaniu z pierwszą edycją polscy uczniowie za-
notowali znaczący awans, zajmując w trzech częściach badania  matematycznej,
przyrodniczej i sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego  wysokie, odpowied-
nio 14., 10. i 9. miejsce.

Zgoła inaczej wygląda kwestia prowadzonych innowacji w polskich szkołach.
Z analizy wykazów prowadzonych innowacji przez kuratoria oświaty wynika, że
w polskich szkołach jest małe zainteresowanie prowadzeniem działalności innowa-
cyjnej. Informacje o prowadzonych przez szkoły innowacjach można uzyskać z ich
stron internetowych. Niestety informacji o innowacji edukacyjnej nie prowadzi na
portalach edukacyjnych Główny Urząd Statystyczny. Także w Systemie Informacji
Oświatowej (SIO) nie zamieszcza się danych o działalności innowacyjnej szkół i pla-
cówek. Nie mierzy się w sposób systematyczny ich występowania.

W świetle powyższego można stwierdzić, że działalność innowacyjna polskiej
edukacji nie jest zbyt mocno rozwinięta. Nie oznacza to oczywiście, że innowacja edu-
kacyjna (rozumiana jako nauczanie kreatywności i samodzielności) jest bezcelowa.
Bowiem innowacje edukacyjne to metody osiągania celów edukacyjnych państwa,
które przyczyniają się do wychowania twórczego, pracowitego i odpowiedzialnego
człowieka.

Innowacyjność polskiej gospodarki

Innowacje mogą mieć charakter techniczny, marketingowy, organizacyjny lub pro-
cesowy. Dodać należy, że samych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) nie
można traktować jako innowacji, ale dopiero ich zastosowanie w praktyce gospodar-
czej. Istotne są również wydatki na działalność innowacyjną związane z (B+R) oraz
te, które nie są z nimi związane21).

Znaczenie innowacji dla gospodarki spowodowało, iż w sposób systematyczny
mierzy się ich występowanie (p. statystyki GUS). Jednym z podstawowych mierni-
ków jest kategoria nakładów na działalność innowacyjną. Obejmuje ona wydatki
na:

 działalność badawczo-rozwojową (własną oraz prace nabyte),
 zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw (patenty, licencje, zna-

ki towarowe itp.),

19) Dane za: strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (online): www.nauka.gov.pl
20) Internet, wyniki z Google: PISA 2012, OECD 2013.
21) Por. H. Holanders, S. Tarantola, Innovation Union Scoreboard 2010  Methodology

report , en pdf (data dostępu 21.11.2013 r.)
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 środki trwałe konieczne do wdrożenia innowacji (maszyny, urządzenia technicz-
ne, budynki, budowle oraz grunty),

 szkolenie personelu związane z działalnością innowacyjną,
 marketing nowych i zmodernizowanych wyrobów (badania rynkowe, testy ryn-

kowe, reklama),
 oprogramowanie, prace wdrożeniowe itp.

Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadze-
nia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania
nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do two-
rzenia nowych produktów, do ulepszenia technologii, zwiększenia efektywności i tym
samym do zwiększenia konkurencyjności wobec innych krajów22).

Według instytucji PRO INNO Europe, założonej przez Komisję Europejską do
badania rozwoju innowacyjności, polskie przedsiębiorstwa w 2009 roku zajmowały
23. miejsce na 27 krajów Unii Europejskiej. Współczynnik SII (Summary Innovation
Index) dla Polski wynosił w 2009 roku 0,317 przy średniej unijnej 0,47823). Nale-
ży podkreślić, że innowacyjność polskiej gospodarki rośnie bardziej niż w innych
krajach Unii  w 2007 roku współczynnik SII wynosił 0,270 przy średniej 0,450.
W rankingu przedsiębiorstw inwestujących najwięcej na świecie w badania zostały
uwzględnione dwa polskie przedsiębiorstwa: Telekomunikacja Polska (488. miejsce)
oraz KGHM Polska Miedź (864. miejsce), podczas gdy w pierwszej pięćdziesiątce było
osiemnaście przedsiębiorstw z Unii Europejskiej24).

Według opublikowanego w marcu 2010 r. raportu „European Innovation Score-
board 2009”, Polska, podobnie jak w poprzednim roku, została zaliczona do grupy
krajów doganiających (catching up countires). Polska znajduje się w grupie krajów,
których poziom innowacyjności znajduje się poniżej średniej dla wszystkich kra-
jów objętych badaniem. Niestety nie napawa optymizmem pozycja Polski w innych
rankingach unijnych i światowych, w których również zajmujemy miejsca poniżej
średniej. Z raportów wynika również, że poziom innowacyjności w Polsce znacząco
rośnie. Silne strony naszego kraju zostały powiązane z zasobami ludzkimi, inwe-
stycjami przedsiębiorstw oraz wynikami gospodarczymi. Kwestie, które wymagają
poprawy, wiążą się przede wszystkim z koniecznością zwiększenia powiązań między
sektorem publicznym a prywatnym, przywiązaniem większej wagi do ochrony wła-
sności intelektualnej oraz koniecznością zwiększenia liczby innowacyjnych przed-
siębiorstw. Raport zwraca uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat istotnie zwiększył
się poziom finansowania, w tym wsparcie publiczne działalności innowacyjnej.

Według Ministerstwa Gospodarki największą barierą dla rozwoju innowacyjno-
ści polskich przedsiębiorstw są wysokie koszty prowadzenia badań naukowych oraz
niechęć przedsiębiorców do podejmowania ryzyka związanego z wprowadzaniem no-
wych rozwiązań i produktów.

22) Biuro Analiz Sejmowych: D. Grodzka, A. Zygierewicz, Innowacyjność polskiej gospodar-
ki (http//parl.sejm.gov.pl/WydBAS,nsf/0/768EB17.906BB610C12.374.190.

041F765/$file/infos_030.pdf). 7-93-2008. [dostęp 2010-08-09].
23) PRO INNO Europe: European Innovation Scoreboard. Comparative Analysis of

Innovation Performance (http//www.proinno-europe.eu/page/european-innovation-

scoreboard-2009) .01–2010. [dostęp 9.08.2010 r.]
24) K. Niklewicz, Firmy w UE wreszcie innowacyjne. A polskie?

(http//gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,52.981,9663.992.html),
[dostęp 4.12.2008 r.]
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Z raportu KPMG (2014 r.) „Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce”
wynika, że 78% średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce podjęło w ostatnich
trzech latach prace nad rozwiązaniami o nowatorskim charakterze. We wszystkich
sektorach kluczowym obszarem działalności innowacyjnej są innowacje produkto-
wo-usługowe, które w ostatnich trzech latach wdrożyło 58% przedsiębiorstw przemy-
słowych oraz 50% handlowych i usługowych. W przemyśle natomiast istotne są inno-
wacje procesowe, które podjęło 60% przedsiębiorstw, a wdrożyło je 48%. Dla handlu
i usług ważne są innowacje organizacyjne, bowiem 46% przedsiębiorstw tego sektora
podjęło prace z tym związane, a 42% wdrożyło nowe rozwiązania organizacyjne. Dość
rzadko wdrażane są innowacje marketingowe, bowiem co czwarte przedsiębiorstwo
wdrożyło taką działalność. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że tylko 17%
działających w Polsce średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych oraz 13%
przedsiębiorstw handlowych i usługowych to doświadczeni innowatorzy lub liderzy
innowacji. W praktyce przedsiębiorstwa najczęściej nastawiają się na przyjmowanie
najlepszych praktyk z rynku (12%), a na wypracowanie nowych rozwiązań decydu-
je się tylko 6%. Dominującym podejściem jest oparcie innowacji na wewnętrznych
zasobach przedsiębiorstwa, jednak przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi25).
Niemniej może napawać optymizmem tendencja wzrostowa poziomu innowacyjno-
ści, co pokazują dane statystyczne zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Zakończenie

Obserwując polski dyskurs medialny poświęcony kondycji systemu edukacji, o czym
wspominałem wcześniej, można łatwo zauważyć, że przedsiębiorcy negatywnie oce-
niają przygotowanie naszej młodzieży do podjęcia pracy zawodowej. Można powie-
dzieć, że w kontekście niepowodzeń młodych Polaków na rynku pracy sukcesy edu-
kacyjne polskich uczniów są co najmniej wątpliwe. Niestety mimo wzrostu działal-
ności innowacyjnej przedsiębiorstw, nie widać wyraźnego wzrostu liczby osób w niej
zatrudnianych. Czyżby dla twórczych i innowacyjnych absolwentów po prostu nie
było w Polsce miejsca? W „sporze” gospodarki i edukacji przedstawiciele stron mają
swoje racje. W kontekście prowadzonych rozważań zarówno polska edukacja, jak
i gospodarka jawią się jako niewystarczająco innowacyjne.

dr Jerzy Ambroży
Technikum nr 4 w Gdyni
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Jerzy Ambroży

Kształtowanie postaw
przedsiębiorczych

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest postawa przedsiębiorcza
i w jaki sposób można ją kształtować. Przystępując do omówienia zagadnień związa-
nych z kształtowaniem postawy przedsiębiorczej, przytoczę spotykane w literaturze
definicje terminów: „przedsiębiorczość”, „postawa”, jak również „postawa przedsię-
biorcza”.

W literaturze pojęcie „przedsiębiorczość” definiowane jest w różnorodny sposób.
Wielorakość interpretacji uniemożliwia stworzenie jedynej definicji. Może ono być ro-
zumiane na wiele różnych sposobów: jako umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami
współczesnego świata, energia potrzebna do skutecznego działania, cecha osobowo-
ści, twórczość stosowana, postawa wobec współczesnego rynku pracy i jego realiów.
Słownik języka polskiego podaje, że osoba przedsiębiorcza jest skora do podejmowa-
nia różnych spraw, pomysłowa, zaradna, rzutka, mająca ducha inicjatywy1). W en-
cyklopedii czytamy, że „przedsiębiorczość to zespół cech i zachowań właściwy przede
wszystkim przedsiębiorcom; w teorii ekonomii przedsiębiorczość jest bądź swoistą
formą pracy, bądź czwartym (obok pracy, ziemi, kapitału) czynnikiem produkcji;
główne cechy przedsiębiorczości to umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonale-
nia pomysłów oraz gotowość do podejmowania ryzyka”2).

Przedsiębiorczość wiąże się ze zmianą. Paul H. Wilken wyjaśnia, że „przedsię-
biorczość wiąże się z inicjowaniem zmian w produkcji”(...). Stwierdza: „Przedsiębior-
czość jest zjawiskiem nieciągłym, pojawiającym się, by zapoczątkować zmiany w pro-
cesie produkcyjnym (...), a następnie zanikającym do czasu, gdy ponownie się po-
jawia, by zainicjować inną zmianę”3). Według Schumpetera, który spopularyzował
termin „przedsiębiorczość”, „cały proces zmian ekonomicznych zależy od człowieka,
który powoduje jego pojawienie się  od przedsiębiorcy”4). Zatem „przez przedsię-
biorczość rozumie się obmyślenie pewnej koncepcji i tworzenie organizacji, dzięki
której koncepcja ta zostanie zrealizowana. (...) Przedsiębiorczość różni się od zarzą-
dzania tym, że wiąże się z inicjowaniem zmian w produkcji i z tworzeniem nowych
organizacji, podczas gdy zarządzanie  z ciągłym koordynowaniem procesu produk-

1) M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego. T. II , Warszawa 1979, s. 968.
2) Encyklopedia PWN w trzech tomach. T. 3, P-Z , Warszawa 1999, s. 73.
3) J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert jr, Kierowanie, Warszawa 2001. s. 169, 170.
4) Tamże, s. 170.

Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 3/2018 45



WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

cji w istniejącej organizacji. (...) Z przedsiębiorczością mamy na ogół do czynienia
wtedy, kiedy jakaś osoba lub grupa osób zakłada nowe przedsiębiorstwo”5).

Z kolei W. Adamczyk proponuje definicję słowa „przedsiębiorczość” w szerokim
ujęciu, rozumiejąc ją jako „zorganizowany proces sekwencyjnych działań, ukierun-
kowany w danych warunkach i przy występującym ryzyku na wykorzystanie nowa-
torskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku”6).

Jeszcze innym rozumieniem słowa „przedsiębiorczość” jest cecha osobowości
przypisana człowiekowi, który nie musi być przedsiębiorcą. Tę właściwość przy-
pisuje się osobom odważnym w podejmowaniu nowych, trudnych zadań, charak-
teryzującym się podwyższonym poziomem skłonności do ryzyka. Zdaniem Gibba
osoba przedsiębiorcza charakteryzuje się inicjatywą, siłą perswazji, elastycznością,
kreatywnością, umiarkowaną skłonnością do ryzyka, niezależnością, umiejętnością
rozwiązywania nowych problemów, potrzebą osiągnięć, wyobraźnią, wewnętrznym
poczuciem kontroli, zdolnościami przywódczymi i umiejętnością ciężkiej pracy7).
Nietrudno można zauważyć, że są to cechy, które częściowo są uwarunkowane ge-
netycznie, częściowo zaś mogą się rozwijać w procesie nauczania  uczenia się oraz
w sprzyjających sytuacjach wychowawczych.

Przegląd literatury skłania do scharakteryzowania człowieka przedsiębiorczego
w trzech obszarach  1) cech, 2) umiejętności i 3) sposobu działania:

1) cechy  samodzielny, otwarty, dynamiczny, aktywny, wytrwały, odpowiedzialny,
niezależny, pewny siebie, ambitny, tolerancyjny, twórczy, odważny, świadomy
swoich mocnych i słabych stron, zrównoważony intelektualnie i emocjonalnie;

2) umiejętności  twórczo myśli, rozwiązuje problemy, podejmuje decyzje, współ-
pracuje w zespole, kieruje zespołem, motywuje do działania, skutecznie komu-
nikuje się i negocjuje;

3) sposób działania  wyznacza sobie cele, wykazuje inicjatywę, elastycznie reagu-
je na zmiany, pracuje w warunkach niepewności, podejmuje się działań niety-
powych, dba o własny rozwój.

Również termin „postawa” nie jest terminem prostym. To jedno z podstawowych
pojęć w psychologii społecznej i socjologii, używane w różnych znaczeniach. Jedni
rozumieją postawę jako względnie trwałą dyspozycję przejawiającą się w zachowa-
niach, których cechą jest pozytywny lub negatywny stosunek emocjonalny do ja-
kiegoś przedmiotu, osób, sytuacji. Inni utożsamiają postawę z przekonaniem, trak-
tując ją jako strukturę złożoną z elementów, które są rezultatem poznania danego
przedmiotu, stosunku emocjonalnego doń oraz motywacji do określonego zachowa-
nia względem niego8). W Uniwersalnym słowniku języka polskiego przez „postawę”
rozumie się „stosunek człowieka do życia lub do pewnej wyróżnionej sfery zjawisk,
wyrażający jego poglądy, przekonania; także: sposób postępowania, zachowania wo-
bec określonych zjawisk, zdarzeń lub w stosunku do ludzi”9). W potocznych defini-
cjach wspólne jest znaczenie, jakie psychologowie przypisują procesowi socjalizacji

5) Tamże, s. 183.
6) W. Adamczyk, Przedsiębiorczość. Próba definicji , w: Przegląd Organizacyjny 1995,

nr 11.
7) B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą , Warszawa  Łódź 1999.

s. 23–25.
8) W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 305–306.
9) Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 419.
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i jego wpływowi na rodzinę i otoczenie. Postawy są kształtowane od najmłodszych
lat. Dziecko przychodzące do szkoły ma już określone postawy wobec ludzi, zjawisk
i sytuacji. Zadaniem nauczyciela jest diagnoza i odpowiednia modyfikacja postaw,
tak by doprowadziły one do zachowań przedsiębiorczych. Według P.G. Zimbardo po-
stawa to „wyuczona, stosunkowo stała tendencja do pozytywnego lub negatywnego
oceniania jakiegoś człowieka, pojęcia lub zdarzenia”10). A.S. Reber tak definiuje po-
stawę społeczną:

 „postawa leżąca u podłoża czyjejś tendencji do zachowania się w określony spo-
sób wobec innych ludzi”,

 „określony zestaw poglądów wspólny dla jakiejś grupy lub społeczności”,
 „każdy pogląd przyswojony w wyniku socjalizacji”11).

W encyklopedii czytamy, że postawy to „składniki osobowości wyrażające się
w skłonności do zachowania się w określony, stereotypowy sposób wobec określo-
nych osób, sytuacji, problemów; także w specyficznej ich ocenie”12).

Psychologowie nie są zgodni co do trwałości postaw. Część uważa je za „trwa-
łe pojęcia, które są przechowywane w pamięci i mogą być z niej wydobywane sto-
sownie do okoliczności”13). Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, że postawy da się
modyfikować, a nawet zupełnie zmieniać, bowiem psychika człowieka poddawana
jest ciągłym zmianom, powodowanym przez nowe doświadczenia. Dlatego właśnie
bardziej interesująca wydaje się koncepcja postaw jako tymczasowych konstrukcji,
„które jednostki tworzą wtedy, gdy potrzebna jest ocena wartościująca”14).

Ocena wartościująca jest generowana na podstawie danych (informacji), które
w ocenianej sytuacji są dostępne świadomości jednostki. Przez takie spojrzenie na
istotę kształtowania się postaw dajemy nauczycielom możliwość wpływu na wyzna-
wane przez uczniów wartości. Zasada dokonywania ocen opiera się na trzykompo-
nentowej strukturze postaw, która zakłada, że postawa składa się z przekonań (ro-
zumianych jako wiedza, wyobrażenia i posiadane na dany temat wierzenia), uczuć
(wymiar lubienia  nielubienia obiektu) wspierających przekonania oraz intencji
zachowań (gotowość do reagowania na obiekt w określonej sytuacji)15). Według tej
koncepcji, za dokonywanie ocen, będących podstawą postaw, odpowiadają przeko-
nania i uczucia. Zatem od nich zależeć będzie ocena sytuacji, której następstwem
jest zachowanie przedsiębiorcze.

„Postawy przedsiębiorcze” i premiujące przedsiębiorczość, obok motywacji, są
głównym czynnikiem skłaniającym do działania. Wpływ na chęć działania przed-
siębiorczego ma przede wszystkim motywacja. Zdaniem M. Kwiatkowskiego „moty-
wowanie jest najskuteczniejsze wtedy, gdy nie jest ono narzucane”16). Można za-
tem przyjąć, że zadaniem nauczycieli (w tym „podstaw przedsiębiorczości”) powinno
być wzbudzanie takiej motywacji, która byłaby odbierana jako przejaw aktywności

10) P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2002, s. 734.
11) A.S. Reber, Słownik psychologii , Warszawa 2000.
12) Encyklopedia PWN w trzech tomach , op. cit., s. 23–24.
13) G. Bohner, M. Wanke, Postawy i zmiana postaw, Gdańsk 2004. s. 18.
14) Tamże. s. 18.
15) W. Wosińska, Psychologia życia społecznego, Gdańsk 2004, s. 138–140.
16) M. Kwiatkowski, Metoda narracyjna w procesie kształtowania postaw, Ruch Pedago-

giczny 2006, nr 1–2.
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własnej uczniów i dzięki czemu realizowanie określonych zadań stałoby się ich am-
bicją. Nauczyciel powinien, poprzez stwarzanie uczniom możliwości pokazywania
własnych pomysłów i nagradzanie, wyrobić u młodzieży nawyk samodzielnej pracy.

Można uznać, że „postawy przedsiębiorcze” są w pewnej mierze wrodzoną dys-
pozycyjnością psychiczną, jak też nabytą w wyniku nauki umiejętnością. Tak jak
w innych dziedzinach życia, największe sukcesy odnosi osoba, która jest uzdolnio-
na naturalnie, a jednocześnie posiadła określone umiejętności zdobyte przez naukę
oraz towarzyszącą nauce praktykę. Tę ostatnią rozumianą jako zbiór doświadczeń
z działalności rynkowej.

Mając podstawy teoretyczne, by wnioskować o zmianie postaw, należy zastano-
wić się, w jaki sposób działać, by skutecznie kształtować u uczniów postawy przed-
siębiorcze. W dużym stopniu odpowiedzialny za kształtowanie postaw jest światopo-
gląd rodziców i wyznawane przez nich wartości. Zdaniem T. Maruszewskiego wiedza
wraz z postawami przekazywana jest głównie przez rodziców, ale także środki maso-
wego przekazu, lektury, szkołę. Skuteczne kształtowanie postaw przedsiębiorczych
powinno zacząć się już we wczesnych latach dzieciństwa w domu, by wraz z rozwo-
jem dziecka obowiązek budowania systemu wartości częściowo przerzucić na świat
zewnętrzny  szkołę, telewizję, prasę i książki17).

Rola szkoły w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych jest istotna i nie może
zostać zignorowana. Jak sprawić, by uczniowie przyjmowali takie właśnie postawy?
Wydaje się, że oczekiwane skutki może przynieść mechanizm warunkowania in-
strumentalnego, czyli kojarzenie sytuacji wymagającej zachowań przedsiębiorczych
z czymś pozytywnym i przyjemnym. W praktyce szkolnej może to przyjąć formę róż-
nego typu symulacji (projektów), w których nagradzane byłyby wszelkie przejawy
zachowań przedsiębiorczych. Skuteczne kształtowanie postaw i zachowań przed-
siębiorczych wymaga dużego wysiłku ze strony nie tylko nauczycieli, ale przede
wszystkim uczniów. Takie kształcenie mogłoby polegać na daniu uczniom możli-
wości działania na rynku. Może to być, przykładowo, zbiórka pieniędzy na dyskote-
kę, prowadzenie szkolnego sklepiku, zorganizowanie punktu sprzedaży używanych
podręczników, redagowanie gazetki szkolnej itp. Poprzez takie działanie (samodziel-
ne) uczniowie uczą się, jak być przedsiębiorczymi. Praca zespołowa, a raczej posta-
wa wobec niej, determinują to, jaki rodzaj pracy preferujemy  indywidualny czy
grupowy. Pomocne w tej sytuacji powinny być ćwiczenia opierające się na pracy ze-
społowej, budowaniu więzi z grupą, przyjmowaniu określonych ról grupowych. Dają
one uczniowi możliwość poznania, czym jest współpraca i podział zadań. Również
negocjacje najlepiej ćwiczyć w praktyce, a w szkole najskuteczniejszą metodą są sy-
mulacje sytuacji negocjacyjnych.

Podstawa programowa formułuje wymagania wobec osiągnięć szkolnych
uczniów kończących kolejne etapy kształcenia. Zadaniem szkół i systemu organiza-
cyjnego jest sprawdzenie rzeczywistych osiągnięć uczniów z punktu widzenia wyma-
gań podstawy programowej. Edukacja szkolna ma za zadanie harmonijnie oddziały-
wać zarówno w zakresie przekazywania wiedzy, jak i kształtowania umiejętności i po-
staw. Rolą szkoły jest również wprowadzanie uczniów w świat wartości. Wymienić tu
można takie wartości ogólnoludzkie, jak: humanizm, demokracja, bezpieczeństwo,
godność i prawa człowieka, pluralizm, solidarność, praca, wolność, dobra wspólne,

17) J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki . T. 1, 2, 3, Gdańsk 2000, s. 166.
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równość, sprawiedliwość, przyjaźń, sumienność, rzetelność, tożsamość, samorząd-
ność, autonomia, samostanowienie, pokój. Zadaniem szkoły jest także wspieranie
rodziców w wychowywaniu dzieci. W tym celu w szkołach funkcjonują szkolne pro-
gramy wychowawcze, które powinny być spójne ze szkolnymi programami nauczania
oraz kształtować postawy i umiejętności. Powinny być one również osadzone w trady-
cji szkoły i lokalnej społeczności oraz uwzględniać potrzeby i oczekiwania uczniów,
rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły18).

Istotne jest również, by koncepcja wychowawcza szkoły uwzględniała edukację
podmiotową ucznia, która polega na usytuowaniu go w centrum, co sprzyja poczuciu
możliwości wyboru, inspirowaniu do podejmowania decyzji, a więc rozwojowi kre-
atywności. Wymusza potrzebę samooceny i samokontroli w trakcie działania oraz
po jego zakończeniu. Sprzyja także pracy nad sobą, wewnętrznej motywacji, wzięciu
odpowiedzialności za wyniki pracy, formułowaniu dążeń  planów życiowych, rozwo-
jowi samorządności, kreowaniu systemu wartości uniwersalnych. Dlatego uczniowie
powinni być m.in. wprowadzani w coraz szersze zakresy odpowiedzialności wobec
samych siebie i wobec społeczności szkolnej oraz zachęcani do udziału w organizacji
życia szkolnego, co umożliwia im dyskutowanie i „ustalanie” obowiązków szkolnych
oraz proponowanie różnych usprawnień. Chodzi o to, by organizacja wewnętrznego
życia szkolnego sprzyjała rozwojowi postaw przedsiębiorczych i społecznych19).

W oparciu o rozważania przedstawione w niniejszym artykule można się poku-
sić o sformułowanie kilku wniosków o charakterze praktycznym:

1) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych rozpoczyna się w rodzinie. W związku
z tym należy tworzyć w nich jednolity, spójny system wartości, wśród których
naczelne miejsca zajmują: praca, samodzielność, odpowiedzialność, samokon-
trola, prospołeczność.

2) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych łatwiej przebiega w przypadku osób
młodych, jednak jest możliwe również przez całe życie.

3) W kształtowaniu postaw przedsiębiorczych najskuteczniejsze są metody na-
uczania oparte na działaniu. Bowiem poprzez samodzielne działanie uczniowie
w prosty sposób uczą się, jak być przedsiębiorczymi.

4) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych powinno odbywać się dwutorowo.
Z jednej strony winno rozwijać i pogłębiać przedsiębiorcze predyspozycje
uczniów, a z drugiej wyposażać ich w wiedzę i umiejętności niezbędne w da-
nej dziedzinie, które ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy.

dr Jerzy Ambroży
Technikum nr 4 w Gdyni
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Monika Chilicka

„Wierszoteka”  program zajęć
świetlicowych dla uczniów klas I–II

I. WSTĘP

Działalność świetlicy szkolnej odgrywa ważną rolę w procesie edukacyjno-wycho-
wawczym szkoły. Jednym z głównych celów zajęć świetlicowych jest wspomaganie
wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia. Stosując różne metody i formy pracy,
nauczyciel umożliwia uczniom doskonalenie swoich umiejętności, nabywanie no-
wych oraz rozwijanie różnych sfer osobowości.

Źródłem bogatych przeżyć i niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni
oraz rozbudzania zainteresowania otaczającym światem ludzi i zwierząt jest lite-
ratura dziecięca. Stwarza ona możliwości twórczego działania, szczególnie przez
inspirowanie różnego rodzaju zabaw, a przede wszystkim zabaw inscenizowanych.
Odtwarzanie treści utworów literatury dziecięcej w formie dramatyzowanej wywiera
silny wpływ na emocje, każde dziecko przeżywa fikcyjne sytuacje pokazane w wier-
szach, identyfikuje się z bohaterami, uczestniczy w ich przygodach, radościach
i smutkach. Stałe kontakty z utworami literackimi, zwłaszcza poetyckimi, budzą
wrażliwość estetyczną dziecka oraz sprzyjają rozwijaniu jego postaw twórczych, wy-
zwalaniu form ekspresji słownej, muzycznej i plastycznej.

Głównym celem zajęć jest kształcenie postawy otwartego, prospołecznego i kre-
atywnego ucznia świetlicy szkolnej.

„Wierszoteka” rozbudzi zainteresowanie literaturą, a szczególnie poezją dziecię-
cą, przyczyni się do kształtowania percepcji słuchowej, zdolności recytatorskich oraz
koordynacji ruchowej.

Podczas zajęć stosowane są różne formy przekazu słowa mówionego: recytacja,
inscenizacja, drama, pantomima. Zajęcia wzbogacone są również o elementy śpie-
wu. Zabawy inspirowane wierszem i piosenką, stanowiące część pracy dydaktycznej
i wychowawczej, pozwalają rozwijać wyobraźnię dzieci, ich wrażliwość emocjonalną,
stymulują aktywność i rozwój intelektualny. Dzieci wzbogacają swoją wiedzę lite-
racką i rozwijają zainteresowanie poezją. Bogacą zasób słownictwa, ćwiczą dykcję
i emisję głosu, uczą się interpretacji utworów poetyckich, nabywają umiejętność pre-
zentowania się przed publicznością, pokonują nieśmiałość i tremę, rozwijają pamięć
i uwagę, zaspokajają potrzebę uznania, umacniają poczucie własnej wartości.

Zajęcia pełnią również rolę wspomagającą pod względem logorytmicznym po-
przez ćwiczenia prawidłowej artykulacji i usprawniania narządów mowy.
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Zdobyte umiejętności z pewnością rozwiną zdolność autoprezentacji u każde-
go dziecka biorącego udział w zajęciach, jak również przygotują je do prezentowa-
nia krótkich programów artystycznych. Zajęcia w ramach koła literacko-muzycznego
„Wierszoteka” to także okazja do bliższego poznania możliwości i uzdolnień dzieci,
które będą promowane poprzez udział w konkursach recytatorskich oraz w impre-
zach świetlicowych i szkolnych. Działalność koła, bez względu na posiadane zdol-
ności i umiejętności, a także predyspozycje dzieci, będzie wyzwalać rozmaite for-
my działania i ekspresji twórczej, doskonalić sprawność ruchową, rozwijać pamięć
wzrokową i słuchową, a jednocześnie dostarczać wiele radości i satysfakcji.

II. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Program „Wierszoteka” zostanie zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni
w ramach zajęć świetlicowych. Program, przeznaczony dla uczniów klas młodszych,
realizowany będzie w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ciągu roku szkolnego
2017/2018 (od września do maja).

III. CELE GŁÓWNE

• Kształtowanie postawy otwartej, prospołecznej i kreatywnej ucznia świetlicy
szkolnej.
• Wprowadzenie dzieci w świat poezji dziecięcej, rozwijanie zainteresowań czytel-

niczych.
• Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego.
• Rozwijanie indywidualnych zdolności recytatorskich i wokalnych.

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE

Dzięki realizacji treści przedstawionych w programie uczeń potrafi:
 przedstawić tytuły poznanych wierszy;
 wymienić autorów zapamiętanych wierszy;
 opowiadać wybrany wiersz bądź jego fragment;
 odpowiadać na pytania do wysłuchanego tekstu literackiego;
 artykułować prawidłowo;
 mówić wyraziście;
 modulować głos;
 operować głosem pod względem intonacyjnym;
 poprawnie formułować wypowiedzi;
 posługiwać się językiem pantomimy;
 analizować i interpretować poznane wiersze;
 prezentować się w roli;
 rozpoznać wysłuchany wiersz;
 interpretować piosenki;
 umiejętnie recytować wiersz;
 zaśpiewać poprawnie poznaną piosenkę;
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 wyrażać treść utworu w formie plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 improwizować w oparciu o treść wiersza i piosenki.

V. METODY PRACY

Podczas zajęć koła będą wykorzystywane różnorodne metody aktywne, stymulujące,
rozwijające kreatywność oraz zdolność różnorodnego wyrażania ekspresji.

1. Podające  słowne: przyswajanie podanego tekstu, swobodna rozmowa, dialog,
pogadanka, słuchanie czytanych wierszy i piosenek, opowiadanie treści pozna-
nego utworu.

2. Aktywizujące  elementy dramy, pantomima, pedagogika zabawy, aktywność
ruchowa.

3. Ekspresyjne  odgrywanie ról: wyrażanie uczuć, emocji, postaw, poglądów.
4. Metoda zadań stawianych dzieciom do wykonania  pobudzanie aktywności ar-

tystycznej, mobilizowanie do skupienia uwagi na określonym temacie, stymu-
lowanie gotowości do podejmowania określonych zadań, pełnienia ról.

5. Metoda ćwiczeń utrwalających  utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
6. Metoda samodzielnych doświadczeń  stwarzanie warunków do zabawy i in-

nych działań, swobodnego wypowiadania się, podejmowania prób, poszukiwa-
nia i bezpośredniego przeżywania poprzez zapewnienie kontaktu z poezją i pio-
senką.

Stosowanie różnych metod umożliwia dobrą organizację pracy w zespole, podnosi
atrakcyjność zajęć, umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka. Dzięki
temu każdy uczestnik zajęć może w maksymalny sposób rozwijać swoje zaintereso-
wania, zdolności i umiejętności.

VI. FORMY PRACY / Procedury osiągania celów

Główną formą stosowaną podczas zajęć koła „Wierszoteka” będzie praca w zespole.
Osiągnięciu założonych celów posłużą różnorodne formy pracy, takie jak:

 zabawy logorytmiczne;
 zabawy naśladowcze;
 zabawy tematyczne;
 zabawy z elementami dramy i pantomimy;
 zabawy ze śpiewem;
 śpiewanie piosenek;
 recytowanie wierszy;
 inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek;
 projektowanie i wykonanie prostych rekwizytów;
 prezentowanie krótkich inscenizacji;
 pokazy multimedialne, tj. prezentowanie możliwości wykorzystania nowocze-

snych środków medialnych do celów edukacyjnych;
 prezentacje indywidualne i grupowe wyników własnej pracy, kształcenia kom-

petencji językowych, ośmielanie do publicznych wystąpień.
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VII. STRUKTURA I TREŚCI PROGRAMU

ZAGADNIENIA
PROGRAMU

TREŚCI KSZTAŁCENIA
PRZEWIDYWANE KOMPETENCJE

I UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi:

Zabawy integrujące
grupę, kształtujące
współdziałanie w gru-
pie.

– rozwijanie przyjaznych stosunków między
uczniami świetlicy;

– zaspokajanie potrzeby akceptacji;
– przestrzeganie zasad obowiązujących w za-

bawach.

– uczestniczyć w zabawach;
– stosować się do obowiązujących w grupie za-

sad;
– integrować się z rówieśnikami.

Znaczenie komunikacji
niewerbalnej  zaba-
wy z elementami dramy
i pantomimy.

– nabywanie umiejętności bycia w roli;
– doskonalenie plastyki ciała, koncentracji,

fantazji (etiudy pantomimiczne);
– rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji.

– prezentować się w roli;
– wyjaśniać zasady zabawy z wyobrażonymi

przedmiotami;
– wyrażać emocje ruchem, gestem i mimiką.

Językowe przygody 
zabawy ortofoniczne.

– usprawnianie narządów mowy;
– rozwijanie słuchu fonemowego;
– doskonalenie sprawności artykulacyjnej.

– rozpoznawać, nazwać i naśladować odgłosy
otaczającego świata.

Książka moim przy-
jacielem  szukamy
miejsc z książkami pol-
skich poetów.

– kształtowanie postawy poszanowania ksią-
żek;

– rodzaje bibliotek (domowa, szkolna, publicz-
na);

– wizyta w bibliotece szkolnej i publicznej.

– dbać o powierzoną książkę;
– wyjaśnić zasady korzystania z biblioteki

szkolnej i publicznej;
– uczestniczyć w spotkaniach bibliotecznych;
– opisać pracę bibliotekarza.

Słuchanie wybranych
wierszy i piosenek czy-
tanych przez nauczy-
cielkę i odtwarzanych.

– zapoznawanie się z bogactwem i różnorodno-
ścią tematyczną poezji polskiej;

– wdrażanie do uważnego słuchania wierszy;
– przybliżenie sylwetek wybranych polskich

poetów.

– skupić uwagę na wielokrotnym odsłuchiwa-
niu wiersza;

– wypowiadać się na temat wysłuchanego
wiersza;

– analizować i opisać postępowanie bohaterów
wierszy;

– rozpoznać postacie z wierszy;
– wymienić nazwiska wybranych autorów po-

ezji dla dzieci.
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Wygłaszanie wierszy
z pamięci  recytacja.

– doskonalenie pamięci i umiejętności skupie-
nia uwagi;

– zainteresowanie uczniów poezją;
– kształtowanie wiary we własne możliwości;
– rozwijanie umiejętności autoprezentacji.

– nauczyć się krótkiego wiersza na pamięć;
– przedstawić autora i tytuł wiersza;
– operować głosem pod względem intonacyj-

nym;
– wyrażać swoje emocje.

Ilustrowanie wybranego
wiersza lub piosenki.

– kształtowanie ekspresji plastycznej poprzez
wykonanie ilustracji do wybranego wiersza
lub piosenki.

– zilustrować wybraną scenę z wiersza lub
piosenki;

– wykonać pracę plastyczną dowolną techniką.

Projektowanie i wyko-
nanie rekwizytów.

– rozwijanie ekspresji plastycznej;
– rozwijanie sprawności manualnej.

– zaprojektować i wykonać prosty rekwizyt,
sylwetę, kukiełkę;

– wykorzystać różne materiały plastyczne.

Zabawy ruchowe przy
piosence.

– kształtowanie zdolności rytmiczno-tanecz-
nych;

– wzmacnianie równowagi ciała;
– rozwijanie koordynacji ruchowej;
– rozwijanie percepcji słuchowej.

– zaprezentować układ ruchowy do piosenki;
– utrzymać prawidłową koordynację ruchową;
– skupić uwagę;
– zaśpiewać piosenkę.

Inscenizacja krótkich
utworów poetyckich
i piosenek.

– doskonalenie umiejętności regulowania siły
głosu (głośno, cicho, szeptem);

– doskonalenie interpretacji wiersza i piosenki
z wykorzystaniem mimiki, gestu i ruchu.

– odpowiednio modulować głos;
– przedstawić treść wiersza i piosenki za po-

mocą mimiki, gestu i ruchu.

Spotkanie z aktorem
Teatru Muzycznego.

– poznanie pracy aktora;
– zapoznanie z technikami aktorskimi;
– podniesienie świadomości, jak ważna jest

mowa ciała;
– rozwijanie umiejętności autoprezentacji.

– opisać pracę aktora;
– wcielać się w różne role aktorskie;
– zaprezentować gestem, ruchem, mimiką wy-

braną scenkę z wiersza lub piosenki.

Przygotowywanie do
prezentacji słowno-
-muzycznej wybranych
przez dzieci wierszy
i piosenek.

– doskonalenie umiejętności skupiania uwagi
i koncentracji;

– doskonalenie prawidłowego recytowania po-
znanych wierszy;

– rozwijanie techniki śpiewu;
– doskonalenie zdolności autoprezentacji.

– umiejętnie recytować wiersze i interpretować
piosenki;

– śpiewać poznane piosenki;
– improwizować w oparciu o treść wiersza

i piosenki;
– działać w zespole;
– wykazać się pewnością siebie.
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VIII. TEMATYKA ZAJĘĆ

TEMAT ZADANIA  CELE TERMIN

„Świetliczaki przyjaciółmi”  poznaje-
my nowych kolegów i nowe koleżanki
 gry i zabawy integrujące grupę.

– tworzenie życzliwego klimatu w grupie;
– tworzenie okazji do ośmielania uczniów;
– stwarzanie sytuacji sprzyjającej integracji grupy.

wrzesień

Z wizytą w zoo z panem Brzechwą. – rozwijanie uważnego słuchania;
– kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na

określony temat;
– zapoznanie z nazwami zwierząt występujących w wierszu;
– naśladowanie odgłosów zwierząt.

październik

Czarodziejski świat J. Brzechwy 
„Zoo”.

– nauka recytacji wiersza z całą grupą;
– wprowadzenie ćwiczeń emisyjnych;
– wdrażanie do odgrywania wyznaczonej roli;
– rozwijanie ogólnej motoryki ciała.

październik

„Biegniemy do zoo”. – nauka treści piosenki;
– śpiewanie piosenki z całą grupą;
– doskonalenie rytmizacji tekstu;
– rozwijanie ćwiczeń ortofonicznych.

październik

Zwierzątko, którym chciałbym się za-
opiekować w zoo.

– doskonalenie zdolności manualnych;
– rozwijanie spostrzegawczości;
– pokonywanie nieśmiałości.

październik

Wesoły świat zwierząt  zabawy ru-
chowe przy muzyce.

– rozwijanie sprawności i różnorodnych form ekspresji ruchowej;
– rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej;
– ćwiczenie szybkości reakcji na zmianę tempa w muzyce.

listopad

Narodowe Święto Niepodległości 
„Kto ty jesteś? Polak mały...”  wiersz
Władysława Bełzy.

– zapoznanie z treścią wiersza „Katechizm polskiego dziecka”;
– budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych;
– kształtowanie świadomości przynależności narodowej oraz posta-

wy patriotycznej.

listopad
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Święto Niepodległości  symbole na-
rodowe (wykonanie godła techniką
origami, kotyliony).

– utrwalenie wiadomości na temat Narodowego Święta Niepodległo-
ści;

– zapoznanie z symbolami narodowymi;
– kształtowanie zdolności plastycznych z wykorzystaniem techniki

origami.

listopad

„Jesteśmy Polką i Polakiem”  pio-
senka patriotyczna.

– rozwijanie poczucia patriotyzmu;
– kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się;
– rozwijanie umiejętności melodyjnego śpiewu.

listopad

Daję i otrzymuję prezent  wiersz
Haliny Szal „Święty Mikołaj”.

– wdrażanie do poszanowania tradycji;
– zapoznanie z treścią wiersza;
– rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

grudzień

„Świeć, gwiazdeczko, świeć”, „Był pa-
stuszek bosy”  piosenki świąteczne
i pastorałki.

– zapoznanie z treścią pastorałek;
– rozwijanie koordynacji ruchowej;
– zapoznanie z tradycją świąt wynikającą z wyznań religijnych.

grudzień

Zabawy i zagadki bożonarodzeniowe. – rozwijanie uważnego słuchania zagadek i poleceń nauczyciela;
– rozwijanie logicznego myślenia;
– rozwijanie umiejętności zapamiętywania wybranych zagadek i ry-

mowanek;
– doskonalenie otwartego i spontanicznego wyrażania emocji.

grudzień

„Dwunastu braci”  wiersz Jerzego
Kiersta.

– zapoznanie z treścią wiersza;
– ćwiczenie uważnego słuchania;
– zapoznanie z kolejnością miesięcy;
– kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji wiersza.

styczeń

Mój ulubiony miesiąc  zilustrowa-
nie wybranego miesiąca.

– rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;
– doskonalenie sprawności plastycznej;
– kształtowanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących

w przyrodzie.

styczeń

Każdy miesiąc ma swoje przyjemno-
ści  zabawy dramowe i ruchowe.

– wdrażanie do aktywnego spędzania czasu w określonych porach
roku;

– nabywanie umiejętności bycia w roli;
– rozwijanie twórczości i kreatywności;
– odczuwanie i odtwarzanie postaci.

styczeń
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Wesoły świat Jana Brzechwy. – zapoznanie z treścią wybranych wierszy J. Brzechwy;
– wdrażanie do uważnego słuchania;
– rozwijanie poprawnego wypowiadania się na podstawie utworu li-

terackiego.

luty

Spotkanie z bohaterami wierszy Jana
Brzechwy.

– wdrażanie do wnioskowania i samooceny;
– dostarczanie wiedzy na temat emocji, typów postaw i zachowań

oraz ich wpływu na relacje rówieśnicze;
– rozwijanie umiejętności współuczestnictwa w zabawach.

luty

„Akademia pana Kleksa”  śpiewa-
nie piosenek z tekstami wierszy Jana
Brzechwy.

– zapoznanie z treścią piosenek;
– rozwijanie umiejętności melodyjnego śpiewu;
– rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej;
– zachęcanie do recytacji fragmentów wiersza z podziałem na role.

luty

Magiczny świat Jana Brzechwy. – wybór wiersza do nauki na pamięć;
– rozwijanie zdolności recytatorskich, wokalnych i aktorskich;
– rozwijanie zdolności autoprezentacji.

marzec

Zabawy z „Lokomotywą” Juliana Tu-
wima.

– wyrabianie nawyku słuchania ze zrozumieniem czytanego utworu;
– zapoznanie z wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi;
– usprawnianie narządów mowy i artykulacji głosek;
– wdrażanie do własnej interpretacji wiersza (głośno, cicho, szybko).

marzec

„Jedzie pociąg z daleka”  zabawy
ruchowe przy piosence.

– zapoznanie z tekstem piosenki;
– doskonalenie umiejętności łączenia ruchu z muzyką;
– rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej;
– rozwijanie umiejętności współuczestnictwa w zabawach.

marzec

„Mój wagonik”  na podstawie wier-
sza Juliana Tuwima „Lokomotywa”.

– zachęcanie do wykorzystania różnorodnego materiału plastyczne-
go;

– rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych;
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

marzec

Podróż z Julianem Tuwimem. – inscenizowanie treści wiersza mimiką, gestem, ruchem;
– kształtowanie umiejętności recytowania z właściwą intonacją i we

właściwym tempie;
– zachęcanie do recytacji fragmentów wiersza z podziałem na role;
– zachęcanie do swobodnego wyrażania emocji.

kwiecień
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„Pani bibliotekarka zaprasza”. Znani
i lubiani poeci literatury dziecięcej 
wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Gdyni.

– rozwijanie zainteresowań poezją i literaturą dziecięcą;
– przybliżenie sylwetek polskich autorów wierszy dla dzieci;
– kształtowanie postawy poszanowania książek;
– zapoznanie z pracą bibliotekarza.

kwiecień

„Pamiętaj  nie tylko od święta”. Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi.

– kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania człowieka
z przyrodą;

– zapoznanie z treścią wiersza G. Skrzypczak „Pamiętaj  nie tylko
od święta”;

– rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się;
– zilustrowanie treści wiersza, rozwijanie zdolności manualnych.

kwiecień

„Moja planeta”  prezent dla Ziemi 
praca plastyczna.

– nauka tekstu piosenki M. Jeżowskiej „Moja planeta”;
– wyrażanie ruchem słów piosenki;
– rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej.

kwiecień

Chrząszcze i czyżyki  „Wierszyki ła-
miące języki”.

– zapoznanie z wybranymi wierszami Małgorzaty Strzałkowskiej;
– doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia poprzez uspraw-

nianie narządów artykulacyjnych;
– rozwijanie analizatora słuchowego;
– zachęcanie do ćwiczeń i zabaw logopedycznych.

maj

„Spacerkiem po teatrze”  wyciecz-
ka do Teatru Miejskiego im. Witolda
Gombrowicza w Gdyni.

– zapoznanie z tworzywem teatralnym, poznanie teatru od kulis;
– rozwijanie zainteresowań teatrem;
– rozwijanie słownictwa związanego z teatrem;
– kształtowanie kompetencji odbiorcy sztuki i przyszłego ich twórcy;
– kształtowanie nawyku uczestniczenia w życiu kulturalnym.

maj

„I ty możesz zostać aktorem”  spo-
tkanie z aktorem Teatru Muzycznego.

– zapoznanie z warsztatem pracy aktora;
– aktywizowanie wyobraźni poprzez odgrywanie krótkich scenek;
– wyrażanie swoich emocji w zabawie.

maj

Spotkanie w „Bursztynku”  prezen-
tacja twórczości dzieci w Przedszkolu
nr 24 im. Janusza Korczaka w Gdy-
ni.

– recytowanie wiersza z podziałem na role, oddając nastrój i przeży-
cia bohatera;

– rozwijanie umiejętności prezentacji przed przedszkolnym audyto-
rium;

– śpiewanie piosenki z całą grupą;
– nauka radzenia sobie z tremą i rozwijanie odwagi scenicznej;
– poczucie satysfakcji z prezentacji własnych umiejętności.

maj
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IX. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Scenariusz I

Temat: „Świetliczaki przyjaciółmi”  poznajemy nowych kolegów i nowe
koleżanki  gry i zabawy integrujące grupę.

Uczestnicy: uczniowie klasy I, II, wiek: 6 i 7 lat.

Czas trwania: 90 minut (zajęcia można podzielić na dwa krótsze spotkania).

Miejsce zajęć: sala szkolnej świetlicy.

Metody:
 słowna  rozmowa kierowana, objaśnienia i instrukcje;
 czynna  udział w zabawach integracyjnych i ruchowych;
 praktycznego działania  uczenie się przez działanie.

Formy:
 indywidualna;
 grupowa;
 zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne:
 piłka;
 tekst piosenki;
 nagranie piosenki  www.youtube;
 treść wierszyków i rymowanek.

Cele główne:
 tworzenie życzliwego klimatu w grupie;
 stwarzanie sytuacji sprzyjającej integracji grupy;
 tworzenie okazji do ośmielania uczniów.

Cele szczegółowe
Uczeń potrafi:

 wymienić imiona swoich kolegów i koleżanek z klasy;
 intonować podany tekst;
 wykonywać polecenia zawarte w piosence;
 zmieniać modulację głosu.

Przebieg zajęć

Zaproszenie uczniów do zajęcia miejsca w kręgu na dywanie.
Dzieci ustawiają się w kręgu, a nauczycielka wypowiada zdanie: „Zawsze, wszędzie,
tu i tam, każdy gość jest miły nam”.
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1. Zabawa integracyjna „Iskierka”.

Dzieci siedzą w kręgu, trzymając się za ręce. Nauczycielka lekko ściska dłoń dziecka
siedzącego obok, wypowiadając słowa: „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech
wróci do mych rąk”. Uścisk wędruje po kole.

2. Zabawa na powitanie  „Witam wszystkich”.

Wszyscy siedzą w kręgu na dywanie. Nauczycielka macha ręką i mówi:
Witam wszystkich, którzy lubią się bawić.

Dzieci, które należą do tej grupy, machają ręką. Nauczyciel kontynuuje:
Witam wszystkich, którzy lubią bawić się klockami.
Witam wszystkich, którzy lubią dostawać prezenty.
Witam wszystkich, którzy lubią grać w piłkę.
Witam wszystkich, którzy lubią lody.
Witam wszystkich, którzy lubią rysować.
Witam wszystkich, którzy lubią słuchać bajek.

3. Poznajemy imiona koleżanek i kolegów  „Złap moje imię”.

Dzieci stoją w kręgu, jedna z osób dostaje piłkę i rzuca ją do kogoś innego. Osoba,
która łapie, ma powiedzieć imię osoby, która rzucała, i rzuca do następnej osoby. Ta
łapie i mówi imię tej, która do niej rzuciła itd.

4. Zabawa ruchowa przy piosence „Krasnoludek”.

Nauczycielka prosi dzieci o ustawienie się w rzędzie oraz uważne słuchanie słów
piosenki i prawidłowe wykonywanie poleceń.

Wąską ścieżką przez ogródek idzie sobie krasnoludek.
Dokąd idziesz, mój malutki? Idę do swej krasnoludki.
(Dzieci maszerują dookoła w rytm melodii ).
Szaba daba da (zwracamy się z sąsiadem do siebie i robimy młynek ),
Tibi tibi ti (tak samo, tylko w drugą stronę),
Szaba daba da,
Tibi tibi ti,
Szaba daba da,
Tibi tibi ti,
Idę do swej krasnoludki.
(Zatrzymujemy się i nauczycielka mówi: „Kciuki do przodu”).
Wąską ścieżką przez ogródek... (idziemy dookoła z wyciągniętymi kciukami, śpie-
wając zwrotkę i refren).
(Nauczycielka: „Kciuki do przodu, łokcie do tyłu”; śpiewając zwrotkę i refren,
idziemy dookoła, trzymając kciuki do przodu, łokcie do tyłu ).
(Nauczycielka: „Kciuki do przodu, łokcie do tyłu, kolana zgięte”; śpiewając zwrot-
kę i refren, idziemy dookoła, trzymając kciuki do przodu, łokcie do tyłu i kolana
zgięte).
(Nauczycielka: „Kciuki do przodu, łokcie do tyłu, kolana zgięte, pupy wypięte”;
śpiewając zwrotkę i refren, idziemy dookoła, trzymając kciuki do przodu, łokcie
do tyłu, kolana zgięte i wypięte do tyłu pupy).
(Nauczycielka: „Kciuki do przodu, łokcie do tyłu, kolana zgięte, pupy wypięte,
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głowa do góry”; idziemy tak jak wcześniej, tylko z zadartą głową  śpiewamy
zwrotkę i refren).
(Nauczycielka: „Kciuki do przodu, łokcie do tyłu, kolana zgięte, pupy wypięte,
głowa do góry, język na brodę”; idziemy tak jak wcześniej, tylko z wyciągniętym
językiem na brodę  śpiewamy zwrotkę i refren).
Wąską ścieżką przez ogródek już nie idzie krasnoludek,
Tylko patrzy dookoła, by go nie ugryzła pszczoła.
Szaba daba da,
Tibi tibi ti,
Szaba daba da,
Tibi tibi ti,
Szaba daba da,
Tibi tibi ti.

Zabawę można powtórzyć kilka razy.

5. Zabawy głosem  „Powiedz to...”.

Nauczycielka proponuje dzieciom tekst  „Wlazł kotek na płotek”. Zadaniem dzieci
jest wypowiadanie go: z radością, ze zdziwieniem, ze znudzeniem, ze złością.

6. Zabawa ruchowa  „Podobieństwa i różnice”.

Nauczycielka prosi dzieci o uważne słuchanie rymowanki i wykonywanie poleceń.

Kto ma dżinsy  tupie,
Kto spódniczkę  klaszcze,
Kto ma dresy  kucnie,
Reszta buzie głaszcze.

Już chłopcy się kręcą
I w kolana klaszczą,
Dziewczynki się kładą
I buziami mlaszczą.

Ten, kto ma rodzeństwo,
Jak lisek się skrada,
Kto rodzeństwa nie ma, po turecku siada.

Teraz wszyscy stoją
I wszyscy się śmieją:
Ha, ha, hi, hi, ho, ho,
Głośno jak umieją.

7. Zakończenie zajęć  „Wiersz na do widzenia”.

Dzieci siedzą w kręgu, trzymają się za ręce i powtarzają treść wierszyka:
Bywa, że czasem ciężko jest,
Brakuje nawet moich łez,
Jednak wtedy nie jestem sam,
Bo przyjaciół w świetlicy mam!
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Podsumowanie zajęć.

Rundka w kręgu  dzieci odpowiadają na pytania:
 Jak się czujesz po zajęciach?
 Co ci się dziś najbardziej podobało na zajęciach?

Nauczycielka dziękuje uczniom za wspólną zabawę, zgodną współpracę i wręcza każ-
demu dziecku uśmiechniętą emotkę.

Scenariusz II

Temat: Z wizytą w zoo z panem Brzechwą.

Uczestnicy: uczniowie klasy I i II, wiek: 6 i 7 lat.

Czas trwania: około 60 minut.

Miejsce zajęć: sala szkolnej świetlicy.

Metody:
 słowna  rozmowa kierowana, objaśnienia i instrukcje, odpowiadanie na zada-

ne pytania;
 czynna  udział w zabawach ruchowych;
 praktyczna  uczenie się przez działanie;
 oglądowa  słuchanie wiersza, oglądanie ilustracji.

Formy:
 indywidualna;
 grupowa;
 zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne:
 tekst wiersza J. Brzechwy „Zoo”;
 zdjęcia wybranych zwierząt mieszkających w zoo;
 encyklopedia multimedialna;
 nagranie muzyczne (płyta CD) wyliczanki „Taniec powitalny”.

Cele główne:
 osłuchanie się z treścią wiersza J. Brzechwy „Zoo”;
 poznawanie różnych gatunków zwierząt żyjących w zoo;
 rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze;
 doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w trakcie różnorodnych za-

baw.

Cele szczegółowe
Uczeń potrafi:

 uważnie słuchać utworu literackiego;
 swobodnie wypowiadać się na określony temat;
 powtórzyć nazwy zwierząt wymienione w wierszu;
 nazwać zwierzęta żyjące w zoo;
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 opisać zwierzęta żyjące w zoo;
 naśladować odgłosy zwierząt przy pomocy zwrotów dźwiękonaśladowczych.

Przebieg zajęć

Pląs powitalny.

Dzieci ustawiają się w kręgu i śpiewają: „Wszyscy są, witam was, zaczynamy, już
czas. Jestem ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy”.
Wprowadzenie w tematykę zajęć. Nauczycielka zadaje pytanie: Czy ktoś z was już
był w ogrodzie zoologicznym? Proszę opowiedzieć o swoich wrażeniach.

1. Wysłuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela.

Posłuchajcie wiersza Jana Brzechwy „Zoo” i spróbujcie zapamiętać występujące
w nim zwierzęta.

Matołek raz zwiedzał zoo
I wołał co chwila: „O-o!”
„Jaka brzydka papuga!”
„Żyrafa jest za długa!”
„Słoń za wysoki!”
„A po co komu te foki?”
„Zebra ma farbowane żebra!”
„Tygrys chętnie by mnie stąd wygryzł!”
„No, a zajrzyjmy pod daszek:
Żółw  tuś, bratku, tuś!”
„A to? Ptaszek.
Niezły ptaszek 
Struś!”
Wreszcie zbliża się do wielbłąda,
Uważnie mu się przygląda
I powiada, wskazując na niego przez kraty:
„Owszem, niezły. Niczego! Szkoda tylko, że garbaty!”

2. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza.

 Co zwiedzał Matołek?
 Jakie zwierzęta tam widział?
 Dlaczego nie podobały mu się te zwierzęta?
 Jakie zwierzęta możemy jeszcze spotkać w zoo?
 Czy zgadzacie się z oceną Matołka?
 Jeśli ktoś z was był w ogrodzie zoologicznym, to proszę opowiedzieć o swoich

wrażeniach.

3. Zabawa naśladowcza „Zwierzyniec”.

Nauczyciel pokazuje ilustrację zwierzęcia, a dzieci pokazują sposób jego poruszania
się. Naśladują: słonia, niedźwiedzia, małpę, żyrafę, lwa itp.
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4. Zabawa ortofoniczna  „Głosy zwierząt”.

Zapoznanie dzieci z odgłosami zwierząt  prezentacja multimedialna.
Nauczycielka prosi dzieci o naśladowanie odgłosów zwierząt przedstawionych na
ekranie.
Dzieci nazywają przedstawione zwierzę i naśladują jego mowę.

5. Zakończenie zajęć. Zabawa muzyczno-ruchowa ze śpiewem „Niedźwiedź”.

Stary niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź mocno śpi,
my się go boimy, na palcach chodzimy,
jak się zbudzi, to nas zje, jak się zbudzi, to nas zje.

Pierwsza godzina  niedźwiedź śpi,
druga godzina  niedźwiedź chrapie.
trzecia godzina  niedźwiedź łapie!

Rundka w kręgu  dzieci odpowiadają na pytania:
 Jak się czujesz po zajęciach?
 Co ci się najbardziej podobało na dzisiejszych zajęciach?

Nauczycielka dziękuje uczestnikom za wspólną zabawę, zgodną współpracę i wręcza
każdemu dziecku uśmiechniętą emotkę.

Podziękowanie za aktywny udział w zajęciach i zakończenie.

Scenariusz III

Temat: Czarodziejski świat Jana Brzechwy  „Zoo”.

Uczestnicy: uczniowie klasy I i II, wiek: 6 i 7 lat.

Czas trwania: około 60 minut.

Miejsce zajęć: sala szkolnej świetlicy.

Metody:
 słowna  rozmowa kierowana, objaśnienia i instrukcje;
 czynna  udział w zabawach ruchowych;
 praktyczna  uczenie się przez działanie;
 oglądowa  słuchanie wiersza, oglądanie ilustracji.

Formy:
 indywidualna;
 grupowa;
 zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne:
 tekst wiersza J. Brzechwy „Zoo”;
 zdjęcia wybranych zwierząt mieszkających w zoo;
 encyklopedia multimedialna;
 tamburyn.
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Cele główne:
 rozwijanie pamięci i wyobraźni;
 rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze;
 doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w trakcie różnorodnych za-

baw.

Cele szczegółowe
Uczeń potrafi:

 odtworzyć wiersz samodzielnie;
 recytować wiersz z całą grupą;
 wykonać ćwiczenia emisyjne;
 recytować wiersz ze zmianą natężenia głosu;
 swobodnie wypowiadać się na określony temat;
 odgrywać wyznaczone role;
 naśladować odgłosy zwierząt, stosując zwroty dźwiękonaśladowcze.

Przebieg zajęć

Pląs powitalny.

Dzieci ustawiają się w kręgu i śpiewają: „Chodźcie wszyscy tu, do koła. Zabawimy
się wesoło! Witamy się wszyscy wraz. Na zabawę nadszedł czas! Jedna ręka, druga
ręka. Jedna noga, druga noga. Cały tułów oraz głowa  witamy się!”.
Wprowadzenie w tematykę zajęć. Nauczycielka zadaje pytanie: Kto z was pamięta
wiersz Jana Brzechwy „Zoo”?

1. Przypomnienie treści wiersza Jana Brzechwy „Zoo”.

Matołek raz zwiedzał zoo
I wołał co chwila: „O-o!”
„Jaka brzydka papuga!”
„Żyrafa jest za długa!”
„Słoń za wysoki!”
„A po co komu te foki?”
„Zebra ma farbowane żebra!”
„Tygrys chętnie by mnie stąd wygryzł!”
„No, a zajrzyjmy pod daszek:
Żółw  tuś, bratku, tuś!”
„A to? Ptaszek.
Niezły ptaszek 
Struś!”
Wreszcie zbliża się do wielbłąda,
Uważnie mu się przygląda
I powiada, wskazując na niego przez kraty:
„Owszem, niezły. Niczego! Szkoda tylko, że garbaty!”
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2. Zabawa logorytmiczna  rozmowa dwóch wężów „Tak, tak, tak  nie, nie,
nie”.

Dzieci dobierają się parami i naśladują rozmowę dwóch wężów  może to być kłót-
nia, mogą do siebie zwracać się z prośbą:
sa-sa, so-so, su-su, se-se, sy-sy,
asa-asa, oso-oso, ese-ese, usu-usu itd.

3. Próba nauki wiersza na pamięć:

 recytacja połączona z gestem: ilustrowanie treści wiersza ruchem;
 recytacja ze zmianą natężenia głosu: cicho, szeptem, głośno;
 recytacja z zawieszeniem głosu: nauczyciel robi pauzę, a dzieci dopowiadają dal-

szą część;
 recytacja wiersza z podziałem na role: nauczycielka wybiera chętne dzieci 

narratora i te, które mówią poszczególne zdania wypowiadane przez Matołka.

4. Zakończenie zajęć. Zabawa muzyczno-ruchowa „Niebezpieczna dżungla”.

Dzieci maszerują po sali przy akompaniamencie tamburyna  wybierają się do
dżungli, w której czyha wiele niebezpieczeństw. Na hasło wykonują wcześniej otrzy-
mane instrukcje:

 „śpiący lew”  chodzą cicho na palcach (nie mogą obudzić lwa);
 „zwisający wąż”  schylają się i idą pochylone blisko podłogi;
 „rwący strumień”  ostrożnie przeskakują po kamieniach.

Zabawę można powtórzyć kilka razy.

Rundka w kręgu: dzieci odpowiadają na pytania:
 Jak się czujesz po zajęciach?
 Dzisiaj nauczyłam/em się...?

Nauczycielka dziękuje uczestnikom za wspólną zabawę, zgodną współpracę i wręcza
każdemu dziecku uśmiechniętą emotkę.

Podziękowanie za aktywny udział w zajęciach i zakończenie.

Scenariusz IV

Temat: „Biegniemy do zoo”.

Uczestnicy: uczniowie klasy I i II, wiek: 6 i 7 lat.

Czas trwania: około 60 minut.

Miejsce zajęć: sala szkolnej świetlicy.

Metody:
 słowna  rozmowa kierowana, objaśnienia i instrukcje;
 czynna  udział w zabawach ruchowych;
 praktyczna  uczenie się przez działanie;
 oglądowa  słuchanie wiersza, oglądanie ilustracji.
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Formy:
 indywidualna;
 grupowa;
 zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne:
 tekst piosenki „Biegniemy do zoo”;
 nagranie piosenki;
 tekst opowiadania „Wizyta w sklepie zoologicznym”.

Cele główne:
 poznanie tekstu piosenki;
 rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej;
 kształtowanie pozytywnej motywacji do zajęć;
 wdrażanie do aktywnego słuchania  rozwijanie percepcji słuchowej.

Cele szczegółowe
Uczeń potrafi:

 powtórzyć tekst piosenki;
 uważnie słuchać śpiewu nauczyciela;
 śpiewać piosenkę z całą grupą;
 rytmizować tekst piosenki;
 rytmicznie poruszać się przy akompaniamencie muzycznym;
 prawidłowo wykonać ćwiczenia emisyjne.

Przebieg zajęć

Pląs powitalny.

Dzieci ustawiają się w kręgu i śpiewają: „Wszyscy są, witam was, zaczynamy, już
czas. Jestem ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy”.

1. Wysłuchanie piosenki z płyty CD lub Internetu.

Posłuchajcie piosenki „Biegniemy do zoo” i spróbujcie zapamiętać występujące w niej
zwierzęta.

Ref. (2×) Biegniemy do zoo, zoo, zoo
Idziemy do zoo, zoo, zoo
Biegniemy do zoo, zoo, zoo, zoo

Hipopotam po wybiegu: tup, tup, tup
Hipopotam po wybiegu: tup, tup, tup
Jak się zgrzeje, to do wody
Skacze sobie dla ochłody
Hipopotam po wybiegu: tup, tup, tup

A tuż obok lwy ziewają: łał, łał, łał
A tuż obok lwy ziewają: łał, łał, łał
W słońcu dziś się wygrzewają
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Z nudów nam się przyglądają
A tuż obok lwy ziewają: łał, łał, łał

Ref. (2×) Biegniemy do zoo...

Foki głodne, jeść wołają: am, am, am
Foki głodne, jeść wołają: am, am, am
Niech nam obiad już podają
Bo nam w brzuszku marsza grają
Foki głodne, jeść wołają: am, am, am

Głowę w chmurach ma żyrafa: hen, hen, hen
Głowę w chmurach ma żyrafa: hen, hen, hen
Z góry patrzy na każdego
I małego, i dużego
Głowę w chmurach ma żyrafa: hen, hen, hen

Ref. (2×) Biegniemy do zoo...

2. Ćwiczenia artykulacyjne  ortofoniczne  „Wizyta w sklepie zoologicznym”.

Nauczycielka czyta krótkie opowiadanie. Dzieci powtarzają samogłoski.
Samogłoski A, E, O, U, I, Y wybrały się do sklepu zoologicznego po zakup zwie-

rzątek. Ależ ten sklep ogromny! Idą i idą  wybrzmiewamy: aaaaa, eeeee, ooooo,
uuuuu, iiiii, yyyyy (długo i płynnie, z szerokim otwieraniem buzi). Muszą zapytać
kogoś z obsługi (płynnie, ale z intonacją rosnącą, jak w pytaniu): Aaaaa? Eeeee?
Ooooo? Uuuuu? Iiiii? Yyyyy? Zwierzaki, których szukają, znajdą dopiero w piątej
alejce! Teraz oglądają i powoli wybierają swoje wymarzone zwierzątko. Samogłoska
A  biały królik (rytmicznie i szybko powtarzamy): a a a a a, samogłoska E  pa-
pużki: e e e e e, samogłoska O  szynszyle: o o o o o, U  dwa małe kotki: u u u u u,
samogłoska I  jeże: i i i i i, Y  kolorowe rybki: y y y y y.

(Możemy wykorzystać znaną, prostą melodię lub wymyśloną): pierwsza zaczyna
samogłoska A  aaaaaa, potem eeeeee, następnie oooooo, a za nią uuuuuu i jeszcze
iiiiii, na koniec yyyyyyy. Uff, ależ te zwierzaki są ciężkie! Teraz trzeba zanieść na-
szych milusińskich do domu i znaleźć im wygodne miejsce (rytmicznie, ale powoli):
najpierw a a a a, potem e e e e, za nią o o o o, u u u u, i i i i, y y y y.

3. Nauka piosenki na pamięć.

Nauczycielka czyta dzieciom tekst piosenki „Biegniemy do zoo”, wspólne omówienie
treści piosenki.
Nauczycielka recytuje poszczególne wersy  dzieci powtarzają.
W ramach utrwalania piosenki nauczycielka dzieli dzieci na mniejsze grupy. Dzieci
śpiewają raz głośno, raz cicho, raz wysoko, raz nisko. Następnie wymyślają układ
ruchowy do piosenki. Na zakończenie próba wspólnego śpiewania całej piosenki.

4. Zakończenie zajęć  rundka w kręgu.

Dzieci odpowiadają na pytania:
 Co ci się dziś najbardziej podobało na zajęciach?
 Jak się czujesz po zajęciach?

Nauczycielka dziękuje uczniom za wspólną zabawę, zgodną współpracę i wręcza każ-
demu dziecku uśmiechniętą emotkę.
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Scenariusz V

Temat: Zwierzątko, którym chciałbym się zaopiekować w zoo.

Uczestnicy: uczniowie klasy I i II, wiek: 6 i 7 lat.

Czas trwania: około 60 minut.

Miejsce zajęć: sala szkolnej świetlicy.

Cele główne:
 nabywanie opiekuńczego stosunku do zwierząt;
 rozwijanie ekspresji plastyczno-muzyczno-ruchowej;
 doskonalenie współpracy w grupie.

Cele szczegółowe
Uczeń potrafi:

 odpowiadać na zadane pytania;
 recytować wiersz;
 zaśpiewać piosenkę;
 odegrać zadaną rolę;
 ułożyć puzzle;
 zaprojektować sylwety głów wybranych zwierząt;
 przedstawić treść wiersza za pomocą mimiki, gestu i ruchu.

Metody:
 słowna  rozmowa kierowana, objaśnienia i instrukcje, odpowiadanie na zada-

ne pytania;
 czynna  udział w zabawach ruchowych;
 praktyczna  uczenie się przez działanie;
 oglądowa  słuchanie wiersza, oglądanie ilustracji.

Formy:
 indywidualna;
 grupowa;
 zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne:
 blok techniczny;
 kredki;
 farby;
 sylwety zwierząt.

Przebieg zajęć

Pląs powitalny.

Dzieci ustawiają się w kręgu i śpiewają: „Chodźcie wszyscy tu, do koła. Zabawimy
się wesoło! Witamy się wszyscy wraz. Na zabawę nadszedł czas! Jedna ręka, druga
ręka. Jedna noga, druga noga. Cały tułów oraz głowa  witamy się!”.
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Wprowadzenie w tematykę zajęć. Nauczycielka zadaje pytanie: Którym zwierzęciem
chcielibyście się zaopiekować w zoo?
Swobodne wypowiedzi dzieci.

1. Zabawa ruchowa  „Opiekuję się zwierzątkiem”.

Dzieci dobierają się parami  jedno jest zwierzęciem, a drugie opiekunem. Opiekun
„modeluje” postać wybranego zwierzęcia, a następnie za pomocą gestów pokazuje
czynności opiekuńcze, które wykonuje.
Zmiana ról.

2. Puzzelki.

Dzieci układają zwierzątko z pociętych obrazków i naklejają na kolorową kartkę.

3. Zajęcia plastyczno-techniczne.

Dzieci wycinają i kolorują według własnego pomysłu sylwety głów wybranych zwie-
rząt z wiersza „Zoo” J. Brzechwy i przyklejają je do papierowych obręczy.

4. Występ przed rówieśnikami w świetlicy.

Dzieci zakładają wykonane przez siebie obręcze z podobizną zwierząt i recytują
wiersz „Zoo” J. Brzechwy, z podziałem na role, w oparciu o wypowiedzi Matołka,
z wykorzystaniem gestu, mimiki i ruchu. Na zakończenie śpiewają piosenkę „Bie-
gniemy do zoo”.

Zakończenie zajęć  rundka w kręgu.

Dzieci odpowiadają na pytania:
 Co ci się dziś najbardziej podobało na zajęciach?
 Jak się czujesz po zajęciach?
 Dzisiaj nauczyłam/em się...?

Nauczycielka dziękuje uczniom za wspólną zabawę, za udział w występie artystycz-
nym, zgodną współpracę i wręcza każdemu dziecku uśmiechniętą emotkę.

X. SYSTEM MOTYWACJI

Działania i osiągnięcia uczniów nie podlegają tradycyjnemu ocenianiu. Jako jed-
ną z form oceniania proponuję pochwałę, docenienie zaangażowania, wysiłku oraz
osiągniętych umiejętności. Przewiduję również prezentację prac plastycznych dzieci.

XI. EWALUACJA

Ewaluacja programu jest badaniem efektów jego realizacji. Ewaluacja to nie tylko
ocena, kontrola czy zbieranie danych, to przede wszystkim refleksja własna ukie-
runkowana na rozwój i podwyższenie jakości wykonywanej pracy.

Ewaluacja programu dotyczyć będzie realizacji założonych celów, atrakcyjności
zajęć oraz atmosfery panującej na zajęciach.
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Do ewaluacji programu posłużą:
 obserwacja zachowań dzieci;
 zaangażowanie na zajęciach;
 rozmowy z uczniami;
 ankieta przeprowadzona wśród uczniów;
 metody ewaluacyjne: tarcza strzelecka, rybi szkielet.

Metody ewaluacyjne wykorzystywane są do oceny pracy własnej, grupy lub poszcze-
gólnych zajęć. Uczeń uczy się w sposób wizualny dokonać oceny za pomocą umó-
wionego znaku.

Rybi szkielet  na narysowanym szkielecie umieszczamy napisy: atmosfera pracy,
wiedza, jaką wynoszę z zajęć, prowadzący, uczestnicy zajęć itp. Zadaniem uczniów
jest postawienie „+” albo „–” lub przyklejenie emotki wesołej bądź smutnej obok oce-
nianej kategorii.

Tarcza strzelecka  uczniowie zaznaczają na tarczy strzałę, im bliżej środka, tym
więcej punktów, czyli zajęcia się bardziej podobały.

Ankieta dla ucznia

Przez cały rok szkolny bawiliśmy się na zajęciach koła literacko-muzycznego „Wier-
szoteka”. Chciałabym poznać Twoje zdanie na temat tych zajęć. Ankieta ta jest ano-
nimowa, więc proszę, szczerze wyrażaj swoje opinie.

Otocz pętelką odpowiedni symbol.

1. Czy chętnie brałaś/brałeś udział w zajęciach „Wierszoteki”?J K L
2. Jaki był Twój nastrój podczas zajęć?J K L
3. Jak czułaś/czułeś się po skończonych zajęciach?J K L
4. Czy odpowiadał Ci mój sposób prowadzenia zajęć?J K L
5. Czy chciałabyś/chciałbyś w przyszłości uczestniczyć w podobnych zajęciach?J K L

Bardzo dziękuję za udzielenie szczerych odpowiedzi.

Monika Chilicka
Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni
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Joanna Galińska

Zanim zmierzysz się z nowym
statutem, poznaj zasady techniki
prawodawczej

Treść statutu w swojej materii uregulowana jest szeregiem aktów prawnych. Jed-
nakże zasadne wydaje się wcześniejsze przedstawienie norm tworzenia omawianego
dokumentu. Zostały one zawarte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”1). Do ich stosowania
zobowiązane są wszelkie organy stanowiące prawo. W przepisach prawa oświatowe-
go nie jest wskazane, iż w stosunku do statutu mają zastosowanie niniejsze przepisy,
jednakże wydaje się, że dla dobra legislacji lokalnej warto przyjąć, że zasady techni-
ki prawodawczej należy stosować do wszystkich aktów prawnych bez względu na ich
rangę i organ, który je wydał. Stosowanie się do tych zasad ma istotne znaczenie,
gdyż niezgodność uchwalonego prawa z zasadami techniki prawodawczej może być
uznana za istotne naruszenie prawa. Statut szkoły, jako akt prawa wewnętrznego,
również podlega wskazanym przepisom.

Tworząc przepisy prawa, należy zatem kierować się pewnymi uniwersalnymi za-
sadami techniki prawodawczej, które zostaną przedstawione poniżej:

 przepisy redaguje się zwięźle i syntetycznie, tak aby dokładnie i w sposób zro-
zumiały dla adresatów wyrażały intencje prawodawcy;

 tworząc przepisy prawa, należy redagować je zgodnie z powszechnie przyjętymi
regułami języka polskiego, unikając określeń specjalistycznych czy zapożyczeń;

 przy tworzeniu prawa należy unikać zdań wielokrotnie złożonych i nie stosować
wypowiedzi o charakterze apeli, postulatów czy zaleceń.

Budując projekt statutu, należy wziąć pod uwagę następujące dyrektywy:2)

1) dotyczące środków językowych:
 uwzględnienie zasad poprawności językowej,
 uwzględnienie terminologii obecnej w aktach już obowiązujących,
 te same terminy używane zawsze w tym samym znaczeniu;

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej”, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 283.

2) Opracowano na podstawie: dr hab. Robert Piszko, Zasady techniki prawodawczej
w praktyce wykładni prawa , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXIV,
zeszyt 4, Akademia Adama Mickiewicza, Poznań 2002.
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2) dotyczące jednolitości i wyrazów jednoznacznych:
 regulacja powinna mieć charakter wyczerpujący i w sposób kompletny re-

gulować dany zakres stosunków społecznych,
 unikanie wyjątków,
 akt normatywny powinien dotyczyć zbliżonego zakresu merytorycznego;

3) dotyczące systematyki wewnętrznej i zewnętrznej aktu normatywnego:
 poprawny podział na jednostki redakcyjne danego aktu,
 poprawne oddzielenie przepisów poszczególnych aktów normatywnych;

4) odnoszące się do adresata aktu normatywnego:
 wskazanie w sposób czytelny wzoru postępowania,
 umożliwienie rozstrzygania wątpliwości,
 zrozumiałość i komunikatywność sformułowań.

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, w tytule w oddzielnych wierszach za-
mieszcza się:

1) oznaczenie rodzaju aktu; w tym wypadku: Statut;
2) datę ustawy; poprzedza się ją zwrotem „z dnia”, a następnie zamieszcza się

wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słow-
nie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem „r.”, jako
skrótem wyrazu „rok”;

3) ogólne określenie przedmiotu ustawy; w tym wypadku należy podać numer cyfrą
rzymską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno liceum, i imię placów-
ki edukacyjnej, jeżeli takie zostało nadane, np.: XXV Liceum Ogólnokształcące
im. Bohaterów Wojennych w Gliwicach.

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej podstawową jednostką redakcyjną i sys-
tematyzacyjną statutu jest paragraf (§):

1) paragraf  treść paragrafu powinna w miarę możliwości posiadać formę jednego
zdania, które ujmuje samodzielną myśl. Oznaczenie grecką literą „§” i kolejną
liczbą zapisaną cyfrą arabską (cyframi arabskimi) z kropką. Paragraf zapisu-
je się od nowej linijki po akapicie. Paragrafy można pogrupować w rozdziały,
a rozdziały w działy. W obrębie całego statutu należy jednak zachować ciągłość
numeracji paragrafów, nawet w przypadku zastosowania metody grupowania
jednostek systematyzacyjnych wyższego stopnia;

2) ustęp  jeżeli samodzielną myśl wyrazić można jedynie za pomocą kilku zdań,
dla zachowania czytelności lub z uwagi na zasady poprawnej pisowni, paragraf
można podzielić na ustępy, oznaczając każde zdanie kolejną liczbą zapisaną cy-
frą arabską. Podział paragrafu na ustępy wprowadza się także w przypadku,
gdy między zdaniami wyrażającymi samodzielne myśli występują powiązania
treściowe, ale treść żadnego z nich nie jest na tyle istotna, aby wydzielić ją w od-
rębny paragraf. Ustęp także poprzedza się akapitem, a oznacza liczbą zapisaną
cyfrą arabską z kropką, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego
paragrafu.
Przy powoływaniu przepisu zawartego w konkretnym ustępie piszemy skrót 
„ust.” bez względu na liczbę i przypadek oraz właściwą liczbę zapisaną cyfrą
arabską bez kropki;

3) punkt  dla poprawienia przejrzystości aktu prawnego oraz ułatwienia posługi-
wania się nim, konstruując jednostki systematyzacyjne, paragrafy i występujące
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w ramach paragrafów ustępy, można zastosować tzw. wyliczenie. Punkty ozna-
cza się cyframi arabskimi z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego
artykułu lub ustępu;

4) litery  w dalszej kolejności ustawodawca wprowadza możliwość podziału punk-
tów na litery, liter na tiret, a tiret na podwójny tiret.

Wprowadzenie do wyliczenia powinno zawierać jak największą część wspólną dla
wszystkich wyliczonych elementów. W treści punktów, liter i tiret nie powinno się
powtarzać wyrazów, które da się zawrzeć we wprowadzeniu do wyliczenia.

Z wprowadzenia do wyliczenia powinno jasno wynikać, czy wyliczenie ma cha-
rakter:

 łączny, tzn. dla spełnienia warunku muszą wystąpić jednocześnie wszystkie
okoliczności wymienione w wyliczeniu;

 rozłączny, tzn. dla spełnienia warunku wystarczy, gdy wystąpi co najmniej jedna
z okoliczności wymieniona w wyliczeniu;

 alternatywny, tzn. spełnienie warunku następuje poprzez wystąpienie jednej
z okoliczności wymienionej w poszczególnych pozycjach wyliczenia.

Podsumowując, należy wskazać, że dział składa się z rozdziałów, rozdział z paragra-
fów, paragraf z ustępów, ustęp z punktów, punkty z liter, litera z tiret, tiret z podwój-
nych tiret, na przykład: Dział 1, Rozdział 2, § 11, art. 1., ust. 1., pkt 1., lit. a), tiret
aa), podwójny tiret zza).

Ustawodawca szczegółowo określił również zasady interpunkcji zależne od treści
i charakteru uregulowanej normy. Warto również wspomnieć, iż każdą jednostkę re-
dakcyjną zapisuje się od nowego wiersza i poprzedza jej oznaczeniem umieszczonym
w tym samym wierszu.

Joanna Galińska
X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
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Elżbieta Grażyna Malinowska

Scenariusze teatralne  adaptacje
dla potrzeb szkoły podstawowej

JANKO MUZYKANT
wg noweli Henryka Sienkiewicza „Janko Muzykant”
adaptacja Elżbiety Grażyny Malinowskiej

Światowa i polska prapremiera adaptacji miała miejsce 21 IV 1999 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 46 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26.

Osoby:
Janko Muzykant
Matka Janka
Kuma I
Kuma II
Kowalka
Ksiądz
Lokaj
Wójt
Ławnik
Woźny
Kawaler
Panna
Narrator I
Narrator II
Narrator III Liczba narratorów zależy od pamięciowych możliwości
Narrator IV dzieci biorących udział w przedstawieniu
Narrator V
Narrator VI

Fragment muzyki skrzypcowej.

Narrator Zanim obejrzycie przedstawienie, posłuchajcie kilku istotnych uwag na
jego temat. Każdy uczeń wie, że „Janko Muzykant” to nowelka, a zatem
utwór prozatorski, niesceniczny. Należało go wobec tego zaadaptować
do potrzeb sceny, dopisać dialogi, włączyć pewne zdarzenia, których
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nie znajdziecie w Sienkiewiczowskiej nowelce, włączyć elementy mu-
zyczne i, oczywiście, domalować scenografię oraz zaprojektować ruch
na scenie. Mamy nadzieję, że udało nam się zachować ducha pierwo-
wzoru i że pan Sienkiewicz nie pogniewałby się, gdyby zobaczył to, co
wy będziecie za chwilę oglądać, tym bardziej że tam, gdzie to było moż-
liwe, posługiwaliśmy się oryginalnym językiem utworu polskiego nobli-
sty. Z większością wyrazów nie będziecie mieli problemów, bo używamy
ich do dzisiaj. Niektóre jednak mogą sprawiać pewną trudność, dlatego
pozwolę sobie przybliżyć wam ich znaczenie. Ekonom  pilnował pracy
chłopa na polu, często bił go batem, gdy uznał, że ten leniuchuje;
haczka  narzędzie rolnicze do okopywania roślin; kowalka  żona ko-
wala; kuma  w dawnej Polsce matka chrzestna, ale także sąsiadka;
zagon  kawałek pola, a żywina  zwierzęta.
Zapraszam do obejrzenia spektaklu pod tytułem „Janko Muzykant”.

Akt I

Izba w chacie biednej wdowy. Na scenie znajduje się leżąca na łóżku Matka z małą
lalką w ręku.

Obok niej stoją Kumy I i II oraz Kowalka. Na scenę wchodzą Narratorzy I, II, III, IV.

Narrator I Historia, którą chcemy wam dzisiaj przedstawić, działa się ponad sto lat
temu za czasów naszych praprapradziadków. Nie było jeszcze wówczas
radia, telewizora, komputera, nawet pralki nie było i kuchenki gazowej,
które tak ułatwiają pracę waszym mamom.

Narrator II Zdarzenie to miało miejsce w biednej wiosce, która należała do bogatego
szlachcica. Wszystko  chłopi, kobiety, ich chałupy, ziemia  wszystko
należało do bogacza.

Narrator III Pan taki miał dużo ziemi, wiele wsi, a w nich ciężko pracujących wie-
śniaków. Ale najczęściej nie interesował się ich losem, nie obchodziły
go ich warunki życia. Dla niego ważne były tylko pieniądze, które uzy-
ska ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych dzięki pracy chłopa
pańszczyźnianego, bo to one zapewniały luksusowy byt jemu i jego ro-
dzinie.
Wróćmy jednak do wątku głównego i tego, co pan Henryk Sienkiewicz
napisał w swej nowelce pt. „Janko Muzykant”.

Narrator IV Otóż to w biednej chałupinie ubogiej komornicy przyszedł na świat jej
jedyny synek. Wątłe to było i słabe. Kumy, co się były zebrały przy tap-
czanie położnicy, kręciły głowami nad matką i nad dzieckiem. Kowalka
Szymonowa, która była najmądrzejsza, poczęła chorą pocieszać. (Nar-
ratorzy wychodzą )

Kowalka (mówi do chorej) Nie martw się, kumo kochana, wyzdrowiejesz, toż prze-
cie silna z was kobieta. A jak Bóg pozwoli, to i dzieciak przeżyje. (zwra-
ca się do kobiet zgromadzonych przy łożu chorej) Ale wiecie co, baby
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kochane, strzeżonego Pan Bóg strzeże, dajta, to zapalę nad nią grom-
nicę. (Kuma I podaje jej świecę. Kowalka zapala ją. Kobiety modlą się,
a gdy głowa zmęczonej chorej osuwa się na poduszkę, Kowalka mówi )
Juże z was nic nie będzie, moja kumo; już wam na tamten świat się wy-
bierać. Dobrze, że po dobrodzieja posłałam, żeby wam grzechy wasze
odpuścił.

Kuma I Ale chłopaka to zara trza ochrzcić, on i dobrodzieja nie doczeka. A błogo
będzie, co chociaż strzygą się nie ostanie, bo mógłby wiele krzywd nam
zrobić.

Kuma II O tak, takie upiorki wiele złego biednym ludziom czynią. Nie mogą się
dostać do nieba, tułają się po Bożym świecie, płaczą, po nocach spać
ludziom nie dają. A i bez tego ciężko żyć i wypocząć trudno.

Kowalka Spieszmy się, kumy. (zwraca się do Kumy II ) Trzymaj dzieciaka, trza
krzcić, czas nie czeka i z tego malca życie wyraźnie uchodzi. (polewając
go wodą, mówi ) Ja ciebie krzcę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...
(zwracając się do matki, pyta ) A jak go, kumo, przezwać chcecie?

Matka (słabym głosem ) Jan...

Kowalka Daję ci na przezwisko Jan, a teraz, duszo krześcijańska, idź, skądeś
przyszła. Amen!

Kuma II (patrząc uważnie na Janka ) Patrzcie, on jeszcze dycha. Ale dobrze, że
zdążyłyśmy go ochrzcić. Nie daj Bóg, co by się mogło dziać, gdyby zmarł
bez Boga.

Słychać pukanie do drzwi.

Kowalka (podchodząc do drzwi i wpuszczając księdza, mówi ) O, księże dobro-
dzieju, witamy waszeci w niskich progach. Zasłabła nasza sąsiadka,
trza ją spowiadać, bo chyba rana nie doczeka.

Kuma I A chłopaka ochrzciłyśmy, bośmy się bały, że dobrodziej ze święconą wo-
dą nie zdąży.

Ksiądz (podchodzi do małego, robi znak krzyża i mówi ) Ja ciebie krzcę w Imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. (zwraca się do kobiet ) Wyjdźcie
teraz, abym mógł ją w spokoju spowiadać. (kobiety wychodzą, a ksiądz
odzywa się do matki, robiąc nad nią znak krzyża świętego) Słyszysz
mnie, duszo biedna? A powiadaj, cóżeś nagrzeszyła, abyś w spokoju
odejść mogła. (Nachyla się nad nią i słucha spowiedzi, po czym czy-
ni gesty takie, jak zwykle ksiądz czyni przy spowiedzi. Modli się cicho
przez chwilę, żegna krzyżem chorą, namaszcza olejami świętymi. Wstaje
i wychodzi. Ze sceny schodzi też chora ).

Na scenę wchodzą Narratorzy I, II, III, IV, V.
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Narrator IV Ksiądz przyjechał, zrobił swoje, odjechał, chorej zrobiło się lepiej. W ty-
dzień wyszła baba do roboty. A co z maleńką duszą krześcijańską?

Narrator I Z Jankiem? Jego dusza nie miała wcale ochoty iść, skąd przyszła,
i opuszczać chuderlawego ciała. Owszem, poczęła wierzgać nogami tego
ciała, jako mogła, i płakać, chociaż tak słabo i żałośnie, że jak mówiły
kumy: „Myślałby kto, kocię nie kocię”.

Narrator II Janko przeżył. W jakim takim zdrowiu doszedł do dziesiątego roku ży-
cia. Chudy był zawsze i opalony, z brzuchem wydętym z głodu, z zapa-
dłymi policzkami. Zimą siadywał za piecem i popłakiwał cicho z zimna
i głodu, bo biedna matka nie miała czego ani do pieca, ani do garnka
włożyć.

Narrator III Matka, biedna jak mysz kościelna, jak i ona pod cudzą strzechą miesz-
kająca, może go i kochała po swojemu, ale biła dość często i zwykle
nazywała „odmieńcem”.

Narrator V Janko, jak i inne dzieci wiejskie, od małego ciężko pracował. W czasie
gdy matki razem z innymi kobietami i chłopami pracowały na polach
pańskich, ich dzieci  i małe, i duże  pasały trzodę i bydło. A gdy
w domu nie było co jeść, chodziły do boru zbierać grzyby i jagody. Że
ich wilki nie zjadły... zmiłowanie boskie.

Akt II

Na tle pola. Na scenę wychodzi Kuma I i grzebie haczką w ziemi, dochodzi do niej
Kuma II z koszem ziemniaków i motyką w ręku.

Kuma II A cóż to, kumo, jeszcze pracujecie?

Kuma I Chciałam dzisiaj skończyć ten zagon.

Kuma II Kończcie szybciej, poczekam na was. A spieszcie się, słonko już za-
chodzi. Skoro Pan Bóg pozwala przyrodzie układać się do snu, to i my
o wypoczynku pomyśleć możemy.

Kuma I Tak, tak, chwalić Boga za to. Gdyby nie ustanowiony przez niego porzą-
dek, nasz pan pewno i w nocy kazałby nam pracować. Bez odpoczynku.
To, co nam za pracę daje, ledwo na przeżycie starcza, ale siódme poty
z nas wyciska, każąc pracować od wschodu do zachodu słońca.

Kuma II Oj tak, jego ekonomy wciąż po polu z batem chodzą. Kowalowego Stacha
uderzył dziś tak, że skóra mu pękła. Krwią się chłopak zalał, a ekonom
matce nie pozwolił rany dziecka opatrzyć.

Kuma I A za cóż to?!

Kuma II A strugał coś dzieciaczek. Wiesz, sąsiadko, to mądry chłopak, co i raz
matce coś naprawia.
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Kuma I Tak, tak, to mądry dzieciak. (prostuje plecy) No, skończyłam wreszcie.
Już krzyża nie czuję od tego schylania, a ręce tak mnie bolą... (pokazuje
ręce) O, jakie pęcherze mi się porobiły! Kiedy my odpoczniemy?...

Kuma II Chyba na tamtym świecie...

Na scenę wpada matka Janka i, załamując ręce, pyta:

Matka Kumy drogie, widziałyście mego Jaśka?

Kuma I Nie, nie przechodził tędy...

Matka Szukam go wszędzie, już cztery pacierze temu poszedł na pole z bydłem
pańskim. Chciałam mu skibkę chleba dać, bo od rana nic w gębie nie
miał, ale znaleźć go nie mogę. Rety, rety... ciemno się robi... A cóż się
z nim stało?... Może go wilki zagryzły abo niedźwiedź porwał?...

Kuma II Oj, dlaboga, nie! Sąsiadko, a cóż za czarne myśli macie!... Dyć wiosna
w polu, żywiny różnej w lesie pełno. Wilk ani niedźwiedź nie przyjdzie
teraz tak blisko chałup, wystarcza im teraz żarcia w borze.

Matka Ale gdzież on się podział?! On często taki zamyślony chodzi, jakby nie
wiedział, gdzie jest. Mówię do niego, krzyczę, a on się nie odzywa. Po-
tem, jakby się obudził, gada mi o jakimś graniu...

Kuma I Graniu?! Jakim graniu...?!

Matka Ano, kumo, ostatnio poszedł z garnkiem do boru, po grzyby i jagody.
Doszłam tam do niego, gdy ekonoma nie było w pobliżu, żeby szybciej
nazbierać jagód, bo i ja głodna byłam. Patrzę, a on, zamiast zbierać, stoi
i gapi się na drzewa. Trzepnęłam go w ucho, a on mi na to: „Matulu, oj,
tak ci coś w boru grało... Liście takie cudne dźwięki wydawały, a wiatr
coś nucił między drzewami...”

Kuma II Może on, kochana, pod karczmę poszedł. Tam dziś, przy sobocie, tak
pięknie grają. Mnie aż nogi same do tańca przytupywały, kiedy obok
przechodziłam. Może Janko przy karczmie gdzie siedzi...

Matka Dziękuję, kumo, już tam lecę. (schodzi ze sceny razem z kumami )

Akt III

W karczmie przy stołach siedzą chłopi i chłopki, gadają, piją, kilkoro tańczy. (Tę scenę
rozwijają dzieci). Przy karczmie stoi Janko, trzymając bat w ręce, zasłuchany w mu-
zykę płynącą ze środka.

Na scenę wpada matka.

Matka A, tu jesteś, utrapieńcze!
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Janko Co się stało, matulu?

Matka Co się stało!? Co się stało!? Krowy na pewno w szkodę wlazły...

Janko Oj, co tam krowy... Tu tak pięknie grają, słuchaj, matuś...

Matka (wyrywając chłopcu bat z ręki ) Już ja ci zagram... pasem po twoim
grzbiecie!

Janko (półprzytomnie) Słuchaj, matuś...

Matka Skaranie boskie z tym chłopakiem! A ruszaj się do krów, bo sprawię ci
tęgie lanie!

Janko Matuś, krowy same do obory wrócą, a ja tylko tutaj mogę słyszeć to
cudne granie...

Matka (gniewnie) A biegaj do krów... Cóż ja mam z nim począć?! Pokarał mnie
Bóg takim odmieńcem. Jazda do krów!... Pan mi skórę biczem wygar-
buje, jak się co bydlętom stanie. (wychodzą )

Akt IV

Na tle karczmy i pola. Wchodzą Narratorzy.

Narrator IV Wszyscy uważali Janka za nierozgarniętego. Może dlatego, że wzorem
innych wiejskich dzieci przy rozmowie z ludźmi palec do gęby wkładał.
Nikt mu dobrze nie wróżył. Dziwili się, że przeżył, nie sądzili, że się
matka z niego pociechy dochowa, bo się do roboty żadnej nie garnął.

Narrator V Ale do jednego był łapczywy  do grania... Zrobił sobie skrzypki z gon-
ta i włosienia końskiego, ale nie chciały grać tak pięknie, jak tamte
w karczmie, brzęczały cicho, bardzo cichutko, jak muszki albo koma-
ry. Grał jednak na nich od rana do wieczora, choć tyle za to odbierał
szturchańców, że wyglądał w końcu jak obite jabłko.

Narratorzy schodzą. Wchodzi Janko ze skrzypcami z gonta, brzdąka na nich cichutko
i w końcu gra niepewnie, cicho... Potem schodzi ze sceny, a wchodzą na nią Narrato-
rzy.

Narrator V Wieczorami siadywał zamyślony i słuchał wszystkich głosów płynących
ze wsi, z pola. Nawet w widłach wiatr mu grał przy robocie.

Narrator VI Tak, tak, oberwał za to od karbowego rzemieniem po plecach, bo stał,
słuchał i nic nie robił. Za to umiłowanie muzyki przezwali go Janko
Muzykant. Wiosną uciekał z domu kręcić fujarki obok strumyka. No-
cami, gdy żaby zaczynały rzechotać, derkacze na łąkach derkotać, bąki
po rosie burczyć, spać nie mógł, tylko słuchał, słuchał... Do kościoła
nie mogła go matka brać, bo jak, bywało, organy zahuczą lub zaśpie-
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wają słodkim głosem, to dziecku oczy tak mgłą zachodziły, jakby już
nie z tego świata patrzył...

Narrator I Od czasu gdy w karczmie zobaczył skrzypce grające tak pięknie, ma-
rzył, by je mieć. Co on by dał za to, by je mieć... żeby choć ich dotknąć...
Gdy tylko usłyszał dźwięk skrzypiec, szedł za nim jak zaczarowany...

Narrator V Nie dojadł z biedy, chudł w oczach, ale nie przejmował się tym. Słysząc
muzykę, zapominał o bólu, głodzie, jesienna słota nie była dla niego
przykra, bo ona grała mu prześlicznie... Żył chyba tylko umiłowaniem
muzyki. Ale ta miłość na dobre mu nie wyszła. We dworze miał skrzypce
lokaj, grał na nich czasem wieczorami...

Akt V

We dworze.

Na scenę wchodzi Lokaj, idzie w stronę planszy z wnętrzem pokoju we dworze, zdej-
muje skrzypce, stroi je i zaczyna grać. (Warto tę rolę powierzyć utalentowanemu mu-
zycznie dziecku, które pięknie zagra jakiś konkretny utwór na skrzypce). Można wpro-
wadzić pannę pokojową, która słucha, przerwawszy przecieranie mebli. Gdy Lokaj
skończy, odwiesza skrzypce na miejsce i schodzi ze sceny (sam lub z pokojówką).

Na scenę wchodzi Narrator V.

Narrator V Pewnej nocy, gdy nikogo nie było w pokoju stołowym, bo państwo od
dawna odpoczywali za granicą, a lokaj spał w drugiej stronie domu,
Janko zakradł się pod dwór i wszedł do pokoju stołowego...

Janko skrada się w stronę skrzypiec, potrąca krzesło, łapie je, cicho stawia. Patrzy
trwożnie dokoła, chwilę nasłuchuje. Ostrożnie dochodzi do skrzypiec, delikatnie trą-
ca struny, które wydają dźwięk. Wewnątrz domu słychać kroki. Janek chowa się za
stołem. Do pokoju wchodzi Lokaj z zapaloną lampą w ręce.

Lokaj (gderliwym, zaspanym głosem ) Kto tam? Kto tu łazi po nocy? (obchodzi
pokój i spostrzega skulonego Janka ) A, tu jesteś, złodzieju mały! Kto ci
pozwolił wejść do dworu!? Skrzypce chciałeś ukraść! (przerażony Janek
milczy, Lokaj mówi dalej) Zaprowadzę cię jutro do wójta! Już on nauczy
cię manier! Nie będziesz się nocą po obcym domu włóczył. Jazda, zło-
dzieju mały! Już on ci zada bobu.

Chwyta Janka za koszulinę i ciągnie za sobą. Obaj schodzą ze sceny.

Wchodzą Wójt z Ławnikiem i Woźnym.

Wójt A jakie dziś sprawy mamy?

Woźny Tylko mały Janko Muzykant chciał we dworze skrzypce ukraść. Lokaj
go złapał i zamknął w komórce.
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Wójt Przyprowadzić go tu, a szybko!

Woźny wychodzi i za chwilę wchodzi z Lokajem, który ciągnie za sobą opierającego
się Janka.

Wójt O cóż zatem idzie?

Lokaj Bo, proszę wójta, ten mały złodziej chciał mnie okraść.

Janko (cichutko) Chciałem tylko skrzypki...

Lokaj (grubiańsko przerywając chłopcu ) Tak, wiem, co chciałeś, skrzypki moje
chciałeś ukraść, złodzieju jeden!

Wójt Spokój! Gadaj po kolei, jak było.

Lokaj A bo, proszę wójta, spałem już snem sprawiedliwego, gdy obudził mnie
dźwięk jakiś. W pierwszej chwili pomyślałem, że cóś mnie się przyśni-
ło. Jużem miał się w bety zagrzebać, bom strudzony mocno był, gdy
usłyszałem, tym razem wyraźnie, dźwięk skrzypiec. Zdenerwowałem
się, bom pomyślał, że pokojówka okien nie pozamykała na noc i na
pewno ktoś zakradł się do pokoju. Państwa nie ma, więc wszystko na
mojej głowie. Złapałem lampę, narzuciłem szlafrok i pędem pobiegłem
do pokoju. I dobrze zrobiłem. Wszedłem do środka i pytam: „Kto tam?”.
A ten obwieś schował się za krzesła i milczy. Myślał, że mu się uda, ale
ja nie w ciemię bity. Lampę miałem, zacząłem zaglądać w różne dziu-
ry i zobaczyłem go. Siedział cicho jak mysz pod miotłą. Złapałem za
kołnierz tego hultaja. Nic nie mówił, w rękach nic nie miał, ale pewno
chciał ukraść skrzypce, ino, chwała Panu Niebieskiemu, dźwięk wydały
i zbudziły mnie, więc szybko przybiegłem...

Wójt (groźnie do Janka ) Co tam robiłeś?! Po coś tam lazł po nocy?

Janko (cicho, niepewnie) Chciałem skrzypki potrzymać... Chciałem grać na
nich...

Lokaj (pogardliwie, naśladując trwożny głosik Janka ) Grać chciałem... (i znów
swoim głosem, mocno i wyraźnie) Ukraść chciałeś, a nie grać!

Wójt (do Ławnika ) Pytania są?

Ławnik Ale, proszę wójta, czy taki mały, głupi dzieciak mógłby ukraść... On
pewno faktycznie chciał je obejrzeć. Dyć to Janko Muzykantem prze-
zwany. Każdy u nas wie, że on na to granie całkiem głupi jest...

Wójt (drapiąc się po głowie) Hm, dziecko, dziecko, aleś biedy sobie napytał...

Janko (cicho) Ja nie chciałem ukraść...
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Wójt (zdenerwowany chodzi po izbie i mówi do siebie) Cóż z nim zrobić...
Hm... Może faktycznie nie chciał ukraść, ino pobawić się chwilę... Trza
mieć trocha miłosierdzia... (zastanawia się, spogląda na Janka i znowu
drapie się po głowie; widać, że nie wie, co robić) No tak, ale może lokaj
ma rację, może chłopak chciał ukraść, tylko go lokaj wystraszył. A kto
tu prawdy dojdzie... (chodzi po izbie, znów patrzy na Janka ) Ale to takie
małe, chude... Cóż z nim zrobić?... Hm... A może puścić... No tak, ale
choć trochę ukarać trza, coby inni nie pałętali się po cudzym domu no-
cą... (zwraca się do Woźnego) A weź go ze sobą, zaprowadź do Stacha.
Niech mu da rózgą na pamiątkę, coby się na drugi raz po cudzym domu
nocą nie włóczył.

Wychodzi, a za nim podąża Ławnik. Na końcu wychodzi Woźny, prowadząc przed
sobą Janka.

Na scenie pusto. Zza sceny dochodzi odgłos bicia i płaczliwy głos Janka.

Janko Matulu! (coraz cichszym głosem ) Matulu! Matulu, ratuj! Matulu!

Na scenę wchodzi Narrator V.

Narrator V Ej, ty głupi, zły Stachu! Któż tak dzieci bije? Toż to małe i słabe, i zawsze
ledwo było żywe. Z głodu często mu się w głowie kręciło. Toż na nim
tylko skóra i kości. On i jedno lekkie uderzenie musiałby odchorować,
a co mówić tyle i takie mocne...

Akt VI

W chałupie wdowy.

Na scenę wchodzi Janek, podtrzymywany przez matkę. Widać, że chłopak ledwo
trzyma się na nogach. Pojękuje cicho. Matka uspokaja go. Gdy dochodzą do łóżka,
delikatnie układa na nim dziecko. Przykrywa troskliwie.

Janko (cicho) Matulu?

Matka (łagodnie) A co, synku, a co?

Janko Matulu, a da mi Pan Bóg w niebie skrzypki?

Matka (przerażonym głosem ) O, Jezu! A cóże ty... (ale patrząc na słabnące
dziecko, dodaje) A da ci, synku, da...

Janko A będę mógł na nich grać?...

Matka (przełykając łzy) Tak, syneczku, tak, będziesz mógł. Tam nie będziesz
już musiał pasać krów, nie będziesz musiał tak ciężko pracować, gło-
dować... Będziesz mógł grać, ile twa dusza zapragnie... Ale żyj, Janku,
żyj... O Jezu, Jezu!... Żyj, dziecko drogie, nie odchodź, nie zostawiaj
mnie samej...

Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 3/2018 85



IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Janko (coraz cichszym głosem ) Matuś, co to za światłość, tam... (wskazuje coś
ręką uniesioną do góry, ale jest już tak słaby, że po chwili rączka opada
bezwładnie)

Matka (patrzy w kierunku wskazanym przez Janka ) A gdzie, synuś, gdzie?

Janko (nie słysząc już jej pytania ) Matuś, a co tak pięknie gra...? Słyszysz, jak
pięknie...?

Matka Gdzie, synuś, nic nie słyszę... (patrzy zaniepokojona na syna i zrezy-
gnowanym głosem mówi ) Synku, to chyba aniołki w niebie grają, aby
przywitać ciebie...

Głowa Janka osuwa się. Powieki opadają. Chłopiec umiera.

Matka Chryste! Przyjmij jego biedną duszę do nieba, daj mu skrzypki... niech
na nich gra...

Matka schodzi ze sceny, ale Janko nadal leży. Na scenę wchodzi Narrator V.

Narrator V Janko zmarł. Pochowali go na wiejskim cmentarzu i zaraz wszyscy ro-
zeszli się do domów. W dwa dni później z zagranicznych wojaży wrócili
do dworu państwo razem z panną i kawalerem, co się o nią starał.

Narrator schodzi, a Janko nadal leży nieruchomo na łóżku.

Akt VII

Na scenę lekkim krokiem wchodzi Panna, zbliża się do stołu. Siada, bierze do ręki
okular i uważnie ogląda pamiątki z Włoch. Na scenie pojawia się Kawaler w stroju
do jazdy konnej, podchodzi do Panny.

Kawaler Szkoda, że wróciliśmy... Ach, jakim pięknym krajem są Włochy!

Panna O tak! Zieleń jest tam taka soczysta, niebo przepięknie błękitne!

Kawaler Mógłbym wciąż oglądać tamtejsze zachody słońca.

Panna A zauważyłeś, jacy zdolni ludzie tam mieszkają?

Kawaler O tak! To kraj wielkich malarzy, rzeźbiarzy...

Panna Tak, tak, masz rację, to kraj artystów. Szczęściem jest wyszukiwać tam
talenty...

Kawaler Wyszukiwać talenty i rozwijać je...

Panna Tam chyba każde dziecko już rodzi się zdolne, nawet te w biednych ro-
dzinach. Wystarczy je wziąć do domu, zapewnić nauczyciela i wkrótce
będzie pięknie malowało...
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Kawaler ...grało lub komponowało. Pamiętasz tego małego Giotta, synka krew-
nej tamtejszej naszej pokojówki?

Panna Masz rację. Faktycznie przyszedł z nią kiedyś i tak pięknie nam śpiewał.
Ten mały ma cudowny głos...

Kawaler To nie wiesz o nim wszystkiego. Ja słyszałem jego grę na gitarze. To
prawdziwy profesjonalista! Dał zachwycający koncert.

Panna Tak, to cudny kraj, szalenie zdolni ludzie... Kiedy tam znowu pojedzie-
my?

Schodzą powoli ze sceny, rozmawiając jeszcze o czymś po cichu.

Na scenie pojawia się Narrator II.

Narrator II A nad głową małego Janka szumiały cicho polskie brzozy... Jego talen-
tu nie potrafili zauważyć ani Kawaler, ani Panna, ani ich bogaci krewni
i znajomi. Widzieli piękno obcego kraju, dostrzegali talenty i możliwości
rozwoju u obcych. W swoim kraju, pod rodzinną strzechą nie widzieli
niczego.
Nauczmy się dostrzegać piękno wokół siebie. Doceńmy nasze polskie
talenty i zwyczaje. Szanujmy i rozwijajmy własne dziedzictwo, tradycje,
obrzędy. Pokochajmy siebie i to, co wytwarzamy sami. Nikt nie szanuje
tych, którzy sami siebie nie szanują.

Na scenę wchodzą wszyscy aktorzy. Wstaje także Janko i staje z innymi. Wszyscy
mówią razem.

Wszyscy Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie!

Prezentacja uczniów grających w przedstawieniu. W tle słychać ciche dźwięki koncer-
tu skrzypcowego.

NOWE SZATY
wg baśni H.Ch. Andersena „Nowe szaty cesarza”
adaptacji dla potrzeb sceny szkolnej dokonała Elżbieta
Grażyna Malinowska

Autorka, jeśli to tylko było możliwe, adaptowała lub wręcz cytowała tekst mistrza
Andersena, nie zaznaczając tego cudzysłowami lub podkreśleniami, tekst baśni bo-
wiem jest ogólnie znany i każdy, zwłaszcza młodziutki, odbiorca poniższej adaptacji
bez trudu potrafi wskazać słowa Andersena.

Prapremiera światowa i polska miała miejsce w styczniu 2001 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 46 mieszczącej się przy ul. Chwaszczyńskiej 26 w Gdyni.
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Osoby:
Narrator
Cesarz
Minister
Dwie panie
Dziewczynki z piłką
Starszy pan w kapeluszu
Mieszkańcy stolicy
Żebrak
Lokaj
Tkacz I
Tkacz II
Urzędnik I
Urzędnik II
Dworzanie
Ojciec
Dziecko
Cyrkowcy

I

Rynek miejski.

Na scenę wchodzi Narrator.

Narrator Przed wielu laty żył cesarz, który tak bardzo lubił wspaniałe szaty,
że wszystkie pieniądze wydawał na stroje. Nie dbał o swoich żołnie-
rzy, nie zależało mu na teatrze ani na łowach, szło mu tylko o to, by
obnosić przed ludźmi coraz to nowe stroje. Na każdą godzinę miał
inne ubranie. O innych królach mówiono, że nie mogą przyjąć inte-
resantów, bo ciężko pracują i są na naradzie z ministrami, o tym zaś
mówiono zawsze „Cesarz jest w garderobie”. Mimo iż władcę tak bar-
dzo pochłaniał własny strój, ludziom w jego wielkim państwie żyło się
bardzo wesoło, bo każdy, kto chciał pracować, miał pracę.

Na scenie w trakcie mówienia ostatniego zdania pojawiają się Dwie panie, rozma-
wiają o czymś z wielkim ożywieniem, po chwili wbiegają Dziewczynki grające w pił-
kę, wchodzi Starszy pan, zdejmuje kapelusz, kłania się Paniom i siadając na ławecz-
ce, wyjmuje gazetę i zaczyna ją czytać. Wchodzą inni Mieszkańcy stolicy, kupują
coś, rozmawiają, załatwiają interesy, uśmiechając się przy tym do siebie. Żebrako-
wi ktoś wrzuca do miseczki miedziaka, za co obdarowany dziękuje uśmiechem i bło-
gosławieństwem. Na scenę wbiegają przejezdni Cyrkowcy, robią salta, gwiazdy. Te
występy obserwuje także Minister oraz Tkacze, którzy pojawiają się między ludź-
mi. Gdy artyści kończą swoje popisy, idą w tłum, aby zebrać trochę grosza. W tym
czasie Tkacze zaczynają zachwalać swoje materiały. Przygląda im się Minister, jego
zainteresowanie wzrasta, gdy jeden z Tkaczy wyjmuje z walizki... coś, czego nie wi-
dać, pokazuje ludziom, twierdząc, że jest to tkanina o specjalnych właściwościach.
Wszyscy powoli schodzą ze sceny.
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II

Sala w pałacu królewskim.

Szybkim krokiem wchodzi Cesarz, z rakietą tenisową w ręku. Zdejmuje koronę, wy-
ciera się ręcznikiem, siada na tronie. Wstaje, wychodzi za scenę i za chwilę wraca
w szlafroku. Bierze do ręki dzwonek, dzwoni.

Lokaj (wchodzi, nisko się kłaniając) Co Wasza Wysokość rozkaże?

Cesarz (tonem rozkazującym ) Niech tu natychmiast zjawi się minister.

Lokaj wychodzi. Po chwili słychać pukanie, gdy Cesarz zezwala wejść, wchodzi Mi-
nister.

Cesarz A zatem powiadasz, że ma takie wspaniałe możliwości?

Minister (niepewnie, choć wyraźnie) Najjaśniejszy, nie widziałem jej dokładnie,
powtarzam to, co mówią w mieście.

Cesarz (ostro) A od czego mam ciebie?! Kto powie mi prawdę, jeśli nie ty...

Minister (przepraszającym tonem ) Za mało miałem czasu, wszak oni przyje-
chali wczoraj wieczorem...

Cesarz (łaskawszym tonem ) Ach tak, no to idź i dowiedz się jak najwięcej.
Idź, idź, zostaw mnie samego, muszę pomyśleć.

Minister rusza w stronę drzwi, ale nagle zatrzymuje go głos cesarza.

Cesarz A pod drzwiami niech czeka lokaj. Będzie mi potrzebny.

Po wyjściu Ministra cesarz przechadza się tam i z powrotem, od czasu do czasu przy-
gląda się swoim ruchom w wielkim pałacowym lustrze. Sprawia wrażenie przygnę-
bionego. Nagle staje i mówi do siebie:

Cesarz Hm! Ciekawe, czy to prawda, że te szaty mają takie właściwości... Je-
śli tak, to jest to rzeczywiście wspaniały wynalazek! Gdybym miał na
sobie taki ubiór, odróżniałbym mądrych od głupich... Zaraz, zaraz,
ale czy na pewno będzie mi w nich do twarzy... Może będę źle wyglą-
dał?... Hm! taaak... ale cóż znaczy moja uroda, jeśli mógłbym w nich
zrobić inspekcję w każdym urzędzie, nawet najmniej ważnym, nawet
w najodleglejszym miejscu mojego państwa, mógłbym się przekonać,
którzy ludzie w moim państwie nie nadają się na swój urząd... Mógł-
bym przekonać się, czy moi urzędnicy są kompetentni. A przecież jeśli
są głupi albo nie nadają się na swoje stanowisko, i tak nie zobaczą,
czy do twarzy mi w tym ubiorze. A jeśli zobaczą, że mi brzydko, to
będą też na tyle mądrzy, aby nie powiedzieć czegoś przykrego. Tak,
ten materiał muszę mieć jak najprędzej!
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Klaszcze w ręce, wchodzi Lokaj.

Lokaj Co Wasza Wysokość rozkaże?

Cesarz Proszę natychmiast przed nasze oblicze sprowadzić obu mistrzów!

Lokaj wychodzi tyłem z komnaty, nisko kłaniając się władcy.

III

Cesarz przechadza się zadumany. Rozlega się pukanie.

Cesarz Wejść!

Do sali wchodzi Lokaj.

Lokaj Wasza Wysokość, przyszli rzemieślnicy, których życzyłeś sobie zoba-
czyć.

Cesarz Wprowadzić natychmiast!

Wchodzą dwaj Tkacze, kłaniając się nisko.

Tkacz I O, jakież wielkie szczęście spotkało nas, że możemy oglądać tak wspa-
niałe oblicze! Czym tacy jak my nędznicy zasłużyliśmy sobie na ten
zaszczyt?

Cesarz Doniesiono mi, że potraficie tkać jakiś nietypowy materiał.

Tkacz II Najjaśniejszy panie, to prawda, udało nam się wynaleźć specjalny ro-
dzaj tkaniny. Ale piękno tych szat jest trudne do wyobrażenia, a tym
bardziej do opisania. Ani ucho o nich nie słyszało, ani oko nie widzia-
ło.

Cesarz Doprawdy? Ale wy, jako twórcy, potraficie coś o nich powiedzieć!?

Tkacz I Są wspaniałe, delikatne jak najdelikatniejsze muśnięcie motylka, cie-
niutkie jak nić pajęcza, a jednocześnie cieplutkie jak tchnienie słońca
w letnie południe, a przy tym przewiewne i miękkie jak puszek nowo
narodzonych kurczątek.

Tkacz II Panie, muszę zaznaczyć, że materiał może wydać się dosyć drogi, ale
tylko dla zwykłego śmiertelnika, bo dla Waszej Wysokości jego cena na
pewno nie jest najistotniejsza, zważywszy na cudowne właściwości...
Poza tym, w cenę tkaniny wliczamy od razu koszty szycia strojów, nikt
bowiem poza nami nie potrafiłby ich uszyć.

Cesarz To oczywiste. Tak, oczywiście... A czy to prawda, że dzięki założeniu
szat z tego materiału zobaczę, kto jest głupi, a kto nie nadaje się na
swoje stanowisko?
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Tkacz I Tak, panie, nosząc szaty uszyte z tej tkaniny, będziesz to wiedział.

Cesarz A zatem zabierajcie się do pracy. Chcę w takim stroju wystąpić za dwa
tygodnie, kiedy to będziemy obchodzić nasze doroczne święto pań-
stwowe.

Tkacz II Ależ panie, musielibyśmy pracować dzień i noc, nie spać, a i to nie
wiem, czy zdążylibyśmy...

Cesarz Nie chcę słyszeć żadnej dyskusji, macie wziąć się natychmiast do pra-
cy! Stworzę wam idealne warunki: pokój, jedzenie, noclegi... wszystko
to macie zapewnione. Waszym jedynym zmartwieniem będzie przygo-
towanie tkaniny i skrojenie szat. A jeśli nie zdążycie, to nie tylko nie
dostaniecie zapłaty, ale każę was wychłostać za zajmowanie naszego
cennego czasu!

Tkacz I Och, panie! Nasze wątpliwości nie wynikają z braku umiejętności
z naszej strony. Ale muszę podkreślić, że szata godna tak znakomi-
tej osoby wymaga nie tylko wielu skomplikowanych zabiegów i trudu,
ale, niestety, aby zacząć pracę, już teraz potrzebujemy złota, srebra
i jedwabi przedniej jakości.

Cesarz To żaden problem. (dzwoni na Lokaja, który natychmiast zjawia się
i czeka na słowa władcy w uniżonym pokłonie) Zawołać ministra! (Lo-
kaj wychodzi i zaraz wraca z Ministrem ) Zanieść produkty potrzeb-
ne do wytwarzania materii! (zwracając się do Tkaczy, dodaje) A jeśli
wszyscy oglądający mnie wpadną w zachwyt, a ja odróżnię głupca od
mądrego, opłacę was sowicie.

Tkacz II W takim razie pozwól ustawić krosna, a gdy dostarczą nam potrzebne
produkty, postaramy się w mig wykonać pracę.

Cesarz Lokaj wskaże wam komnatę. (klaszcze w ręce, wchodzi Lokaj)

Tkacz I Czy możemy wziąć miarę?

Cesarz kiwa głową, oszuści podchodzą do niego. Jeden staje, wyciąga z kieszeni no-
tes i ołówek, drugi mierzy, podaje wymiary koledze, ten skrzętnie je notuje. Po skoń-
czeniu tych czynności kłaniają się nisko i wychodzą razem z Lokajem. Gdy drzwi za
nimi zamykają się, Cesarz mówi do siebie:

Cesarz Tak, taka szata jest godna naszego majestatu.

IV

Pokój Tkaczy.

Tkacze wnoszą krosna, służba przynosi klejnoty, w tym czasie Narrator objaśnia ruch
na scenie.

Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 3/2018 91



IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Narrator Oszuści ustawiają warsztaty tkackie. Do pokoju przynoszone są naj-
droższe jedwabie i najwspanialsze złoto i srebro, a oni, gdy służba wy-
chodzi, chowają je do własnych kieszeni i kufrów, a pracują przy pu-
stych warsztatach, i to często do późna w nocy. Nasilają prace zwłasz-
cza wtedy, gdy słyszą zbliżające się kroki.

Na scenę wchodzi Lokaj, poprawia tron, strzepuje z niego kurz, gasi świecę i wycho-
dzi. W czasie jego pobytu na scenie Tkacze nasilają pracę przy warsztatach.

V

Komnata królewska. Do pokoju wchodzi władca, a za nim Lokaj, niosąc jakąś nową
szatę. Cesarz bierze ją do ręki, robi ruch, jakby chciał przymierzać, ale nagle oddaje
ubiór i oddala sługę skinieniem dłoni. Sługa wychodzi.

Cesarz Minął już tydzień, myślę, że trzeba sprawdzić, jak postępuje praca.
Muszę się wybrać do warsztatu, aby na własne oczy zobaczyć efekty.
Lokaj... (woła Lokaja, ale nie powtarza wezwania ) Ojej, lepiej nie, nie
pójdę... bo może... nie zobaczę... tego materiału... Zaraz... czego się
boję... Przecież ja... nadaję się na swój tron... Eee... o siebie nie muszę
się obawiać. (zwraca się w stronę drzwi ) Służba... (głos znowu zamie-
ra mu na ustach, milknie na moment ) A... a jeśli nie zobaczę... Nie,
nie, o siebie nie muszę się martwić... Mogę się obawiać o swoich pod-
danych, ale o siebie... Nie, nie muszę. No tak... (waha się i nagle na
jego ustach pojawia się radosny uśmiech, widać, że wpadł na pomysł)
Przecież nie wypada, abym osobiście sprawdzał postępy w pracy, ale
muszę wiedzieć, jak rzeczy stoją. W końcu dałem im tyle złota, sre-
bra i jedwabiu. Wiem, poślę ministra. Nigdy mnie nie zawiódł, zawsze
dawał mądre rady, ma dużo rozumu i nikt lepiej niż on nie sprawuje
swego urzędu, on przekaże mi wszystko rzetelnie. (macha dzwonecz-
kiem, wchodzi Lokaj)

Lokaj Co rozkażesz, panie?

Cesarz Niech przyjdzie tu minister. (po wyjściu Lokaja Cesarz przechadza się
po komnacie, przeglądając się od czasu do czasu w lustrze; po chwili
rozlega się pukanie) Wejść!

Wchodzi Minister, kłania się nisko.

Minister Życzyłeś sobie mnie widzieć, panie.

Cesarz Mój kochany ministrze, nigdy mnie nie zawiodłeś, zawsze dawałeś mi
mądre rady...

Minister Och, panie, jestem zaszczycony twoją wiarą we mnie.

Cesarz Idź do komnaty tkaczy, zobacz, jak pracują, co robią, czy posunęli się
daleko w swojej pracy...
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Minister (lekko przestraszonym tonem ) Ależ panie, wiesz, moje stare oczy... Le-
piej poślij kogoś młodszego, robi się ciemno, a przy świetle lamp widzę
jeszcze gorzej niż za dnia.

Cesarz Mój drogi, świetnie sobie radzisz ze wszystkim. Weź okular, wszak
ostatnio sprawiłem ci taki drogi prezent na imieniny! Idź natychmiast,
obejrzyj ich dzieło i wróć tu!

Schodzą ze sceny, pojawia się Narrator.

VI

Narrator I oto stary, poczciwy minister poszedł do sali, w której dwaj oszu-
ści pracowali przy pustych warsztatach tkackich. Szedł tam jak na
ścięcie. Im bliżej był sali, w której pracowali rzemieślnicy, tym krok
jego stawał się wolniejszy. Mimo ciężkiej i czasochłonnej pracy często
bywał w mieście. Był naprawdę dobrym ministrem. Wiedział, że ta
sprawa interesowała wszystkich, bo każdy pragnął stwierdzić naocz-
nie, czy jego sąsiad jest głupi, czy zły. I tego właśnie obawiał się mądry
człowiek najbardziej. Przypomniał sobie dyskusję, która rozgorzała na
ostatnim przyjęciu, gdy jego syn głośno zastanawiał się nad tym, czy
taka szata w ogóle istnieć może. Wszyscy go natychmiast zakrzyczeli.
Okazało się zaraz, że właściwie każdy, z wyjątkiem ich dwóch, już ją
widział. Gdy wracali do domu, syn zapytał go o to, co się stanie, jeśli
król wyjdzie w swym nowym ubiorze, a nikt jego szat nie zobaczy. Czy
to będzie znaczyło, że wszyscy są głupi? Stary minister nie bardzo
wiedział, co ma odpowiedzieć, a właściwie nie chciał powiedzieć, że
boi się tego, co może się stać podczas prezentacji stroju.

VII

Pokój Tkaczy.

Jeden siedzi przy pustych krosnach, ziewa, drapie się po głowie, kołysze na krześle.
Drugi chrapie. Nagle do uszu czuwającego dochodzi coś niepokojącego, bo podrywa
się z krzesła, chwilę nasłuchuje, po czym energicznie trąca śpiącego kolegę.

Tkacz I Obudź się!... słyszysz!... Natychmiast się obudź! Ktoś nadchodzi.

Obaj doprowadzają się do ładu i zabierają do pracy. Gdy od drzwi dochodzi pukanie,
nie odpowiadają. Dopiero na powtórne pukanie jeden woła:

Tkacz II Proszę.

Wchodzi Minister. Patrzy na krosna przez swój okular, blednie, drży i natychmiast
opuszcza okular. Bardzo powoli zbliża się do Tkaczy.

Minister Jak idzie praca?
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Tkacz I Powoli, ponieważ tkamy piękne, ale bardzo trudne wzory.

Minister A jak wygląda dotychczasowa praca?

Tkacz II Proszę spojrzeć na warsztaty.

Minister (nerwowym ruchem sięga do kieszeni obszernej kurtki, wyciąga wielką
chustkę, przeciera czoło, potem bezwiednym ruchem wyciera dokład-
nie okular i mówi do siebie na stronie) Boże drogi, ależ ja nic nie widzę!
Wielki Boże! Czyżbym był głupi? To niemożliwe. Ale skoro tylu moich
znajomych widziało już taką tkaninę... Nie, tego nigdy nie przypusz-
czałem... Zawsze wszystko mi się udawało, rozwiązałem tyle trudnych
spraw, a teraz nie widzę tej tkaniny... A może ten okular jest nic nie-
wart, może jest za słaby, abym mógł obejrzeć to cudo... Na pewno tak,
bo przecież mam tak słaby wzrok, że bez niego nic nie widzę. Może po-
winienem mieć silniejsze szkła? W każdym razie nikt nie powinien się
o tym dowiedzieć, bo zaraz powiedzą, że nie nadaję się na swój urząd.
Nie, nie mogę nikomu powiedzieć, że nie widziałem tkaniny. (zwraca
się do mężczyzn, początkowo jąka się, potem mówi coraz pewniejszym
głosem ) Tak... przepraszam... Musiałem wyczyścić okular, rozumieją
panowie, starość nie radość. A zatem mówicie, że gdzie ta tkanina?

Tkacz I Tu, na warsztacie. Czyż to nie jest piękny wzór? A barwa  czyż nie
jest wspaniała? (wskazuje przy tym na puste warsztaty)

Minister (w dalszym ciągu otwiera szeroko oczy, chcąc dostrzec na krosnach
coś więcej niż nitki osnowy; znów mówi do siebie, ale na tyle głośno,
że słyszą to Tkacze) Boże drogi!

Tkacz II Och! Aż tak się panu podoba?! Ale nic dziwnego, naszym zdaniem
kolorystyka jest przecudna, nigdy jeszcze tak pięknie nie udało nam
się dobrać wszystkiego. Pamiętasz (mówi do kolegi ), dość podobnie
było w Głuptali, ale teraz jest jednak zdecydowanie lepiej.

Tkacz I Tak, tak pięknej nie zrobiliśmy jeszcze nigdy... (zwraca się do Ministra )
Czemu pan nic nie mówi?

Minister Bo... bo... oniemiałem z zachwytu.

Tkacz II Niech pan popatrzy na tę tkaninę z bliska. (ze stojącego obok stoli-
ka bierze do ręki... NIC i pokazuje Ministrowi ) Tę przeznaczyliśmy na
płaszcz cesarski, doszyjemy ciemnofioletowy pas w złote kropki, a z tej
strony zostawimy samą tkaninę, bez naszywek.

Tkacz I No i co, dlaczego pan milczy?

Minister (patrzy przez okular i mówi szybko) O, to jest śliczne, bardzo ładne!
Co za wzór i jakie kolory! Tak, powiem cesarzowi, że mi się tkanina
niezwykle podoba.
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Tkacz II To nas cieszy.

Wchodzi Narrator, Tkacze pozostają na scenie, odgrywają to, o czym mówi Narrator.

Narrator Stary minister słuchał, aby móc jak najdokładniej powtórzyć wszystko
cesarzowi. Na koniec oszuści zażądali więcej pieniędzy i nowego zapa-
su jedwabiu i złota, potrzebnego jakoby do dalszej pracy. (Minister od-
chodzi, Tkacze zasypiają ) Przyniesione materiały tkacze znów scho-
wali do swoich toreb, a na warsztatach tkackich nie było ani jednej
nitki. Pomimo to siedzieli jak przedtem i tkali. Cesarz posłał wkrótce
innego uczciwego urzędnika, aby zobaczył, jak postępuje praca tkaczy
i czy tkanina będzie już wkrótce skończona.

Gdy Narrator zaczyna mówić o nowym urzędniku, oszuści ożywiają się i zaczynają
pracować. Na scenę wchodzi Urzędnik I. Zbliża się nieśmiało do Tkaczy, a oni zaczy-
nają pokazywać wszystko przysłanemu słudze królewskiemu. Tę scenkę uczniowie
rozgrywają sami w formie pantomimy, a Narrator kontynuuje swój monolog.

Narrator Powiodło mu się zupełnie tak samo jak ministrowi. Patrzył i patrzył,
ale ponieważ nie było nic na warsztatach, nie mógł niczego zobaczyć.
Pochwalił tkaninę, której nie widział, i zapewnił oszustów, że bardzo
mu się podobają piękne barwy i ładny wzór. Po przyjściu do cesarza
powtórzył słowo w słowo to, co usłyszał od oszustów.
Wszyscy ludzie w mieście mówili o wspaniałej tkaninie. Wreszcie ce-
sarz zapragnął sam zobaczyć te materiały. Wybrał się więc z całą gro-
madą oddanych mu ludzi, a także z tymi, którzy już tu byli, i zastał
sprytnych oszustów pracujących jak najgorliwiej.

VIII

Na widok wchodzącego Cesarza oszuści odchodzą od warsztatów i witając go wy-
lewnie, prowadzą w stronę krosien.

Tkacz I Niech Wasza Wysokość spojrzy. Czyż nie piękne?

Cesarz (spogląda na krosna, potem bardzo powoli odwraca się i patrząc na
swoich dworzan, mówi ) Taaaaak...

Urzędnik I (spoglądając niepewnie raz na krosna, raz na swego pana ) Czyż... tooo
nie jest... wspaniałe?

Urzędnik II (zdecydowanie pewniej niż poprzednik ) Niech Jego Cesarska Mość tyl-
ko spojrzy, co za wzór, co za barwy!

W czasie gdy wszyscy żywo rozmawiają ze sobą, komentując wspaniały materiał,
Cesarz mówi do siebie, stojąc z dala od innych:

Cesarz Cóż to? Nic nie widzę. To straszne! Czyżbym był głupi? A może jestem
niewart tego, aby być cesarzem? To byłoby najstraszniejsze, co mi się
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mogło przytrafić! Ale nie mogę dać poznać po sobie, że nic nie wi-
dzę. Ci dwaj mówią tak pewnie, że chyba widzą tę tkaninę. O Boże!
(zwracając się do wszystkich, mówi głośno) O... tak... to jest bardzo
piękne.

Tkacz II Czy mamy coś poprawić?

Cesarz Nie... nie... wszystko wydaje się piękne...

Tkacz I A zatem podoba się Waszej Wysokości?

Cesarz (ogląda puste krosna i kiwa z zadowoleniem głową ) Raczę to bardzo
pochwalić!

Narrator Cały orszak, który otaczał cesarza, patrzył i patrzył. Ale chociaż nikt
nic nie widział, wszyscy mówili tak jak cesarz: „Tak, to jest piękne”.
I radzili monarsze, aby szaty z tego nowego, wspaniałego materiału
włożył po raz pierwszy na wielką procesję, która miała się wkrótce od-
być. (Cesarz, Urzędnicy i Tkacze odgrywają to, o czym mówi Narrator )
Cesarz ofiarował każdemu z oszustów krzyż do noszenia w dziurce od
guzika i nadał obu tytuł nadwornego tkacza. (Cesarz ze świtą schodzi
ze sceny, pozostają Tkacze i wykonują czynności, o których mówi Nar-
rator ) Przez całą noc poprzedzającą procesję oszuści nie spali i przy
szesnastu świecach „szyli” szaty dla cesarza. Ludzie widzieli, jak się
spieszyli, aby je wykończyć. Wykonywali takie ruchy, jakby zdejmowa-
li materiał z krosien, cięli wielkimi nożycami w powietrzu, szyli igłami
bez nici i wreszcie...

Tkacze (podnoszą głowy, układają wszystko  czyli nic  równiutko i mówią )
Oto szaty gotowe!

Tkacze schodzą ze sceny.

Narrator W końcu nadszedł dzień, długo przez wszystkich oczekiwany.

IX

Komnata Cesarza.

Cesarz (chodzi nerwowo; rozlega się pukanie) Wejść!

Wchodzą Tkacze. Poprzedzają ich służący z pustymi rękami uniesionymi tak, jakby
coś na nich nieśli. Tkacze „zdejmują” ubrania z ich rąk i ostrożnie kładą je na krze-
słach.

Tkacz II Panie, czy możemy pomóc w ubieraniu ciebie?

Cesarz Tak, oczywiście.
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Tkacz I Niech Wasza Wysokość raczy łaskawie podnieść ręce. (rozbierają Ce-
sarza, pozostawiając oczywiście podkoszulek i spodenki gimnastycz-
ne) Przymierzmy nowe szaty tu, przed tym wielkim lustrem!

Oszuści wykonują ruchy sugerujące, że wkładają na Cesarza różne części nowych
szat. Obejmują go wpół tak, jak gdyby coś zawiązywali, zapinali, Cesarz zaś kręci
się i obraca przed lustrem.

Tkacz I Oto spodnie, oto frak, a oto płaszcz! Wszystko takie lekkie jak paję-
czyna; takie cienkie, że się nic na ciele nie czuje, ale na tym polega
cała zaleta tych szat.

Cesarz Istotnie, mam wrażenie, jakbym niczego nie miał na sobie. (zwraca
się do dworzan) Jak wyglądam, panowie?

Tkacz II Boże, jak to dobrze leży, jak cesarzowi w tym do twarzy!

Urzędnicy Tak, tak... Jakie barwy, jaki wzór! To wspaniały strój!

Do pokoju wchodzi Lokaj.

Lokaj Baldachim, który będą nieść podczas procesji nad Jego Cesarską Mo-
ścią, czeka przed pałacem.

Cesarz Dobrze, jestem już gotów. Czy na pewno dobrze leży? (wykręca się
jeszcze raz przed lustrem, aby się wydawało, że ogląda swój wspa-
niały strój)

X

Rynek miejski.

Tłum zgromadzonych mieszczan niecierpliwie oczekuje na wyjście władcy.

Narrator Dworzanie, którzy mieli nieść tren, schylili się do ziemi i czynili ta-
kie ruchy rękami, jakby ów tren podnosili (Dworzanie odgrywają to,
o czym mówi Narrator ), a potem szli i udawali, że coś niosą w powie-
trzu; nie ośmielali się okazać, że nic nie widzą. Wyszli na zewnątrz,
minęli bramę i tak oto kroczył cesarz w procesji, pod wspaniałym bal-
dachimem, a wszyscy na ulicy i w oknach mówili: „Boże, jakież te nowe
szaty cesarza są piękne! Jaki wspaniały tren, jak świetny krój!”. Nikt
nie chciał po sobie pokazać, że nic nie widzi, bo wtedy okazałoby się,
że nie nadaje się do swego urzędu albo że jest głupi. Żadne szaty ce-
sarza nie cieszyły się takim powodzeniem jak te właśnie. I nagle stało
się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć...

Dziecko Patrzcie, przecież on jest nagi!

Ojciec Boże, słuchajcie głosu niewiniątka.

Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 3/2018 97



IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Ktoś z tłumu On jest nagi, małe dziecko powiedziało, że król jest nagi!

Tłum On jest nagi!

Głos z tłumu Tak, on jest nagi!

Inny głos Nieprawda, szaty są wspaniałe!

Narrator Cesarz zmieszał się, bo wydało mu się, że jego poddani mają słusz-
ność, ale pomyślał sobie: „Muszę wytrzymać do końca procesji”. I wy-
prostował się jeszcze dumniej, a dworzanie szli za nim, niosąc tren,
którego wcale nie było.

WAŃKA
według opowiadania Antoniego Czechowa „Wańka”
dla potrzeb sceny szkolnej adaptacji dokonała Elżbieta
Grażyna Malinowska

Tę adaptację warto wykorzystać po to, aby później porozmawiać z uczniami o:
 zasadach pisania listu,
 kompozycji listu,
 prawidłowym adresowaniu koperty, pocztówki.

Z tekstu opowiadania A. Czechowa jasno bowiem wynika, że malec źle napisał
adres, więc list nie dojdzie do adresata (ten moment wyeksponowałam w scenie IV).

Linijki podkreślone przepisałam z tomiku: Czechow A., Opowiadania, Czytelnik,
Warszawa 1984. Stąd pochodzi również list głównego bohatera. Przepisałam go pra-
wie w całości, ponieważ dziecko grające Wańkę powinno go po prostu umiejętnie prze-
czytać. Tekstu listu nie podkreślałam, aby nie utrudniać czytania.

Akapity i pisownia zwrotów do adresata małą literą zgodna jest z zapisem w po-
wyższym tomiku. Być może jest to niedopatrzenie tłumaczki, Marii Dąbrowskiej, jed-
nakże nie mogę wykluczyć, iż tak było w oryginale. Nie dysponuję nim, aby spraw-
dzić, jak pisał te wyrazy A. Czechow.

Osoby:
Wańka Żukow, 9 lat
szewc Alachin
dziadek Wańki Konstanty Makarycz
Mieszczanin
Czeladnik

UWAGA: W przedstawieniu można wprowadzić imiona polskie, np. JASIEK (Wańka)
i DZIADEK KONSTANTY (dziadek Konstanty Makarycz). Dzięki temu uczeń lepiej
zrozumie błąd popełniony przez Wańkę. Adres na kopercie brzmiałby wtedy: „NA
WIEŚ DO DZIADUSIA KONSTANTEGO”.

Akcja dzieje się w Moskwie w końcu XIX w. w okolicy Bożego Narodzenia.
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SCENA I

Pokój w mieszkaniu szewca Alachina. Pod ścianami stoją półki, na których widać buty
oddane do naprawy. (Półka i buty mogą być namalowane na scenografii, ale wów-
czas trzeba obok scenografii, lub pod nią, postawić małą półeczkę, na której szewc, po
skończeniu rozmowy z Mieszczaninem, położy kałamarz, pióro gęsie i księgę, w któ-
rą wpisuje klientów). W rogu pokoju stoi wieszak, na którym wiszą ubrania, potem
będzie tam wisiało także ubranie Wańki i jego czapka.

Czeladnik siedzi na stołku i naprawia but. Na stole stoi kałamarz, a obok niego le-
ży gruby zeszyt szewca i pióro. Szewc stoi przy stole, przy jakimś bogato odzianym
Mieszczaninie, który przyniósł buty do naprawy.

MIESZCZANIN To te buty. Strasznie mnie cisną. Jak byłem u was ostatnio,
mówiliście, że potraficie zaradzić.

Szewc ogląda buty i cmoka niezadowolony.

MIESZCZANIN (zdziwiony) O co chodzi?

SZEWC A bo widzi waszmość pan, te buty nie nadają się do rozcią-
gania.

MIESZCZANIN Ale mówiliście ostatnio, że dacie radę...

SZEWC Bo waszmość pan tak mówił, że myślałem, co pańskie są ze
skóry...

MIESZCZANIN A co za różnica?

SZEWC A i wielka, bo jak but ze skóry robiony jest, to tu się puknie,
tu się stuknie, tam namoczy i but dobry, jak nowy. Chodzić
można i cieszyć się z niego. Ale jak kupi pan taki (podnosi
but i stuka w niego palcem wolnej ręki ), to musi brać od razu
dobry na nogę...

MIESZCZANIN Musiałem wziąć te, bo bardzo mi się podobały, a nie było
większych. Jakie inne wyjście miałem?

SZEWC (wzrusza ramionami ) Mógł pan nie brać...

MIESZCZANIN Ot, głupi, przecież ci mówię, że nie było większych...

SZEWC (skrobie się po głowie) No tak... ale jak zacznę rozciągać, ten
materiał się porwie...

MIESZCZANIN To co robić?

SZEWC Ja bym sprzedał te buty komuś, kto ma mniejszą nogę...

MIESZCZANIN (zadowolony uderza ręką w stół) Dobra, sprzedaj...
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SZEWC (zwietrzył łatwy zarobek, udaje więc wystraszonego, aby
podbić cenę usługi ) Oj, nie! Nie ja... nie wiem, czy mi się
uda...

SCENA II

Ci sami. Drzwi otwierają się i wchodzą biednie ubrani Dziadek z Wańką.

DZIADEK (niziutki, chudziutki, ale niezwykle żwawy i ruchliwy staro-
wina lat około sześćdziesięciu pięciu, z wiecznie śmiejącą się
twarzą) Niech będzie pochwalony... (szturcha Wańkę, który
nic nie mówi )

WAŃKA ...pochwalony...

SZEWC I CZELADNIK Na wieki wieków...

MIESZCZANIN (milczy; w chwili wejścia Dziadka i Wańki ledwo spojrzał na
nich, a stwierdziwszy, że to biedni ludzie, nie zwraca na nich
więcej uwagi, tylko mówi do Szewca ) To co, zostawiam buty,
a pan komuś je sprzeda.

SZEWC No, nie wiem, czy mi się uda...

MIESZCZANIN (wstaje energicznie, klepie Szewca po plecach ) Uda, nie uda,
postaw je, człowieku, na wierzchu, dbaj, żeby ładnie wyglą-
dały... A jak kto kupi, to ci odstąpię co nieco...

SZEWC (cieszy się, że osiągnął cel, ale jeszcze udaje zmartwienie,
niepewność) No... dobrze...

MIESZCZANIN (wychodząc) Za tydzień przyjdę. Postarajcie się, zachwalaj-
cie, a coś wam w rękę wpadnie.

Wychodzi, nie żegnając się nawet z Szewcem.

SZEWC Słucham was.

DZIADEK (wyciąga zza pazuchy złożoną kartkę i podaje ją Szewcowi )
Olga Ignatiewna przesyła przeze mnie ten list w sprawie tego
oto malucha. (wypycha przed siebie Wańkę)

SZEWC (czyta list, kiwa głową, po przeczytaniu składa go, patrzy na
Wańkę) No i co, chcesz się na szewca uczyć?

Wańka spogląda na Dziadka, potem na Szewca i wzrusza ramionami. Milczy.

SZEWC (nieco burkliwie, ale ciepłym głosem ) No co, język ci odjęło?
(ponieważ Wańka nadal milczy, zwraca się do Dziadka ) Mar-
kotny taki, a może niemowa, co...?
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DZIADEK Nie, pierwszy raz w mieście... Ja już tu był, ale on  nie. Boi
się, ale to dobre dziecko, jak go przyjmiecie, nie będziecie
żałować. On chętny do roboty, ino się musi oswoić...

SZEWC A co on umie...?

DZIADEK Ot, jak to dzieciak. Dziewięć roków ma, ale o co proszę, zro-
bi, i to chętnie. Głupi nie jest. Olga Ignatiewna w liście nie
wpisała... (widać, że się wzruszył) To taka dobra pani. Ona
polubiła mojego sierotę. Jak go matka odumarła, zajęła się
nim trochę. Mały ją też polubił, bo zawsze przy niej coś do
jedzenia dostał, a czasem to nawet cukierki mu dała. Wań-
ka, ten dobry chłopczyna, i mnie coś niecoś czasem przy-
niósł do domu z tych smakołyków. Pani Olga, taka dobra
ta nasza pani, nauczyła go pisać, czytać i rachować do stu,
i nawet tańczyć kadryla.

SZEWC To jak on taki uczony, to na szewca nie zechce się uczyć...

DZIADEK A cóż mówicie, taki dobry zawód... dla chłopaka w sam raz.
Zechce, zechce. Tamto to pańskie zabawy, a ja muszę pomy-
śleć o tym, żeby dzieciak umiał na chleb zarobić. Jak zemrę,
to on sam będzie musiał umieć zadbać o siebie. On chętny
jest... Jak wam nudno przy robocie będzie, dacie mu gaze-
tę, to wam i co poczyta... Będziecie wiedzieli, co w wielkim
świecie się dzieje, bez odkładania roboty na bok.

SZEWC Dobrze, zostawcie go. Ino musimy pogadać o zapłacie za na-
uki...

DZIADEK A juści, musimy. Ino z pieniędzmi u mnie gorzej, niewiele ich
mam. Ale co mam, to dam. Jestem nocnym stróżem u pań-
stwa Żywariewów, rodziców panienki Olgi. Oni tacy dobrzy...
Obiecali, że od czasu do czasu dadzą mi worek ziemniaków,
trochę buraków... A państwo pyszne mają. (szturcha Wańkę)
My coś o tym wiemy...

WAŃKA (kiwa głową i dosyć głośno przytakuje) Uhm...

DZIADEK Przywiózłbym wam, świeżutkie, prosto z pola... Zawsze to
pewniejsze...

SZEWC (wyciąga rękę do Dziadka ) Zgoda. (zwraca się do Wańki ) Że-
gnaj się z dziadkiem. (Do Czeladnika ) Igor, zaprowadź go do
kuchni, niech moja żona da mu coś zjeść i pokaże, gdzie rze-
czy złożyć.

DZIADEK (całuje Wańkę w czoło, ściska mocno, po męsku, coś szepcze
na ucho i kłaniając się nisko, głośno żegna wszystkich ) Z Bo-
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giem! (wychodzi; zaraz po nim ze sceny schodzi także Szewc,
ale najpierw odkłada na półkę kałamarz, pióro i księgę)

SCENA III

Pokój u szewca. Na scenę wchodzą Szewc i Czeladnik. Siadają, każdy bierze jakiś
but, młotek. Klepią, szyją... praca wre.

SZEWC (podnosi głowę i krzyczy) Wańka! (chłopiec nie przychodzi,
więc krzyczy głośniej) Wańka!

Wańka wpada na scenę ze śledziem w jednej ręce, a nożem w drugiej.

SZEWC (krzyczy) Ty urwisie, dlaczego jeszcze nie przyniosłeś picia
z karczmy?

WAŃKA (pokazując trzymane w rękach rzeczy, mówi lekko zasapa-
nym głosem ) Bo... bo... bo gospodyni kazała... ryby wyczy-
ścić...

SZEWC Jeszcze nie skończyłeś?! Leniwy jesteś... Ja się męczę i za-
wodu cię uczę, ślamazaro jedna, a ty tak nam się odwdzię-
czasz... w niczym nam pomóc nie chcesz... Pospiesz się, bo
jak nie... (robi ruch ręką, jakby zabierał się do bicia; mały zni-
ka ze sceny; Szewc mówi do Igora ) A wczoraj ledwo go zna-
leźliśmy. Już był smarkacz przy rogatkach miejskich. Prawie
bosy, zmarznięty, ale uciekać, psiajucha, chciał. Wstyd był-
by, gdyby uciekł...

CZELADNIK Też coś, tak się przejął tym, żeście go obili za to, że zasnął
przy kołysaniu dzieciaka? Głupie chłopaczysko. Nie rozumie,
że słusznie go skrzyczeliście, przecież mógł malucha z koły-
ski wyrzucić...

SZEWC A licho go wi, o co mu poszło... (schyla się nad robotą, kle-
pie młotkiem but trzymany między kolanami, a po chwili mil-
czenia podnosi głowę i dodaje) Tyle tylko, że wieczorem, jak
poszedłeś do domu, oberwał jeszcze od żony, bo coś tam źle
zrobił... Jakiś charakterny ten Wańka...

CZELADNIK Ale na robocie się zna. Co mu pokazujecie, od razu chwy-
ta, dobrze robi i dopytuje, ciekawy fachu jest. Będzie niezły
szewc z niego, jak u was dłużej posiedzi...

SZEWC Otóż to... O to właśnie chodzi... Za szybko się uczy... muszę
go zająć czymś innym, bo gotów odejść za szybko, a szkoda
by było. Pieniądze dziadka złe nie są, a i buraków, ziemnia-
ków i fasoli szkoda by było...
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SCENA IV

Ten sam pokój. Jest noc.

Wańka wchodzi na scenę z zapaloną świeczką w jednej ręce i kartką papieru w dru-
giej. Idzie cicho, rozgląda się trwożnie. Dochodzi do stołu, stawia świeczkę, kładzie
papier, idzie do półki z butami, bierze z niej kałamarz i gęsie pióro. Wraca do sto-
łu i siada przy nim. Podnosi kartę i zaczyna głośno czytać. Przestraszony własnym
głosem, ścisza go, ale dalej czyta na tyle głośno, aby widzowie go słyszeli.

WAŃKA Kochany dziadziusiu, Konstantynie Makaryczu! Piszę do cie-
bie list. Winszuję ci Bożego Narodzenia i życzę ci wszystkiego
dobrego. Nie mam ojca ani mamusi, tylko ty jeden mi zosta-
łeś.
A wczora to dostałem lanie. Gospodarz wywlókł mnie za wło-
sy na dwór i wyłoił rzemieniem za to, że kołysałem ich dzie-
ciaka w kolibeczce i niechcący usnąłem. A w tym tygodniu
gospodyni kazała mi śledzia czyścić, to ja zacząłem od ogo-
na, jak mnie Dziadziuś uczył, a ona wzięła tego śledzia i je-
go mordą zaczęła mnie w twarz szturchać. Czeladnicy się ze
mnie śmieją, posyłają mnie do szynku po wódkę i każą kraść
gospodyni ogórki, a gospodarz bije, czym popadnie. (przery-
wa czytanie, szlocha, rękawem koszuli wyciera nos i oczy, po
czym zaczyna czytać dalej) A jedzenia to nie ma żadnego.
Rano dadzą chleba, na obiad kaszy, a na wieczór też chle-
ba, a żeby tak herbaty albo kapuśniaku, to gospodarze sami
żłopią. A spać każą mi w sieni, a jak ich dzieciak płacze, to ja
wcale nie śpię, dlaboga, weź mnie stąd do domu, na wieś, bo
nijak nie mogę... Kłaniam ci się do nóżek i wiecznie będę Bo-
ga prosił, zabierz mnie stąd, bo umrę... (krzywi się, pociera
oczy czarną pięścią, pochlipuje i czyta dalej)
Będę ci tabakę rozcierał, modlić się będę, a jakby co, to zbij
mnie na kwaśne jabłko. A jeżeli myślisz, że nie ma tam dla
mnie służby, to za Pana Jezusa miłosierdziem wproszę się do
ekonoma i buty będę mu czyścił, albo (...) będę za pastuszka.
Dziadusiu kochany, niemożebne tu wytrwać, chyba już tylko
śmierć. (...) A jak wyrosnę duży, to za to samo tylko będę cię
żywił i nikomu nie dam cię skrzywdzić, a jak umrzesz, będę
się modlił za twoją duszę, tak samo jak za moją mamę (...)
A Moskwa to duże miasto (...) Z gwiazdą dzieciaki tu nie cho-
dzą, a w cerkwi, żeby śpiewać tam, gdzie chór, to nikogo
nie puszczają, a raz widziałem w jednym sklepie w oknie, to
sprzedają haczyki, razem z linką i na jakie tylko ryby; bardzo
wspaniałe, taki nawet jest jeden haczyk, że i wielkiego suma
udźwignie (...)
Kochany dziadusiu, a jak u państwa będzie choinka z poda-
runkami, to weź dla mnie złoconego orzecha i schowaj do zie-
lonej skrzynki. Poproś Olgę Ignatiewnę, powiedz  dla Wań-
ki. Przyjedź, kochany dziadusiu, na rany Jezusa (...) błagam
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ciebie, zabierz mnie stąd. Ulituj się nade mną, sierotą nie-
szczęśliwym, bo tu mnie wszyscy biją i jeść strach jak się
chce (...) A niedawno gospodarz uderzył mnie w głowę ko-
pytem, tak żem upadł i ledwom się ocknął. Przepadło moje
życie, gorsze od psiego... A jeszcze pozdrawiam Alonę, jed-
nookiego Jegorkę i stangreta, a mojej harmonii nikomu nie
dawaj. Pozostaję twój wnuk, Iwan Żukow, kochany dziadu-
siu, przyjedź.
(kończy czytanie, chwilę myśli, drapiąc się po głowie) No, chy-
ba dobrze będzie... Starczy... (pochlipując, składa arkusz we
czworo, zgodnie z regułami sztuki podpatrzonej u Olgi  naj-
pierw wzdłuż, potem na pół  i wkłada list do koperty, zakle-
ja ją, sięga po pióro i zabiera się do pisania adresu... waha
się... drapie po głowie, w końcu nachyla się i coś pisze na
kopercie; podnosi ją do góry i czyta na głos) Na wieś do dzia-
dusia (patrzy na list, przechyla głowę, jakby sprawdzał, czy
równo; duma chwilę z głową podpartą ręką i znowu dopisuje
coś na kopercie; podnosi do góry, chucha na atrament, żeby
szybciej zasechł, i znowu głośno czyta napisany przez siebie
adres) Na wieś do dziadusia Konstantyna Makarycza. (za-
dowolony podnosi się) Tak, tak jest dobrze, muszę to szybko
wrzucić do skrzynki. (podchodzi do wieszaka, bierze paltocik,
czapkę, nakłada je na siebie i na chwilkę schodzi ze sceny;
po chwili wraca bez listu, oddycha ciężko i mówi ) No, wrzuci-
łem list do skrzynki. Oby dziaduś jak najszybciej go dostał.
(odstawia kałamarz i pióro na półkę, zabiera świeczkę i wy-
chodzi )

Elżbieta Grażyna Malinowska
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni

104 Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 3/2018


