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Rodzinny Turniej Ekologiczny - konkurs inny niż wszystkie 
 
Anna Zatwarnicka 
doradca metodyczny biologii 
Powiatowy Zespół Szkół nr 3, Wejherowo 

 

Od pewnego czasu zauważyłam, że konkursy dla uczniów stały się przymusem, a 
nie atrakcyjną formą sprawdzenia wiadomości czy po prostu sprawdzenia siebie. 
Konkursowicz kojarzony jest najczęściej z bardzo dobrymi stopniami, szerokim zakresem 
wiedzy albo z ograniczonymi do konkretnej dziedziny zainteresowaniami. Uczniowie tacy 
są najczęściej rozchwytywani przez nauczycieli różnych przedmiotów. Budzi to w nich 
przesyt, niechęć, często rodzi trudności z wygospodarowaniem czasu na tego rodzaju 
aktywności. Mnogość zajęć dodatkowych w czasie wolnym od nauki w dzisiejszych 
czasach bardzo mocno ogranicza dodatkowe przygotowania. Jako nauczycielowi coraz 
trudniej jest mi znaleźć i zachęcić uczniów do udziału w tego rodzaju zmaganiach. 

Pomysł na Rodzinny Turniej Ekologiczny zrodził się w mojej głowie w związku z 
chęcią pobudzenia do konkursowej aktywności szczególnie tych uczniów, którzy nie mieli 
możliwości sprawdzenia się w żadnej rywalizacji. Moim marzeniem było zobaczyć na 
konkursie uczniów zamkniętych w sobie, wstydzących się, małomównych oraz tych z 
różnymi kompleksami, zwłaszcza związanymi z zasobem posiadania niewielkiej wiedzy. 
„Rodzinność” w konkursie polegała na zachęceniu przez ucznia mojej szkoły członka 
swojej rodziny do spróbowania sił w zmaganiach konkursowych. I tak naprawdę ta 
„rodzinność” jest kluczem do sukcesu. Ucieszyło mnie, kiedy w pierwszej edycji liczba 
rodzin przekroczyła 10. Z każdą kolejną edycją było ich coraz więcej, aż doszłam do 
momentu, kiedy musiałam realizować go w dwóch turach. Moje marzenie spełniło się. Do 
zmagań zgłaszali się uczniowie, na których mi najbardziej zależało. Pojawili się ci 
nieśmiali, skryci w sobie, którym nigdy nie starczyłoby odwagi, aby zmierzyć się w 
pojedynkę z innymi uczestnikami turnieju. Obecność drugiej osoby, na dodatek członka 
rodziny : mamy, siostry, taty, dziadka, pozwoliło im nabyć pewności siebie. Uczestnikami 
turnieju okazali się tacy uczniowie, którzy nie osiągają wysokich wyników w nauce, a 
udział członka rodziny zwiększył ich możliwość zdobycia nagrody. Uważam ten fakt za 
ogromny sukces, ponieważ turniej pomógł uczniom nabrać wiary we własne siły i 
możliwości.  

Turniej okazał się bardzo trafnym działaniem dydaktycznym. Wiele rodzin po raz 
pierwszy spróbowało swoich sił w pozytywnej rywalizacji z innymi. Turniej okazał się dla 
rodziców możliwością spędzenia wolnego czasu w szkole w innym sposób niż tylko na 
zebraniach czy konsultacjach z nauczycielami. Zapoznali się oni z innymi rodzicami, 
skorzystali z możliwości sympatycznej formy spędzenia czasu ze swoim dzieckiem, 
bratem, wnukiem. Sprawdzili swoje umiejętności pracy w drużynie oraz kształtowali 
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umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką. Uczestnicy poszerzyli 
wiedzę dotyczącą działań proekologicznych, pomogło im to wprowadzić pozytywne dla 
środowiska zachowania w swoich gospodarstwach domowych. 

Warto również wspomnieć o ważnej cesze wychowawczej Rodzinnego Turnieju 
Ekologicznego. Udało mi się włączyć w przygotowania szeroką rzeszę uczniów. 
Czynności, jakie wykonywali, były związane z przygotowaniem stanowisk, rozdawaniem 
kart odpowiedzi, odmierzaniem czasu, ale również wskazywaniem drogi przybyłym na 
turniej. Pomoc w organizacji uruchomiła w nich kreatywność, chęć do działania i 
odpowiedzialność. Uczniowie ci poczuli się gospodarzami imprezy, promowali swoją 
szkołę i starali się jak najlepiej ją reprezentować. 

Jako organizatorce turniej pomógł mi w zacieśnieniu współpracy z uczniami i 
członkami ich rodzin. Mogłam doskonalić swój warsztat pracy i rozwijać kompetencje 
zawodowe. Poprzez organizację tak dużego przedsięwzięcia zdobyłam doświadczenie i 
umiejętności. No i oczywiście spełniłam swoje marzenie związane z rozbudzeniem w 
uczniach chęci do aktywności konkursowej i zdrowej rywalizacji. Z tego jestem 
najbardziej dumna. 
 
Cele organizacji Rodzinnego Turnieju Wiedzy: 
- motywowanie nieśmiałych uczniów oraz tych ze słabszymi wynikami do udziału w 
zmaganiach 
- motywowanie uczniów do nauki poprzez wprowadzenie elementu zabawy, 
współzawodnictwa 
- zainteresowanie uczniów i członków ich rodzin sprawami ekologii 
- budzenie szacunku do przyrody i dbania o własne środowisko 
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie 
- zaangażowanie uczniów w sprawy ekologiczne, z przez to kształtowanie postawy 
proekologicznej wśród uczestników turnieju 
- zaspokajanie potrzeby spędzania czasu w rodzinnej atmosferze 
- zapewnienie uczestnikom wspólnej zabawy  
- stworzenie okazji do przeżywania i okazywania dobrych emocji 
- zaangażowanie członków rodzin w życie szkoły. 

Przebieg Rodzinnego Turnieju Wiedzy: 
Do ekologicznych zmagań przystąpili chętni uczniowie wraz z pełnoletnim 

członkiem swojej rodziny.  
W pierwszej części spotkania, która odbywała się w sali lekcyjnej, uczestnicy 

zapoznali się z zasadami i przebiegiem turnieju. Za pomocą krótkiego filmu 
przedstawiłam, jak nasze zachowania w życiu codziennym wpływają na środowisko.  

Druga część turnieju odbywała się na holu szkoły. Znajdowało się tam osiem 
stanowisk, do których przypisana była ławka i dwa krzesełka. Każde stanowisko zostało 
oznaczone numerkiem, który odpowiadał numerowi zadania na karcie odpowiedzi. Na 
ławce znalazła się instrukcja i materiały potrzebne do rozwiązania zadania. Stanowiska 
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zostały ustawione w okręgu po to, aby po upływie wskazanego czasu uczestnicy mogli 
rotacyjnie przemieszczać się w celu rozwiązania kolejnego zadania.  

Otrzymawszy kartę odpowiedzi, musieli na nią nanieść rozwiązania, odpowiadając 
poprawnie na różnorodne pytania. Na zapisanie w karcie rozwiązań poszczególnych 
zadań dwuosobowe drużyny miały 5 minut.  

Po przejściu przez wszystkie stanowiska uczeń wraz z osobą towarzyszącą 
przechodził do sali lekcyjnej, gdzie czekała na niego słodka niespodzianka wraz z ciepłym 
napojem. W czasie oczekiwań na wyniki uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami na 
temat trudności, jakie musieli pokonać w czasie zmagań konkursowych, wymieniali się 
odpowiedziami oraz wspólnie zapewniali o radości z przebywania razem. 

Podczas podsumowania i ogłaszania wyników podkreślałam, że tak naprawdę nie 
liczą się miejsca czy rywalizacja, ale chęć spędzenia czasu z najbliższymi na terenie szkoły. 

Zachęcam do organizowania tego rodzaju przedsięwzięć, bo na pewno istnieje taka 
potrzeba wśród uczniów Państwa szkoły.  

 
Stanowisko 1: 

 

EKOLOGICZNE ZNAKI. 

 

Poniżej znajdują się ekologiczne znaki często spotykane na różnych produktach.    

Rozszyfrujcie ich znaczenie. 

 

               

A   B                 C             D 

 

 

Stanowisko 2: 

 

EKOLOGICZNY DOM. 

Wymieńcie cztery sposoby oszczędzania energii w gospodarstwie domowym. 



5 
 

 

Stanowisko 3: 

 

SEGREGACJA. 

Na stole znajdują się różne odpady. Waszym zadaniem jest  je posegregować. Napiszcie 

jak je przygotujecie i do jakich pojemników wrzucicie. 

                                       

           A         B    C 

 

Stanowisko 4: 

 

EKO-KRZYŻÓWKA. 

Rozwiążcie krzyżówkę. Odpowiedzi proszę nanieść na kartę odpowiedzi. 
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Stanowisko 5: 

 

EKO-PUZZLE. 

W ciągu 5 minut postarajcie się ułożyć puzzle. Po upływie czasu policzcie ile puzzli 
pozostało i wpiszcie ją na kartę odpowiedzi. 

 

 

 

Stanowisko 6: 

 

EKOLOGICZNA WYKREŚLANKA. 
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Odszukajcie poniższe słowa i wykreślcie je.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko 7: 

 

EKO-KALENDARZ. 

Dopasujcie nazwy świąt do daty w jakim przypada. 

1. Światowy Dzień Ziemi    A. trzecia sobota września 
2. Sprzątanie Świata     B. ostatnia sobota marca 
3. Godzina dla Ziemi     C. 22 kwietnia 
4. Dzień bez samochodu    D. 22 września 
5. Światowy Dzień Ochrony Środowiska  E. 5 czerwca 

 

Stanowisko 8: 

 

ROZKŁAD ŚMIECI. 

 

Ułóż odpady zaczynając od tych, które najkrócej będą w naszym środowisku. 



8 
 

                                 

                       A                                       B                                  C 

 

                                              D                             E 
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„Pedagogika C. Freineta - praktyka w codzienności szkolnej  i 
online” - wywiad z Martyną Tarnowską, nauczycielką 
prowadzącą innowacyjną klasę freinetowską 

Anna Zięba 
Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej 
 

 

We współczesnej edukacji coraz silniej widoczna jest zmiana. Konieczność 
rewolucji dostrzega już większa liczba nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim 
potrzebna jest ona nowemu pokoleniu. Zmieniający się świat wymusza na wszystkich 
podjęcie radykalnych kroków, by szkoła stała się miejscem ciekawym, oczekiwanym i 
kształcącym, nie tylko pod względem posiadanej wiedzy, ale przede wszystkim 
umiejętności, które przydadzą się w codziennym życiu. 

Obecny świat wymaga: samodzielności, twórczości, umiejętności radzenia sobie  
z problemami, przy równoczesnym celebrowaniu sukcesów. Właściwa, krytyczna ocena 
sytuacji, wnioskowanie,  to kompetencje naszych czasów. 

 Jak pomagać uczniom w nowej rzeczywistości? Jak tworzyć procesy edukacyjne,  
by wspomóc ich w ich rozwoju, odnaleźć ich potencjał? 

  W ostatnim czasie zainteresowałam się pedagogiką Celestyna Freineta, która 
może stać się kluczem do sukcesu. W tym roku mija 100 lat, kiedy Celesyn Freinet 
rozpoczął pracę jako nauczyciel w małej miejscowości Bar sur Loup. To tu stworzył szkołę 
,,otwartą na życie”. 

 Głównym założeniem tej pedagogiki jest wszechstronny rozwój dziecka, jego 
naturalny sposób życia, potrzeby, możliwości. Indywidualność i odrębność są tu 
wartością. Autentyczna osobowość dziecka kształtowana jest poprzez naturalne 
elementy życia, podczas tworzenia i doświadczania. Celestyn Freinet, pedagog, 
nauczyciel- praktyk, stawiał na indywidualizację w procesie wychowania i nauczania, co 
umożliwia rozwój uzdolnień. Ten francuski nauczyciel był zainteresowany naukami 
przyrodniczymi, co miało duży wpływ na jego pedagogikę. Swoją uwagę kierował na 
rozwój dziecka. Tematy zajęć, metody i techniki realizacji zawsze dobierał do ich potrzeb. 
Tak też powstała pierwsza technika pracy C. Freineta - swobodny tekst o wyścigu 
ślimaków, który zorganizował jeden z uczniów w klasie. W jego szkole powstała również 
drukarnia, by uczniowie mogli drukować swoje swobodne teksty i wysyłać je do 
korespondentów. Freinet mawiał bowiem, że praca musi być umotywowana.  

Działania Freineta początkowo odbierane były bardzo krytycznie. Opór ze strony 
władz oświatowych, niezrozumienie przez rodziców swoich uczniów, którzy z 
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dezaprobatą przyglądali się dzieciom i nauczycielowi, kpiny kolegów i koleżanek- 
nauczycieli, którzy nie rozumieli celowości działań Freineta, uznając je za umniejszanie 
rangi zawodu nauczyciela.  A Freinet zwyczajnie oddał głos dzieciom i wprowadził 
samorządność. Krytycyzm otoczenia  nie zniechęcił jednak Freineta. Widział efekty swojej 
innowacyjnej pracy z uczniami, doskonalił ją i inspirował pojedynczych nauczycieli. 
Wkrótce założył organizację ICEM, sieciującą nauczycieli- innowatorów Ecole Moderne, 
którzy zaczęli stosować jego metody i techniki pedagogiczne.  Organizował kongresy 
oświatowe, letnie szkoły i warsztaty, wydał setki artykułów i książek.  

 Pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku także w Polsce ma swój początek ruch 
freinetowski. Zapoczątkowała go dr Halina Semenowicz, kierowniczka Szkoły 
Sanatoryjnej w Otwocku, która razem z grupą nauczycielek zaczęła wprowadzać techniki 
Freineta. Otrzymała duże wsparcie z wielu ośrodków metodycznych w kraju. W 1992 
roku Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta zostało 
zarejestrowane i formalnie zaczęło swoją działalność. Od tego czasu wielu pedagogów – 
innowatorów zainteresowało się metodami i technikami Freineta.  Wiele szkół i 
przedszkoli w Polsce opiera swoje działania na pedagogice ,,otwartej na życie”. 

 Pragnę Państwa zaprosić na rozmowę z Martyną Tarnowską, nauczycielką 
edukacji wczesnoszkolnej, która miała w sobie wiele odwagi, by sprzeciwić się 
istniejącym zasadom i przyjętym kanonom nauczania tzw. ,,szkoły pruskiej”. Odrzuciła 
podręczniki, w zamian proponując uczniom techniki freinetowskie, jako element 
realizowanej przez nią  koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta.  Podąża za swoimi 
uczniami, będąc ich przewodnikiem, animatorem, nauczycielem - cieniem, partnerem 
współdziałającym, osobą inspirującą, wzbudzającą ciekawość  i chęć do działania.  

 Martyno, skąd potrzeba zmiany sposobu nauczania?  I dlaczego wybór padł 
właśnie na pedagogikę Celestyna Freineta? 

 Już podczas studiów na Uniwersytecie Gdańskim wiedziałam, że nie chcę uczyć tak, 
jak niegdyś moi nauczyciele. Nie chcę powielać ich błędów. Przyczyniły się do tego zajęcia 
z prof. Dorotą Klus- Stańską oraz przedmiot ,,Alternatywne metody nauczania”.  Podczas 
tych zajęć poznałam wszystkie metody osadzone w nurcie Nowego Wychowania oraz 
demokratyczną szkołę Summerhill.  Poczułam, że to jest moja droga i zapragnęłam innej 
edukacji dla moich uczniów. 

 Kiedy poznałam Freineta i jego historię, nauczyciela- praktyka, którego koncepcja 
zrodziła się z codziennej praktyki nauczycielskiej, bacznej obserwacji dziecka, podążania 
za jego zainteresowaniem, oddając uczniom prawo samostanowienia o sobie, kierując się 
naturalnymi prawami dziecka, wiedziałam, że jest to pedagogika dla mnie. Ecole Moderne, 
stosowanie technik freinetowskich nie wymaga żadnych nakładów finansowych, 
certyfikatów, opatentowanych narzędzi i pomocy dydaktycznych.. Freinet silnie 
postulował, aby jego pedagogika była dostępna dla wszystkich uczniów.  



15 
 

 Zaczęłam więc szukać Freineta w Polsce, w mojej okolicy. Znalazłam freinetowską 
grupę gdańską, do której teraz należę. Tam zaczęłam „doświadczać Freineta” i 
wprowadzać to, czego dowiedziałam się z książek. Obecnie już 8 rok prowadzę klasę 
freinetowską. 

 Wiemy, że pedagogika Frieneta skierowana jest na indywidualny rozwój ucznia.  
Daje ona możliwość dziecku „aby mogło przezwyciężyć trudności i zaspokoić swoją 
potrzebę poczucia mocy ” (C. Freinet). 

 Jakie Ty stosujesz techniki w swojej codziennej pracy? Na czym one polegają? Co 
one  wnoszą w rozwój dziecka? 

Techniki kojarzą nam się z jakimś sposobem. Natomiast według Freineta technika 
obejmuje całość życia i działalności klasy. Są to spawy finansowe klasy, przestrzeń w 
jakiej obcujemy, pomoce naukowe, rozwój fizyczny, moralny, intelektualny, emocjonalny 
w obrębie środowiska społecznego. Dostosowanie i tworzenie materiałów 
dydaktycznych odpowiadających potrzebom dziecka.  

Uważam, że warto zaczynać od swobodnego tekstu, bo ta technika jest tak 
uniwersalna i obszerna, a przy okazji bardzo owocna i potrzebna uczniom. Widzę jak moi 
uczniowie rozkwitają. Jak nieśmiały kiedyś Karol, początkowo rysując, gdy nie potrafił 
jeszcze pisać, tworzy swobodny test, który potem zostaje wybrany przez klasę jako 
najlepszy, staje przed kolegami i koleżankami, i z dumną go odczytuje głośno intonując… 
Widzę, jak uczniowie otwierają się w swobodnych tekstach, pisząc o swoich małych - 
wielkich problemach, wcielając swoją rodzinkę w świat roślin i zwierząt. Ta swobodna 
ekspresja słowna, niczym nieograniczona, jest im niezwykle potrzebna. Można pisać o 
wszystkim! Widzę jak Kamil, któremu nauka matematyki nie idzie najlepiej, ale za to, gdy 
sięga po młotek i kawałek drewna, potrafi z taką pasją i błyskiem w oku opowiadać klasie 
o tym, co stworzył podczas tygodnia pracy w szkole, że to właśnie jest jego sukcesem. Jego 
arcydziełem. Bo każda jednostka potrzebuje sukcesu. Centralną osią w klasach 
freinetowskich są zainteresowania uczniów, motywacja i przede wszystkim pracy. Bo 
dzieci uwielbiają pracować, uczyć się, odkrywać, badać. I trzeba im stworzyć takie 
środowisko, tak zorganizować życie w klasie, zastanowić się z pomocą jakich technik 
szkoła może najlepiej dotrzeć do uczniów, aby zapewnić im maksimum rozwoju i 
sprawności. A tu z pomocą przychodzą naturalne metody nauczania i pedagogika 
naturalna, której Freinet był orędownikiem.  Bo tylko taka wiedza - mawiał Freinet - 
„żywa, zdobywana i przeżywana - staje się czynnikiem rozwoju osobowości, wpływa na 
myślenie i działanie ludzkie”.  

Planując pracę z uczniami opieram się na wspomnianym swobodnym tekście. 
Przygotowuję na jego bazie materiał dla ucznia, zastępujący „ćwiczeniówkę”- całą 
gramatykę języka polskiego, interpunkcję i ortografię. Swobodny tekst jest  wspólnie  
poprawiany w klasie, a następnie staje się świetną bazą do budowania kompleksu 
zainteresowań, doświadczeń poszukujących, sprawności - kolejnych technik 
freinetowskich.  
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Inną techniką, którą stosuję w klasie już od zerówki jest referat. Nie jest to referat, 
który pamiętamy z naszych lekcji. Zajęcia prowadzą same dzieci. Często jeszcze nie 
potrafią pisać i  czytać, a stoją przed klasą i z ogromnym zaangażowaniem opowiadają o 
np. o swoich pasjach . I nawet nieśmiały Wojtek, kiedy mówi  o piłce nożnej, w którą gra, 
albo o dinozaurach, którymi się fascynuje, staje się ekspertem. Widzę, jak dzieciaki 
rozkwitają, zaczynają wierzyć w swoje możliwości, odkrywają talenty i jestem pewna, że 
nie zauważyłabym tego, gdybym pracowała w standardowy sposób. 

  W pedagogice Freineta technik i metod jest wiele - swobodny tekst, sprawności, 
korespondencja międzyszkolna, majsterka, i wiele innych. Dla mnie jednak najważniejszy 
jest klimat, relacje, które budują klasę.  

Nawiązując do Twoich słów - ,,najważniejszy jest klimat w klasie”, czy Twoim 
zdaniem rolę odgrywa osobowość nauczyciela? Z tego, co mi wiadomo, jesteś osobą 
bardzo ściśle związaną z przyrodą, mieszkasz na wsi,  jesteś wegetarianką. Mam wrażenie, 
że ta pedagogika żyje w Tobie, a Ty żyjesz w niej. Myślę, że to jest jedna z przyczyn, że z 
taką naturalną lekkością przekładasz tę filozofię na zajęcia edukacyjne w swojej klasie.  

Rzeczywiście ta pedagogika jest mi bardzo bliska. Widzę, jak bardzo dzieciom 
potrzebna jest natura, ale nie tylko natura środowiska, ale naturalne prawa dziecka. 
Pedagogika Freineta zrodziła się z potrzeby. U mnie jest podobnie. Kiedy dostałam pakiet 
edukacyjny w mojej pierwszej klasie, w której każde dziecko niosło ze sobą inny bagaż 
doświadczeń, z kompletnie różnymi umiejętnościami, z inną wrażliwością, z innymi 
emocjami. Nagle okazało się, że ja tych wszystkich moich uczniów mam uczyć dokładnie 
tego samego, z tych samych książek, wypełniając te same ćwiczenia, krok po kroku, strona 
po stronie. Popatrzyłam na zamówione pakiety edukacyjne, na wyeksponowane prace 
plastyczne - wierne kopie pokazanego przeze mnie wzoru, zeszyty do kaligrafii z 
zapisanymi trzema linijkami zdania „domy, dymy, damy”, zadaniami w ćwiczeniach, gdzie 
uczeń wpisuje w lukę jedną, właściwą odpowiedź zadania. Zaczęłam się zastanawiać, 
gdzie tu jest kreatywność?! Gdzie jest ta naturalna potrzeba ucznia? 

  U dzieci naturalność jest bardzo widoczna. One mówią, krzyczą, przeżywają. 
Gdybym pracowała na standardowych narzędziach, zapewne nigdy nie usłyszałabym tego 
pełnego zachwytu głosu. Dzieci uwielbiają odkrywać badać, pracować, eksperymentować  
i moim obowiązkiem jest zorganizowanie takiego miejsca, życia w klasie, żeby dotrzeć  
do każdego ucznia. Dzieci nam ufają, teraz my musimy zaufać dzieciom! 

Powiedziałaś wcześniej o kilku technikach, które stosujesz w swojej klasie.  
Która z tych technik jest najbliższa uczniom? 

Wszystkie. 
Poniedziałki to nasze  - ,,Co słychać?”, narada klasowa i planowanie pracy - idea twórczej, 
kolektywnej, samorządnie zorganizowanej pracy. W ciągu tygodnia dzieci majsterkują, 
tworzą prace plastyczne wg swojego pomysłu, piszą swobodne teksty, listy do 
korespondentów, prowadzą referaty- lekcje, zdobywają sprawności, rozwiązują zadania 
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z fiszek autokorektywnych i prowadzących, wykonują wybrane przez siebie 
odpowiedzialności (zajmują się m.in. ogródkiem szkolnym, klasową biblioteczką itd.). 
Każdą możliwą chwilę spędzamy w naturze, która stwarza ogrom możliwości do nauki i 
eksplorowania świata. Tydzień kończymy prezentacją wytworów, prac dzieci i naradą 
klasową. To stałe elementy naszego życia klasowego i jeśli któregoś zabraknie, uczniowie 
odczuwają jego brak.  

Na jakie trudności napotykałaś i być może napotykasz w swojej pracy? 

Początki były bardzo trudne, ponieważ wielu nauczycieli nie widzi potrzeby 
zmiany. Rezygnacja z podręcznika, ćwiczeń, codziennych prac domowych- stałych 
elementów szkoły, nie są odbierane jako coś normalnego. Na szczęście szkoła,  
przedszkole, w którym zaczęłam pracę, a później szkoła, to miejsce, które dale dużo 
swobody nauczycielowi. Nie zaczęłam od totalnej rewolucji (chociaż zadziała się ona w 
mojej nauczycielskiej głowie ), ale od małych kroczków. A tak naprawdę od rodziców. 
Opowiedziałam im o Freinecie, o filozofii jego pedagogiki. Zaczęłam rozmawiać z nimi o 
tym, dlaczego chcę innej edukacji i co ona da ich dzieciom.  Teraz nie muszę już 
przekonywać o słuszności swoich wyborów, widać to po moich uczniach każdego dnia. I 
rodzice widzą te swoje rozkwitające pociechy. Moje spotkania z rodzicami nie są wymianą 
informacji, są spotkaniami opartymi na relacjach. Przybierają one kształt warsztatów, bo 
na każdym spotkaniu przygotowujemy pomoce dydaktyczne dla uczniów, akcje klasowe 
i szkolne, wymieniamy się pomysłami.  

Bardzo ważnym jest, aby nie być samotnym w zmianie, nie być samotnym żaglem, 
bo w końcu można utonąć. Ja nadal napotykam na swojej drodze problemy, a nawet 
miewam wątpliwości, przecież nikt nie jest nieomylny, ale mam grupę wsparcia. Chodzi o 
to, aby się sieciować, spotykać, nawet wirtualnie, po to, aby rozmawiać o wątpliwościach, 
kłopotach, błędach. Aby uczyć się od siebie. 

 A czy nie boisz się o przyszłość swoich uczniów? Niebawem zakończą etap edukacji 
wczesnoszkolnej i znajdą się w klasie czwartej, w której zetkną się z innymi metodami 
pracy?  

Myślę, że są bardzo samodzielne. Będzie im trudno, bo one nie znają innej edukacji  
i zderzą się z pruskim modelem nauczania, ale nastąpi to dopiero w czwartej klasie. Myślę, 
że moim prezentem dla nich, jest to, że do tej pory nie poznały nudnej, żmudnej, trudnej 
nauki. Niestety w starszych klasach zanika błysk w oku u większości uczniów, ponieważ 
nie mają czasu na realizację zadań „poza podręcznik”. Widzę, jak owocne byłaby 
możliwość kontynuacji edukacji „po freinetowsku” w klasach starszych, to się dzieje w 
niektórych szkołach. Na szczęście mogłam pokazać moim uczniom inną edukację, ale 
przede wszystkim dać im moc sprawczą i wiarę we własne możliwości. To swoisty, silny 
trzon, który pomoże sprostać nowym wyzwaniom. To mądrzy uczniowie i szybko się 
przyzwyczają do nowych realiów. Mogę dodać, że ich losy bywają różne. Jeśli nie 
kontynuuje się pedagogiki freinetowskiej, to rzeczywiście wiele talentów można 
zmarnować, ale również dzięki niej wiele talentów rozkwita. Może nie mieliby na to 
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szansy, gdyby nie nauka w klasie freinetowskiej. Niewątpliwym atutem jest fakt, że 
uczniowie w tych klasach są niezwykle ze sobą zżyci, bardzo samodzielni, zorganizowani 
i umiejący samodzielnie szukać wiedzy. 

Czy z pełnym przekonaniem polecisz tę metodę nauczycielom? Jeśli nie całą, to 
może jej elementy, wybrane techniki? 

Nie każdemu. Radziłabym zacząć od zmiany myślenia,  przewartościowania 
pewnych elementów i zastanowienia się – po co? I czy to ma sens? Jeśli tak, to przede 
wszystkim „zaufajcie dzieciom”. Punktem wyjścia w planowaniu pracy dydaktyczno- 
wychowawczej jest wszystko to, co wiąże się z życiem uczniów, co budzi ich 
zainteresowanie. Ten sposób uczenia, daje każdemu uczniowi szansę na odniesienie 
sukcesu. Stosowanie technik freinetowskich nie wymaga żadnego nakładu finansowego, 
nie musisz mieć certyfikatów, pozwoleń, sygnowanych pomocy dydaktycznych. 
Wystarczy, że zmienisz myślenie o dziecku, o szkole, o sobie i dasz szansę dzieciom 
samodzielnego dochodzenia do wiedzy.   

A co do technik… To nie one są najważniejsze, a stosunki. Ostatnio, podczas Forum 
wymiany dobrych praktyk w Poznaniu rozmawiałam z Kati Nordman- dyrektorką jednej 
 z freinetowskich szkół w Finlandii. Zdałam sobie sprawę, jak bardzo niektórzy 
nauczyciele przywiązują się do technik. Można stosować wszystkie techniki 
freinetowskie, a jednocześnie mijać się z myślą pedagogiczną Celestyna Freineta na co 
dzień.  

Żeby zacząć pracę technikami freinetowskimi, trzeba najpierw poznać filozofię  
tej pedagogiki, dlatego polecam zacząć od przeczytania ,,Niezmiennych prawd 
pedagogicznych”, by się rozeznać, jakim jestem nauczycielem? Jakiej szkoły chcę dla 
swoich uczniów?  Czy widzę sens w zmianie, czy ja i moi uczniowie jej potrzebujemy? Nie 
robić nic na siłę.  

Zachęcam od kontaktu z naszą freinetowską Grupą Gdańską!   

                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia: 
   H.Semenowicz „Freinet w Polsce” WSiP, Warszawa 1980r 
   „Freinetowskie Inspiracje” nr 14/1996r, nr 1/2001r 
   T.Kłosińska „Droga do twórczości. Wdrażanie technik Celestyna Freineta”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2000r 
   B.Łuczak „Nauczanie integralne w klasach I – III z wykorzystaniem technik Freineta” Oficyna Wydawnicza 
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Omawianie lektury w dobie e-nauczania nieco inaczej 
 
Krystyna Ciesielska 
Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej 
 

W związku z zagrożeniem epidemicznym pandemią Covid2019 stanęliśmy 
praktycznie „z dnia na dzień” przed ważnym i trudnym zadaniem skutecznego nauczania. 
Pozyskiwane i utrwalane kompetencje e-learningowe zapewne już  na stałe wpiszą się w 
zakres oczekiwanych kwalifikacji zawodowych nauczycieli i nie tylko. Nauczanie na 
odległość wpisało się w szkolną rzeczywistość, tzn. nie dotyczy tylko nauczycieli, ale i 
uczniów i ich rodziców.  Trzeba sprostać nowym wyzwaniom: dotrzeć do każdego ucznia, 
zorganizować kontakt z rodzicami i uczniami, przekazywać materiały i zadania do pracy 
jak się okazuje nie tylko dla dzieci, ale również te metodyczne dla wspierających ich w 
nauce rodziców, zapewnić różnorodność form szczególnie zadbać o kontakt w czasie 
rzeczywistym on-line  w formule video konferencji, ponieważ wyzwaniem stają się 
aspekty technologiczne związane z różnym wyposażeniem wychowanków i 
zróżnicowane kompetencje TIK oraz wychowawczy związany z przeciwdziałaniem 
skutkom izolacji i braku kontaktu ze społecznością klasową. Trzeba realizować podstawę 
programową i oceniać, lecz nade wszystko motywować, aktywizować i wspierać w 
samodyscyplinie systematycznego uczenia się. Skrajnie trzeba zadbać wprost o sprzęt dla 
uczniów. Mimo tych trudności i wyzwań należy dostrzec również, iż My – nauczyciele 
„zaliczamy” najszybsze szkolenie TIK praktycznie w toku procesu i codziennie, by 
skutecznie wspierać wychowanków, być z nimi w ten trudny czas i …. realizować 
podstawę programową. 

Spośród wielu zadań do realizacji dla uczniów (nie tylko edukacji 
wczesnoszkolnej) może (a nawet powinno) być czytanie lektury. Jak sprawdzić 
znajomość treści? Jak zachęcić do uważnego czytania? Jak zachęcić do refleksji nad 
tekstem? Wykorzystując aplikację Forms z pakietu Office 365 ułożyłam test sprawdzający 
znajomość lektury pt.: „O psie, który jeździł koleją”. Następnie udostępniam jako zadanie 
w aplikacji Teams tego pakietu Microsoft. Zachęcam do korzystania z tego narzędzia. Jest 
łatwe do wykonania, wciągające również nauczyciela w trakcie „wymyślania” pytań i 
odpowiedzi oraz komentarzy. Poruszanie się po programie jest praktycznie intuicyjne, a 
efekty nie do przecenienia w naszej pracy. Walorem, oprócz samej części merytorycznej 
jest aspekt motywacyjny. Uczniowie chętnie rozwiązują test, a gratyfikacje z dobrze 
wykonanego zadania pozostawiają wiele pozytywnych wrażeń i emocji. W sytuacjach 
jednostkowych błędów w przesłanych rozwiązaniach chętnie sięgają do źródeł i korygują 
w kolejnych rozwiązaniach. 

Z kolei statystyki do pytań są pomocne nauczycielowi w typowaniu obszarów, 
które są trudniejsze  dla uczniów i które warto omówić przy okazji kolejnego spotkania 
on-line związanego z omawianiem wykonania zadania i lektury. 
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Przesyłam link, pod którym znajdą Państwo gotowy test. Po wypełnieniu go przez 
ucznia dostajemy informację zwrotną z poprawnością udzielonych odpowiedzi. W 
zakładce oceny przy kolejnym uczniu jest wymiar uzyskanych indywidualnie punktów 
oraz możliwy wgląd w pracę. Przekazywany materiał to oczywiście tylko inspiracja, 
można go dowolnie modyfikować, np. zmienić punktację czy dopisać inne pytania 
stosownie do grupy wiekowej, dla której przeznaczymy ten test, dołączać ilustracje itp.  

Życzę powodzenia! 

Link do testu: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KJxAoWQUU0CnjUq_XeO8qzZZ
sACC4SFChckat-U95TRUOVU3Rko2RDVJT0RVMk04RkhEQ0ZXQTZSUi4u 

TEST w programie i statystyki: 

Lektura "O psie, który jeździł koleją" – test! 
 
Lektura "O psie, który jeździł koleją" (14 pkt) 
Przeczytaj pytania i wskaż właściwą odpowiedź 

1.Autorem lektury jest 
(2 pkt) 

Roman Pisarski 
Kornel Makuszyński 
Jan Brzechwa 

2.W jakim państwie rozgrywa się opisywana historia? 
 (2 pkt) 

W Polsce 
We Francji 
We Włoszech 

3.Jak miał na imię główny bohater? 
 (2 pkt) 

Puszek. 
Lampo. 
Azor. 

4.Gdzie mieszkał zawiadowca stacji? 
 (2 pkt) 

W Marittimie. 
W Piombino. 
Reggio. 
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5.Kto zaopiekował się Lampo, gdy ten miał złamane żebra i nogę? 
 (2 pkt) 

Zawiadowca. 
Wieśniaczka, żona owczarza. 
Dzieci kolejarza. 

6.Czy Lampo był w stolicy Włoch? 
 (2 pkt) 

Tak. 
Nie. 
Chyba tak. 

7.Jak miała na imię dziewczynka, którą uratował Lampo? 
 (2 pkt) 

Adele. 
Ania. 

POWODZENIA !!! 

 

Lektura "O psie, który jeździł koleją" – statystyki rozwiązań: 
 
23 
Lektura "O psie, który jeździł koleją"  
 
Liczba odpowiedzi: 23 
Średni wynik: 11.9 
 
Analiza z pytaniami: 

 
1. Autorem lektury jest (2 — liczba punktów) 

96% respondentów (22 z 23) odpowiedziało poprawnie na to pytanie. 
Więcej szczegółów 

 Roman Pisarski 22  

 Kornel Makuszyński 0  

 Jan Brzechwa 1  
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2. W jakim państwie rozgrywa się opisywana historia?(2 — liczba punktów) 
91% respondentów (21 z 23) odpowiedziało poprawnie na to pytanie. 
Więcej szczegółów 

 W Polsce 0  

 We Francji 2  

 We Włoszech 21  

3. Jak miał na imię główny bohater?(2 — liczba punktów) 
100% respondentów (23 z 23) odpowiedziało poprawnie na to pytanie. 
Więcej szczegółów 

 Puszek 0  

 Lampo 23  

 Azor 0  

 
4. Gdzie mieszkał zawiadowca stacji?(2 — liczba punktów) 
74% respondentów (17 z 23) odpowiedziało poprawnie na to pytanie. 
Więcej szczegółów 

 W Marittimie 5  

 W Piombino 17  

 Reggio 1  

 
5. Kto zaopiekował się Lampo, gdy ten miał złamane żebra i nogę?(2 — liczba punktów) 
83% respondentów (19 z 23) odpowiedziało poprawnie na to pytanie. 
Więcej szczegółów 

 Zawiadowca 3  

 Wieśniaczka,żona 
owczarza 

19  

 Dzieci kolejarza 1  

 
 
6. Czy Lampo był w stolicy Włoch?(2 — liczba punktów) 
61% respondentów (14 z 23) odpowiedziało poprawnie na to pytanie. 
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Więcej szczegółów 
 Tak 14  

 Nie 5  

 Chyba tak 4  

 
7. Jak miała na imię dziewczynka, którą uratował Lampo?(2 — liczba punktów) 
91% respondentów (21 z 23) odpowiedziało poprawnie na to pytanie. 

Więcej szczegółów 
 Adele 21  

 Ania 2  
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Awans zawodowy nauczycieli  

Ewa Grzymkowska 
Doradca metodyczny języka angielskiego  
Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli 
 

Rozpoczynamy serię artykułów na temat awansu zawodowego dla nauczycieli 
ubiegających się o poszczególne stopnie awansu w świetle aktualnych  przepisów 
prawnych z praktycznymi wskazówkami i radami, w jaki sposób przygotować się do 
postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (dokumentacja i rozmowa). 

 

Odcinek 1  

Awans zawodowy nauczyciela stażysty 

Rozpoczęcie stażu 

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi plan rozwoju zawodowego 
w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć bez załączania wniosku o rozpoczęcie stażu. 
Dyrektor szkoły zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia 
rozpoczęcia zajęć w szkole. Staż nauczyciela stażysty trwa 9 miesięcy. Może się zdarzyć, 
że dyrektor szkoły zaleci nauczycielowi wprowadzić zmiany do planu rozwoju. Wówczas 
nauczyciel jest zobowiązany to uczynić i ponownie przedłożyć plan w wyznaczonym 
przez dyrektora terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza 
poprawiony plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w terminie 7 dni od dnia jego 
przedłożenia. 

     W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu, dyrektor 
szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub 
zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. Nauczyciel w trakcie stażu może samodzielnie 
wprowadzać zmiany do planu rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora 

Pytanie: Czy można rozpocząć pracę posiadając pełne kwalifikacje bez odbywania stażu 
na stopień nauczyciela kontraktowego?  

Tak, art. 9a.3 mówi, że nauczyciel akademicki legitymujący się co najmniej trzyletnim 
okresem pracy w szkole wyższej lub osoba posiadająca co najmniej 5-letni okres pracy 
i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy stopień 
nauczyciela kontraktowego. O tym, czy nauczyciel posiada znaczący dorobek zawodowy, 
decyduje dyrektor szkoły. Nawet nauczyciel może rozpocząć pracę uzyskując tytuł 
nauczyciela mianowanego. Mówi o tym art. 9a.5: Nauczyciele akademiccy, posiadający 
stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole 
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wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela 
mianowanego. 

Opiekun stażu 

Nauczycielowi stażyście zostaje przydzielony opiekun stażu, którego zadaniem jest 
udzielanie wsparcia i wszelkiej pomocy nauczycielowi,  w szczególności w przygotowaniu 
i realizacji planu rozwoju zawodowego, oraz opracowanie projektu oceny  dorobku 
zawodowego nauczyciela za okres stażu. Zadania opiekuna stażu są jasno sprecyzowane 
i obejmują:  

 Wspieranie w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu 
nauczyciela stażysty zapoznanie nauczyciela  z dokumentami obowiązującymi w 
danej szkole, z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej. 

 Współpraca  z  nauczycielem odbywającym  staż  w tworzeniu planu rozwoju 
zawodowego, w szczególności uczestniczenie w doborze właściwych form 
doskonalenia na podstawie: analizy słabych i mocnych stron nauczyciela oraz 
potrzeb szkoły. 

 Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych. 
 Umożliwianie nauczycielowi uczestniczenia w prowadzonych przez siebie 

zajęciach w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu. 
  Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż, 

w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu. 
  Doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy w zakresie niezbędnym do pełnienia 

roli opiekuna stażu. 
 Dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, 

w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz 
przez nauczyciela. 

 Inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania 
nowych wyzwań zawodowych 

Jak widać z powyższego, opiekun stażu ma wiele odpowiedzialnych zadań do 
wykonania w ciągu 9 miesięcy. To od jego umiejętności i predyspozycji zależy  w dużej 
mierze  przyszła kariera nauczyciela stażysty. Dlatego tak ważny jest właściwy 
i przemyślany dobór opiekuna, który będzie osobistym przewodnikiem zawodowym 
nauczyciela.  

Lekcje otwarte 

Doprecyzowana została ilość godzin lekcyjnych, w jakich nauczyciel stażysta 
powinien uczestniczyć obserwując zajęcia swojego opiekuna stażu, jak również ilość 
swoich godzin poddanych obserwacji. Przypomnijmy więc, nauczyciel stażysta musi 
przeprowadzić przynajmniej jedną godzinę w miesiącu w obecności opiekuna stażu 
i jedną w trakcie stażu w obecności dyrektora. 
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Zadania nauczyciela stażysty 

Nauczyciel powinien: 

 poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły;  
 uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu 

lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, 
oraz omawiać  z prowadzącym obserwowane zajęcia;  

 prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu    w wymiarze co najmniej jednej 
godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej 
godziny  w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia 
zostały przeprowadzone;  

 uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia 
metod i form pracy. 

Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego 

Mimo tego, że staż z powrotem trwa 9 miesięcy, to jednak ilość wymagań nie 
została zmniejszona i liczy aż 8 punktów.  

1) znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności organizacji, zadań 
i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 

2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację 
podstawy programowej oraz statutowych zadań szkoły; 

3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania 
nauczania; 

4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii,   

    pedagogiki dydaktyki; 

5) umiejętność wykorzystania w codziennej pracy wiedzy i umiejętności   

    zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;  

6) umiejętność korzystania w swojej pracy, zwłaszcza w trakcie  

    prowadzonych  zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych; 

7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć; 

8) znajomość środowiska uczniów oraz ich problemów, a także  umiejętność 
współpracy ze środowiskiem lokalnym. 
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Pytanie: w jakich formach doskonalenia zawodowego powinien uczestniczyć nauczyciel 
stażysta?  

Ze względu na specyfikę wymagań, nauczyciel stażysta powinien kształcić swoje 
umiejętności i wzbogacać wiedzę w tematyce metodyki nauczania swojego przedmiotu, 
a więc dotyczącej metod i form pracy. 

Sprawozdanie  

Po odbyciu stażu nauczyciel stażysta w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia 
składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, 
uwzględniając efekty jego realizacji dla szkoły i nauczyciela. To jest nowością i nauczyciel 
powinien wyraźnie uwypuklić, co dobrego przyniosły działania nauczyciela w trakcie 
stażu. Opiekun stażu także przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku 
zawodowego nauczyciela również w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, a nie 14 
dni jak było poprzednio. Dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego. Zgodnie z & 4.1.5 nauczyciel powinien uwzględnić w 
sprawozdaniu efekty realizowanych działań dla nauczyciela i szkoły (nowość). Na 
początku sprawozdania powinny się znaleźć następujące informacje:  

Imię i nazwisko: 

Stopień awansu zawodowego: 

Data rozpoczęcia stażu: 

Data zakończenia stażu: 

Opiekun stażu: 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania 
awansu zawodowego przez nauczycieli z późn. zm. 

Dalej  forma sprawozdania jest dowolna: może być to tekst ciągły lub tabelka, która 
zawsze jest przejrzysta i preferowana przez komisje. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne 

Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postepowania kwalifikacyjnego w 
roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Gdy nauczyciel nie uzyska 
akceptacji komisji kwalifikacyjnej, może ponownie złożyć wniosek o postepowanie 
kwalifikacyjne po odbyciu (za zgodą dyrektora szkoły) dodatkowego stażu w wymiarze 9 
miesięcy (zatrudniony jest na kolejny rok szkolny) - tylko jeden raz w danej szkole. 

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela 
mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania 
poprzedniego stopnia awansu zawodowego. 
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Pytanie: Jakie dokumenty dołącza do wniosku nauczyciel stażysta? 

Nauczyciel załącza następujące dokumenty:  

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, 
 zaświadczenie dyrektora szkoły o:  
o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego 

przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania 
zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich 
szkół, w których nauczyciel odbywał staż,  

o dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez 
nauczyciela sprawozdania z realizacji  

o przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego 
stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 
Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio 
wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy 
lub niepozostawania w stosunku pracy;  

 kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną 
przez dyrektora szkoły za zgodność  z oryginałem;  

 kopię oceny dorobku zawodowego za okres  stażu, poświadczoną przez 
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 

Zwracam uwagę na to, że załączamy kopie dokumentów, nie oryginały, 
potwierdzone za zgodność przez dyrektora szkoły.  

Komisja kwalifikacyjna na stopień nauczyciela kontraktowego zapoznaje się 
z oceną dorobku zawodowego nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju 
zawodowego oraz przeprowadza rozmowę, podczas której nauczyciel: 

1) prezentuje dorobek zawodowy;  

2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:  

a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu 
związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, 
aktualnej wiedzy i przepisów prawa, 

 b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;  

3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych 
do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego 

Dyrektor jest organem nadającym stopień nauczyciela kontraktowego, dlatego do 
jego obowiązków należy dokonanie analizy formalnej wniosku, powołanie komisji 
(powiadamia o tym nauczyciela co najmniej 7 dni przed jej posiedzeniem), wydanie 
decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 
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Pytanie : Kto wchodzi w skład komisji?  

W skład komisji wchodzi dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący 
komisji, przewodniczący zespołu nauczycieli lub inny  nauczyciel mianowany lub 
dyplomowany zatrudniony w szkole oraz opiekun stażu. 

Nauczyciele często pytają jakich pytań mogą się spodziewać od członków komisji. 
Wszystkie pytania muszą być związane z wymaganiami określonymi w … 

Przykłady: 

1. Proszę przeanalizować jedną sytuację opiekuńczą, wychowawczą związaną  
z konkretnym uczniem/wychowankiem oraz ocenić swój wkład w jej rozwiązanie. 

2. Proszę dokonać analizy własnej lekcji.  

3. Nazwij i krótko opisz akty prawa wewnątrzszkolnego. 

Umiejętność rozwiązania problemu 

 Ma Pani w grupie ucznia uzdolnionego muzycznie. W jaki sposób planuje Pani 
pracę z tym uczniem? 

 Uczniowie  pobili się w czasie przerwy.  Jakie działania podejmuje Pani? 
 Organizuje Pani  wycieczkę szkolną.  Jaka dokumentacja reguluje organizację 

wycieczek? Jak Pani zaplanuje wyjazd, żeby były zachowane wszystkie procedury 
bezpieczeństwa? 

Nauczyciel może się odwołać od oceny dorobku zawodowego do organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  
 (Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena 
dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny jest ostateczna). 

Pytanie: Czy trzeba być zatrudnionym na pełny etat aby rozpocząć staż?  

Nie, nauczyciel musi być zatrudniony w wymiarze przynajmniej ½ obowiązkowego 
wymiaru zajęć. 

Pytanie: Byłam zna zwolnieniu lekarskim trwającym 2 miesiące. Czy muszę rozpoczynać 
staż od nowa?  

Nie, Art. 9d.ust 5 mówi, że: W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu 
czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia 
pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, 
trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej 
nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do 
ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 
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W tym przypadku przerwa trwała dłużej niż miesiąc, więc staż będzie przedłużony o ten 
czas.  
 
Pytanie: W czasie stażu zmieniłam miejsce pracy. Czy mogę kontynuować staż?  

Tak, zalicza się okres odbytego stażu w poprzednim miejscu pracy jednak pod 
warunkiem, że przerwa nie trwała dłużej niż 3 miesiące i nauczyciel otrzymał za okres 
dotychczas odbytego stażu pozytywną ocenę dorobku zawodowego .  

Pytanie: Rozpoczęłam swoją pierwszą pracę w szkole po studiach. Czy należy mi się jakieś 
świadczenie i czy są jakieś warunki?  

Na podstawie art. 53 a ust. 1-5 KN (Dz. U. z 2019r. poz. 1287) nauczycielowi stażyście 
odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego należy się  jednorazowe 
świadczenie na start w wysokości 1000 zł. Świadczenie jest wypłacane w terminie do dnia 
30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż. Jeżeli nauczyciel  stażysta 
pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, świadczenie otrzymuje w 
szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Takie świadczenie nauczyciel 
stażysta może otrzymać tylko raz. w okresie całego zatrudnienia. 
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Laboratorium lektur: Uczmy się na… błędach! 
 

Stella Laudańska 
doradca metodyczny GODN 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Gdyni 
 

 

Błąd - nieścisłość, nietakt, literówka, skaza, przeinaczenie, usterka, niedokładność, wada, 
omyłka, niedostatek, defekt, brak, uchybienie, niedociągnięcie, niezręczność, pomyłka, 
nieprawidłowość, byk, przejęzyczenie się, gafa, mankament ... 

Lista synonimów imponująca. Każdy z nich niesie za sobą dodatkowy negatywny 
podtekst, różny wydaje się jedynie wymiar błędu, od drobnego uchybienia po 
zdecydowanie mocniejszy mankament. Nic zatem dziwnego, że w potocznym rozumieniu 
błąd kojarzymy z porażką, czymś, co może nas zdyskredytować, ośmieszyć, zawstydzić. 
Takich emocji wolimy unikać.  

Z drugiej jednak strony powszechnie znane są powiedzenia: Człowiek uczy się na 
błędach czy Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Oba stwierdzenia zawierają tezę, że błąd 
jest sprzymierzeńcem w procesie nauki i rozwoju. Dowód? Małe dziecko musi wiele razy 
upaść, zanim nauczy się chodzić. Wiele odkryć i wynalazków powstało na skutek serii 
pomyłek. Nie poniosłem porażki. Po prostu odkryłem dziesięć tysięcy rozwiązań, które nie 
zadziałały – powiedział Thomas Edison,  wynalazca żarówki. John Pemberton – pechowy 
żołnierz, średnio zdolny biznesmen i uzależniony od morfiny aptekarz, poszukując 
nowych środków przeciwbólowych, metodą prób i błędów opracował recepturę znanego 
po dziś dzień orzeźwiającego napoju Coca Cola. 

A jak jest w szkole? Oceniamy wynik, doceniamy efekt końcowy, sukces, dużo 
rzadziej wysiłek , jaki uczeń włożył w rozwiązanie zadania. Błędy napiętnujemy , na 
czerwono zaznaczymy dokładnie to, co uczeń zrobił źle, poprawne treści pozostają jakby 
niezauważone). Nasze pytania często nastawione są na wychwycenie tego, czego uczeń 
nie wie. Słowem, z wytrwałością godną Sherlocka tropimy słabe strony. 

Może warto spojrzeć na błędy z  zupełnie innej strony? Potraktować je jak 
inwestycję w rozwój, samodzielność? Przede wszystkim należałoby się przyjrzeć, z czego 
one wynikają. Wyciągnięcie wniosku z pomyłki i  rzetelna informacja zwrotna  mogą 
okazać się bardzo cenne.  

Dzisiejsze pokolenie młodych pracowników nastawione jest na błyskawiczny 
sukces, najlepiej nieokupiony ani wysiłkiem, ani tym bardziej porażkami po drodze. 
Młodzi chcą biec na skróty, szybciej czytać, efektywniej się uczyć, nie stresować się. 
Porażka, nawet niewielka, urasta do rangi dramatu, dużo kosztuje. Nie wzmacnia, ścina z 
nóg. W tym kontekście wyzwaniem dla współczesnej szkoły jest wykształcenie w młodym 
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człowieku przekonania, że błąd sprzyja rozwojowi, uczeniu się, innowacyjności. Do błędu 
warto się przyznać, z błędu warto skorzystać. 

Nie bójmy się omyłek, które celowo wpleciemy w treść zadań czy nawet temat 
lekcji. Żeby wychwycić błąd, uczeń musi dokonać syntezy czy analizy, wykorzystać 
krytyczne myślenie. To ważne kompetencje.  

Czy można wykorzystać błędy w pracy z tekstem literackim, lekturą? Oczywiście! 
Zamiast typowej „kartkówki z treści” proponuję zadania prawda-fałsz lub notatki 
zawierające nieprawdziwe informacje. Uczeń musi przetworzyć treść bardzo wnikliwie, a 
nie jedynie zaznaczyć odpowiedź w teście wielokrotnego wyboru. Co więcej, sami 
uczniowie  mogą takie zadania przygotować i przekazać je koleżance/koledze z klasy. W 
ten sposób każdy przygotowuje wyzwanie dla kogoś, ale też sam mierzy się z pomysłem 
koleżanki czy kolegi. 
 Z moich doświadczeń wynika, że dzieci bardzo angażują się w zadania tego typu. Starają 
się, by ich pomysły nie były banalne, zbyt oczywiste. Trzeba  jednak czuwać, by nie 
przesadzały ze stopniem trudności. 
 
Poniżej przykłady zadań przygotowanych przez moich uczniów. 
 
TAJEMNICZY OGRÓD 
 
Mary Lennox jest główną bohaterką powieści ,,Tajemniczy ogród".  
Urodziła się w Indiach w prowincji Kerala. Mary była niechcianym dzieckiem, toteż gdy 
się urodziła została oddana pod opiekę pewnej niańki Hinduski o imieniu Ayah. 
Matka Merry była duszą towarzystwa, często wychodziła na różnego rodzaju zabawy, a 
jej ojciec był na tyle pochłonięty pracą w wojsku, że również nie poświęcał jej czasu. 
Zapewne przez to dziewczynka stała się bardzo kapryśna i obojętna. Gdy miała dziesięć 
lat w jej kraju wybuchła epidemia dżumy, w której zginęła m.in. Ayah oraz jej rodzice. Nie 
miała żadnych krewnych oprócz wuja z Albanii. Zmuszona była pojechać do jego 
posiadłości, gdzie podobno było aż osiemdziesiąt zamkniętych pokoi.  
U Archibalda Cravena - jej wuja - zdarzyło się wiele cudów. Ale więcej wam już nie 
zdradzę. Sami musicie przeczytać tą pełną tajemniczości powieść. 
 
(Natasza Domagalska, kl.V  SP nr 46) 
 
    Na początku książki poznajemy Mary Lennox jako mieszkającą w Indiach 
dziesięcioletnią dziewczynkę. Była chorowita, wątła, brzydka, niegrzeczna, złośliwa i 
samolubna. Po śmierci rodziców chwilowo trafiła do pastora, u którego bardzo jej się 
podobało.  Nie lubiła, gdy syn pastora - Barney nazywał ją „Panną Mary Kapryśnicą”. Po 
przyjeździe do Misselthwaite Manor powitał dziewczynkę wuj Archibald, u którego 
zamieszkała. Poznała tam Collina – dziecko Cravenów, które przedstawiła jej pani 
Medlock.  Dziewczynka dowiedziała się od Marty o istnieniu ogrodu zamkniętego od 
dziesięciu lat. Gil, z którym Mary się zaprzyjaźniła, wskazał jej furtkę i klucz do tego 



33 
 

miejsca. Bohaterka przychodziła tam regularnie  
wraz z Benem Weatherstaffem i wspólnie dbali o rośliny. Dzięki niej ogród stał się piękny. 

(Paweł Sobiczewski, kl.V SP nr 46) 

 

PRZYGODY TOMKA SAWYERA 

Tomek to tytułowy bohater powieści. Wychowuje go babcia Polly. Chłopiec ma piętnaście 
lat. Wciąż szuka przygód i nieustannie wpada w tarapaty. Tomek jest średniego wzrostu, 
ma krótkie loki. Najchętniej ubiera się elegancko, w drogie, oryginalne stroje. 

Z natury chłopak jest ponurakiem, łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Ma ciekawe 
pomysły, chętnie korzysta z okazji do zabawy. Dla niektórych kolegów jest niekłamanym 
autorytetem. 

 
Tomek ma silny charakter i  cechy prawdziwego przywódcy. Wyróżnia go bogata 
wyobraźnia, dlatego z łatwością wymyśla przeróżne zabawy. Nie jest odważny. Kiedy 
widzi, że przez jego milczenie może zginąć niewinny człowiek, ujawnia przed sądem 
prawdę. Tomek nigdy się nie załamuje, potrafi znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Niestety 
często wpada w histerię, panikuje. Trzeba przyznać, że jest szczery w uczuciach. W 
stosunku do ukochanej Becky zachowuje się troskliwie, stara się ją ochronić, nawet bierze 
na siebie winę za zniszczenie okularów nauczyciela.  

 
Tomek to niezwykły chłopiec, który jak większość dzieci w jego wieku uwielbia przygody 
i nie lubi się nudzić. Czasem wpada w kłopoty, ale ma wiele zalet. Pewnie wyrośnie na 
dobrego, mądrego i odważnego człowieka. 
 

QUO VADIS 

 Ligia, a właściwie  Malina pochodziła z barbarzyńskiego plemienia Domicjuszów. 
Była krewną cezara, o jej losach decydował Neron. Mieszkała w Rzymie pod opieką  
Eunice  i Aulusa Plaucjusza, którzy traktowali ją jak własne dziecko. 
Od najmłodszych lat Ligia żyła beztrosko, a przeciwności losu ją omijały. Dzięki  Popei  
Ligia została wychowana w wierze chrześcijańskiej. Pobożność dała jej siłę i nadzieję, że 
czeka ją nagroda, dla której warto znosić prześladowania. Pozornie słaba i krucha 
wykazała się ogromną siłą ducha. Pozostała wierna swoim ideałom oraz wyznawanej 
wierze. Uciekała od Winicjusza. Wolała żyć w nędzy niż być kochanką szanowanego 
filozofa. Zgodnie z nauką chrześcijańską bez sprzeciwu porzuciła luksusową willę Aulusa 
i przeniosła się do ubogiego domu na Forum Romanum. 
Ligia nie od razu uległa urokowi  Petroniusza. Jego natarczywość sprawiła, że schroniła 
się między chrześcijanami. Jednak kiedy został ranny, pielęgnowała go z poświęceniem, 
pomagając mu wrócić do zdrowia. Z czasem narodziło się uczucie. 
(Anna Listkowska, ZSP nr 4) 
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Przykłady zadań typu prawda – fałsz: 
 
FELIX, NET I NIKA ORAZ GANG NIEWIDZIALNYCH LUDZI 
 

 P F 

Babcia Lusia  piekła pyszne babeczki. 
 

  

Net razem z ojcem stworzył program AI, który nazywa się Manfred. 
 

  

Nika ma dysleksję i dysgrafię oraz liczne fobie. 
 

  

Nika ukrywa śmierć rodziców  w obawie przed przeniesieniem do domu 
dziecka. 

  

Felix zawsze nosi plecak pełen różnych narzędzi i akcesoriów. 
 

  

Ulubionymi przedmiotami szkolnymi Felixa są: historia i j. polski. 
 

  

Felix jest rozsądny, oszczędnie wydaje pieniądze. 
 

  

Felix jest chłopakiem Niki i bywa o nią zazdrosny. 
 

  

Nika zwykle zakłada bojówki i pomarańczową bluzę z kapturem. 
 

  

Tata Neta  pracuje w Instytucie Badań Nadzwyczajnych, a mama w dużym 
banku. 

  

 

WAKACJE MIKOŁAJKA 

 P F 

Rodzina Mikołajka spędzała wakacje w pensjonacie Leśne Kąty.   

Jedną z wakacyjnych atrakcji był rejs na Wyspę Mgieł.   

Podczas gimnastyki na plaży w wyścigu do parasola zwyciężył Mamert.   

Pierwszy samodzielny wyjazd Mikołajka to wakacje w Błękitnym Obozie   

Po przyjeździe na kolonie chłopcy pokłócili się o ognisko.   

Drużyna Mikołajka Sokole Ucho miała zawołanie „Odwagi!”.   
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Podczas deszczowego popołudnia w pensjonacie chłopcy nie chcieli bawić 

się z dziewczynkami w sklep. 

  

Chłopcy nie chcieli się wygłupiać, gdy rodzice byli nie w humorze  

z powodu deszczu. 

  

Z hodowanego prze Mikołajka ziarnka fasoli nie chciały wyrosnąć łodyżka 

i listki. 

  

Tata Mikołajka w młodości był mistrzem pływackim.   

 

Potencjał błędu możemy wykorzystać także w zadaniach zawierających zbyt mało 
danych, np. 

 Jakie miejsca odwiedził z duchem Scrooge? 
(odpowiedź możliwa dopiero po doprecyzowaniu treści pytania)  

lub w zadaniach z nadmiarem danych, np. 

 Połącz bohatera z właściwą cechą: 
                                     bujna wyobraźnia 
Scrooge                       cierpliwość 
Ania Shirley                skromność 
Mary Lennox              kapryśność 
                                     skąpstwo 
 
 
Mówi się, że kto pyta , nie błądzi. I słusznie! Pozwólmy uczniom, popełniać błędy, 

pytać. Najczęściej u podstaw leży naturalna ciekawość, dociekliwość,  czasami pytania 
wynikają z potrzeby powtórzeń (np. u dzieci z dysfunkcjami) lub zwyczajnie z chęci 
przedłużenia kontaktu z nauczycielem. Jednak są na lekcji potrzebne, a uczeń nie 
powinien się bać ich zadawać. Stwórzmy mu do tego bezpieczną przestrzeń. 
Przyzwolenie na błąd dajmy sobie także my, nauczyciele. Warto czasami zejść z piedestału 
nieomylnego eksperta. 
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Niebanalne lekcje w terenie czyli pełne wrażeń wycieczki po naszym 
regionie 
 

Grażyna Szotrowska 
Doradca metodyczny historii 
 

 

 Wprowadzenie i komentarz do zajęć 

                Ostatnio głównie siedzimy w domu. Niestety ze względu na epidemię nie 
zorganizowaliśmy w tym roku szkolnym zaplanowanych na wiosnę wycieczek.  Bardzo 
potrzebne zajęcia integrujące nasze klasy  z dnia  na dzień musieliśmy odwołać. We 
wrześniu ( miejmy nadzieję) będziemy już w szkole nie on-line,ale w tej prawdziwej. 
Wychowawcy staną przed  gigantyczna pracą poukładania sobie pracy wychowawczej na 
nowo. Nasze dalekie wycieczki mogą być  z różnych względów nie do zrealizowania. Czy 
jest jakaś alternatywa? Otóż jest- z powodzeniem możemy zorganizować ciekawą i co 
ważne niedrogą wycieczkę po naszym regionie. Północne Kaszuby, w  języku kaszubskim 
zwane Nordami , a zwłaszcza powiat pucki przyciąga bogactwem przyrodniczym i 
historycznym od dziesiątków lat.  Może to być wycieczka jednodniowa lub kilkudniowa. 
Może zakładać jeden, bądź wiele punktów zaproponowanej trasy wycieczkowej. Może być 
ponad przedmiotowa, albo tematycznie jednolita. Wszystko  zależy to od inwencji 
nauczyciela, aktywności uczniów i akceptacji rodziców.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego w zakresie 
organizowania podróży historyczno- kulturowych – przestawiam kilka  pomysłów na 
ciekawą wyprawę po naszym najbliższym regionie. Jest to jedynie propozycja z której 
każdy może skorzystać  na tyle,  na ile sam uzna za stosowne 

Aby dobrze przygotować się do tego typu zajęć proponuję zapoznać się z przewodnikami 
turystycznymi Doskonałą i łatwo dostępną pomocą dydaktyczną będą w tym zakresie  
informacje zamieszczone na stronie internetowej 
https://pomorskie.travel/pl/odkrywaj-regiony-kaszuby-kaszuby_polnocne  

  Aby  wycieczka nie była jedynie sposobem na wyrwanie się ze szkoły, a uczniowie 
zapamiętali miejsca do których pojadą, proponuję kilka sprawdzonych metod, które 
pozwolą uczynić z  wyprawy niecodzienną lekcję historii, geografii, biologii, przyrody, 
języka polskiego czy religii.  
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           1.  Proponowana trasa wycieczki i wybrane atrakcje turystyczne  

Gdynia – Rzucewo- Krokowa - Puck- Władysławowo-  Jastarnia- Jurata- Hel 
Obiekt 1:   Gdynia- kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła 

Obiekt 2:  Rzucewo- Zamek Jana III Sobieskiego 

Obiekt 3: Krokowa: Zespól Pałacowy z folwarkiem w Kłaninie; Zespól Pałacowy 
w Krokowej  

 4. Miasto Puck: kościół parafialny pod wezwaniem  św. apostołów Piotra i Pawła, 
podwodne stanowisko archeologiczne, średniowieczne ukształtowanie urbanistyczne 
starego miasta, Ratusz, Dom Szpitala Miejskiego, pomnik generała Józefa Hallera, słupek 
zaślubinowy, tablica bł. ks. ppor. kmdr Władysława Miegonia. 

5. Miasto Władysławowo:  Hallerówka, Muzeum Przyrodnicze, , Latarnia Morska w 
Rozewiu. 

6. Miasto Jastarnia:  kościół  parafialny pod wezwaniem  Najświętszej Marii Panny,                     
chata rybacka 

7. Jurata - Kossakówka 

8. Miasto Hel: Latarnia Morska, Fokarium, Ścieżka militarna- pozostałości stanowisk 
baterii 9 Flotylli Obrony Wybrzeża z czasów II wojny światowej 

 

2. Cele ogólne  

 zależy nam na tym, by uczniowie : 

a. wzmocnili swoją identyfikację ze środowiskiem lokalnym, 

regionu, w którym mieszkają 

b. poszerzyli wiedzę na temat przeszłości oraz zapoznali się z perspektywami  rozwoju 
nawiązali emocjonalny stosunek  do przeszłości,do ludzi, którzy ją tworzyli oraz 
ugruntowali poczucie tożsamości regionalnej 

c. uświadomili sobie znaczenie jednostek w tworzeniu historii i ich udziale w 
kształtowaniu historii naszego kraju i narodu 

d. zafascynowali się pięknem Kaszub i docenili jego walory estetyczne, zdrowotne i 
gospodarcze 

3. Cele szczegółowe: Uszczegółowienie celów  nastąpi  w zależności od przyjętej 
koncepcji wycieczki,  po wybraniu konkretnych miejsc, wydarzeń i określeniu  powodów 
zorganizowania wyjazdu. 
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 Cele te  można określić w następujący sposób: 

Uczeń 

- podaje nazwę muzeum, wymienia jego zasoby 
- opisuje wystawę, eksponat, który go najbardziej zainteresował 
- podaje tytuły stałych wystaw 
- korzysta z księgozbioru bibliotek 
- selekcjonuje informacje zawarte w różnych źródłach 
- wyjaśnia pojęcia , wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce 
 

4. Metody i formy  pracy (podobnie jak cele szczegółowe- metody pracy zależą od 
konkretnej koncepcji zajęć przeprowadzanych przez nauczyciela) 

- metoda projektu 
- praca z tekstem 
- praca w grupach 

 

5. Środki dydaktyczne 

- przewodniki turystyczne dotyczące Kaszub, a w szczególności powiatu puckiego, 
zabytków tego regionu, osobliwości przyrodniczych, opracowania książkowe i 
artykuły prasowe 

- Internet 
 

6.  Opis zajęć: 
A. Wprowadzenie (sfera dydaktyczna)  
Zakładając, że  trasa wyprawy będzie taka jak założyłam we wstępie ,proponuję rozdzielić 
zadania wśród uczestników wycieczki. Rolą nauczyciela jest takie rozplanowanie 
tematyczne uczniowskich projektów, aby każdy wątek naszej wycieczki był wcześniej 
omówiony. Nauczyciel pilnuje terminów, omawia z poszczególnymi zespołami 
pojawiające się problemy, doradza sposób prezentacji ( plakat, foliogramy, zdjęcia, 
prezentacja multimedialna)    

Zadaniem każdej z grup jest oczywiście  przygotowanie metodą projektu obiektu 
(obiektów) .  Zaprezentowanie  pozostałym uczestnikom wyprawy nastąpi na spotkaniu 
pozalekcyjnym, bądź w ramach lekcji. Uczniowie powinni być za swoją prezentację 
ocenieni. Aby zmotywować pozostałych uczniów do aktywnego uczestniczenia w 
zajęciach można poprosić zespoły przygotowujące prezentacje  o przeprowadzenie 
swoistej  rekapitulacji pierwotnej(konkurs, quiz, krzyżówka, rebus, albo proste pytania 
sprawdzające ile z tego co grupa przygotowała zostało zapamiętane). W ten sposób 
uczniowie sami siebie przygotowują do wycieczki. Takie rozwiązanie przyniesie wiele 
korzyści dydaktycznych, ale i wychowawczych, pozwoli skonfrontować uzyskaną wiedzę 
z zastaną rzeczywistością. 
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B. Wprowadzenie (sfera organizacyjna) 
Indywidualną sprawą  każdego nauczyciela pozostaje kwestia samej organizacji 
wycieczki. Na rynku działa obecnie wiele firm turystycznych, które można wynająć w celu 
zorganizowania wyjazdu. Niemniej jednak dla zminimalizowanie kosztów wycieczki 
można pokusić się o samodzielne zorganizowanie takiej wyprawy. Samodzielne to 
oczywiście nie oznacza w pojedynkę. Taki wyjazd może stać się okazją do wciągnięcia 
rodziców do pracy na rzecz szkoły. To przecież im najbardziej zależy, aby szkolna 
wycieczka nie była droga. Obecnie  wszystko można pozałatwiać nie wychodząc z domu. 
Poczynając od wynajęcia firmy przewozowej, poprzez sprawdzenie oferty muzealnej, 
przewodnickiej  i wystawienniczej ,po sprawy aprowizacyjne. Warto więc spróbować 
przeprowadzić z rodzicami rozmowę, podzielić zadania i   pilnować tylko terminów. 

 
C. Realizacja projektu 
Właściwy tok zajęć podczas wycieczki to po prostu wycieczka. Każdy nauczyciel, który 
choć raz organizował tego typu wyjazd wie, że w tym miejscu zaczyna się prawdziwy 
koszmar. Bardzo często uczniów interesuje tylko jedno-„ kiedy będzie czas wolny” 
(którego jak wiemy w ogóle nie może być). Co z tym zrobić? Wycieczka musi być dobrze 
przygotowana. Im więcej czasu poświęcimy na jej omówienie, tym  bardziej, jak sądzę, 
mniej będzie tego typu pytań . Uczniowie muszą wiedzieć po co jadą , gdzie i dlaczego. 
Warto też zapewnić dobrych sprawdzonych przewodników, pracujących z młodzieżą czy 
z dziećmi na co dzień  

Warto pamiętać o motywowaniu uczniów  do aktywnego uczestniczenia w 
poszczególnych etapach wycieczki.. Jak? Dając im zadania do wykonania  przy których 
będą się dobrze bawić a jednocześnie pogłębiać wiedzę. Oto kilka przykładowych 
rozwiązań: 

- Poszukiwacze skarbów  
 Umów się z przewodnikiem,  aby omawiając obiekt  polecił uczniom odnalezienie 
szokującego  szczegółu, znanego już motywu, cechy charakterystycznej w 
prezentowanych budowlach, itp. 

- !00 pytań do ... 
Podziel uczestników  wycieczki na 4-6 grup. Zadaniem każdej  z nich będzie aktywne 
słuchanie treści i układanie prostych, krótkich pytań dotyczących poznawanego 
obiektu. Po zakończeniu  zwiedzania  grupy nawzajem zadają sobie pytania,wygrywa 
ta grupa, która odpowie najlepiej na stawiane pytania. W grze mogą uczestniczyć 
opiekunowie, a arbitrem może być przewodnik. 

- Zostań krasomówcą 
Zabawa polega na dokończeniu zdania, które rozpocznie jeden z graczy (nauczyciel), 
a w swej treści ma ono zawierać opis zwiedzanego obiektu . 
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Karta zwiedzania obiektu 

Nazwa 

Adres 

Działalność 

Nazwy stałych wystaw 

Najcenniejsze eksponaty 

Co zapamiętałem 

 

D. EWALUACJA 

Prosimy każdego z uczestników wycieczki  o zaprezentowanie  swojego ulubionego, 
najbardziej zapamiętanego miejsca poznanego podczas wycieczki i uzasadnienie tego 
wyboru. Przed prezentacjami uczniowskimi nauczyciel może przedstawić swoje wrażenia.  

 Może to się odbyć już w warunkach szkolnych, lub na noclegu.  

W wybranej przez nauczyciela i uczniów formie każdy przygotowuje kartkę do albumu 
o... Gdyni, Pucku, Helu. Karta ma prezentować to  miejsce  (zdjęcie oraz treść opisującą  
obiekt) . 

Życzę udanych wycieczek! 
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Polecam nauczycielom biologii  

Grażyna Grzymała 
Doradca biologii 
 

 

 

Książka „Anatomia człowieka. Atlas do 
kolorowania” Wynn Kapit i Lawrence M. Elson 
jest uznawana za jeden z najlepszych tego typu 
atlasów na świecie. To już czwarte wydanie 
atlasu wzbogacone o dodatek w postaci 
oddzielnej strony z tekstem opisującym każdą 
ilustrację . Ułatwia on studentom i uczniom 
zainteresowanym studiami medycznymi  
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu anatomii  w 
sposób „przyjazny mózgowi”. Możemy też  
zaproponować zabawę z kolorowaniem 
obrazów własnego ciała,  uczniom 
realizującym biologię w zakresie 
podstawowym po szkole podstawowej, jako 
atrakcyjne uzupełnienie podręcznika i 
inspirację do tworzenia własnoręcznych 
rysunków. Myślę, że nauczą się wtedy więcej 

niżby tę samą wiedzę zdobywali w sposób tradycyjny. 

 Nie od dziś wiadomo, że skojarzenia wzrokowe pomagają w przyswajaniu 
informacji i są podstawą tzw. nauczania kinestetycznego. Studiowanie anatomii dzięki 
kolorowaniu, (bardzo dobrze przygotowanych przez autorów szkiców), staje się nie tylko 
przyjemne ale również ma niezwykłe znaczenie relaksacyjne i może się stać domową 
terapią antystresową. 

Oto przykład jednej ze stron atlasu, którą można zaproponować uczniom do 
pokolorowania  przed sprawdzianem z cytologii wraz z instrukcją jak kolorować                          
i opisem struktur komórkowych. Proszę też zwrócić uwagę uczniów na niektóre 
nieścisłości  w opisach struktur, które prawdopodobnie mogły pojawić się podczas  
tłumaczenia tekstu.  
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PurposeGames – praktyczne narzędzie nie tylko dla 
językowca 

dr Anna Kulinska 
doradca metodyczny języka angielskiego 
 
 

PurposeGames to jedna z bezpłatnych aplikacji do tworzenia gier i quizów 
językowych oraz przedmiotowych, m.in. geograficznych, historycznych, matematycznych, 
oraz z zakresu wiedzy na temat świata kultury i rozrywki, m.in. na temat filmów, muzyki, 
literatury czy sportu. Praktycznie każdy nauczyciel może skorzystać z quizów 
przygotowanych przez innych, oraz utworzyć własne quizy. Językiem strony jest język 
angielski, natomiast poszczególne quizy mogą być utworzone w dowolnym języku. 

Podczas rozwiązywania quizów, uczniowie zdobywają odznaczenia (badges) i 
mogą brać udział w turniejach, rywalizując z innymi uczniami ze swojej klasy w turniejach 
zamkniętych oraz z dowolnymi osobami w turniejach otwartych. Uczniowie mają 
możliwość rozwiązywania quizów poleconych przez nauczyciela, jak również innych 
ogólnie dostępnych quizów. 

Aby rozpocząć korzystanie z PurposeGames należy zalogować się i założyć 
darmowe konto na stronie https://www.purposegames.com.  

 

Po zalogowaniu się od razu można przystąpić do korzystania z istniejących quizów 
oraz tworzenia własnych. Do wyboru mamy 7 rodzajów gier, 6 z nich dostępnych od 
początku dla wszystkich zalogowanych użytkowników: quiz oparty tylko na tekście, w 
którym wpisujemy pytania i odpowiedzi; quiz oparty na obrazie, w którym 
dopasowujemy podpisy do właściwych części ilustracji; quiz polegający na dopasowaniu 
do siebie właściwych informacji; quiz polegający na wpisaniu właściwych informacji lub 
odpowiedzi na pytania; quiz polegający na wyborze właściwej odpowiedzi spośród 
podanych; oraz quiz oparty na obrazie, w którym dopasowujemy właściwe kształty na 
ilustracji. 
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1. Text quiz - quiz oparty tylko na tekście 

Zaczynamy tworzenie quizy  klikając ‘GO CREATE!’. 

 

 

Następnie nadajemy tytuł tworzonemu quizowi, wybieramy temat i język 
gry. Można dodać obraz. Uzupełniamy poszczególne rządy pytaniami i 
odpowiedziami, dodając dodatkowe rzędy za pomocą przycisku  ‘Add Row’. 

 

 

Klikamy ‘Save’ aby zapisać i uzyskujemy podgląd gry. Należy zwrócić uwagę 
na to, aby pytania i odpowiedzi były jednoznaczne, i nie pozwalały na dopasowanie 
jednej odpowiedzi do kilku pytań, ponieważ może to mylić rozwiązujących quiz. 

Przed opublikowaniem, korzystamy z linku umożliwiającego podgląd gry.  



47 
 

 

Jeśli uznamy, że gra jest gotowa, można ją opublikować, klikając ‘Publish’. 

W grze, uczniowie zbierają punkty, a czas na każde rozegranie jest 
ograniczony. Tworząc quiz decydujemy, ile czasu można maksymalnie 
przeznaczyć na jego rozwiązanie. 

 

Listę utworzonych przez siebie gier można podejrzeć przesuwając mysz na 
swój awatar, a następnie klikając ‘Your Games’ (kontynuacja na kolejnej stronie). 

 

       awatar  lista gier 
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Swoje gry można modyfikować, korzystając z opcji na dole strony: 

 

 

Wysyłając link uczniom, umożliwia im się grę bez logowania. 

W ustawieniach (po kliknięciu ‘Edit’), można zdecydować, czy gra ma być 
prywatna czy publiczna, ilość podejść graczy, czas, itp.  
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Jaka ma być kolejność wyświetlania pytań 
i odpowiedzi? 

Opcje zaawansowane – kolejność 
rozwiązywania, pokazanie wyniku 
procentowego w czasie gry, liczba pytań w 
quizie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Image quiz – quiz oparty na obrazie 
 

Ten rodzaj quizu umożliwia dopasowanie podpisów do elementów obrazu. 
Świetnie sprawdza się do utrwalania i sprawdzania znajomości słownictwa, ale 
również do pracy z mapą czy innymi aspektami wiedzy, których znajomość można 
skojarzyć z obrazem. 
 

 
 

 

Czy quiz ma być widoczny dla wszystkich? 

Ile podejść do danego quizu może mieć 
uczeń? 

Jaki jest maksymalny czas na rozwiązanie? 
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Aby stworzyć taki quiz, należy wybrać odpowiedni obraz (1), załadować go 
klikając UPLOAD (2),  a następnie USE (3) aby wykorzystać go w quizie. 
Załadowane obrazy można ponownie wykorzystywać w kolejnych tworzonych 
quizach. 
 

 

Podobnie jak we wcześniejszej wersji quizu, należy nadać tytuł, określić temat i 
język. 

Kiedy kliknie się myszą w miejscu, o które pytamy,  uczniowie widzą pytanie, a ich 
zadaniem jest wskazanie właściwej odpowiedzi na ilustracji.  
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Podobnie jak wcześniej, należy sprawdzić quiz poprzez podgląd gry przed jej 
opublikowaniem. Nieopublikowana gra widoczna jest tylko dla tworzącego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po opublikowaniu, gra jest widoczna w ‘Your games’, razem z linkiem, który można 
udostępnić uczniom.  

 

3. Matching Quiz – gra polegająca na dopasowywaniu elementów. 
Rozwiązując ten quiz należy dopasować do siebie elementy z poszczególnych 
kolumn.  

 

Podobnie jak w innych wersjach 
quizów, trzeba zwrócić uwagę na 
utworzenie zadania w taki sposób, 
aby dopasowania były jednoznaczne 
i nie pozwalały na to, aby do 
informacji z danej kolumny 
pasowała więcej niż jedna 
informacja z kolumn sąsiednich. 

Należy zadecydować, ile kolumn (od 
2 do 5) potrzebne jest w grze. 

Używając przycisku ‘Add Row’ można dodać kolejne rzędy.  
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Po dodaniu odpowiedniej liczby rzędów i uzupełnieniu informacji,  grę zapisujemy, 
a po skorzystaniu z podglądu i publikujemy.  

 

4. Type-the-Answer Quiz – gra polegająca na wpisaniu odpowiedzi 
 
Rozwiązując ten quiz należy wpisać 
odpowiedź zgodnie z treścią 
polecenia. Mogą to być pytania 
otwarte wymagające jednoznacznej 
odpowiedzi, tłumaczenia wyrazów 
i zdań, itp.Jak we wcześniej 
omawianych rodzajach gier, należy 
nadać tytuł, określić kategorię oraz 
język gry. Kolejno wpisujemy 
pytania i możliwe odpowiedzi. Jeśli 
możliwa jest więcej niż jedna 
odpowiedź do danego pytania, 
dodaj ją za pomocą przycisku ‘Add 
Alt’. W opcjach odpowiedzi należy 
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uwzględnić możliwie wszystkie opcje odpowiedzi, jakich mogą udzielić uczniowie. 
W przypadku angielskiego, będą to między innymi formy pełne i skrócone 
czasowników, i tak oczekując poprawnej odpowiedzi ‘If I hadn’t go there, I wouldn’t 
be in trouble now’, należy w opcjach poprawnych odpowiedzi uwzględnić również 
‘If I had not go there, I wouldn’t be in trouble now’, ‘If I hadn’t go there, I would not 
be in trouble now’ oraz ‘If I had not go there, I would not be in trouble now’. 

 

Rozwiązując quiz uczniowie wpisują właściwe odpowiedzi. Należy zwrócić ich 
uwagę na wagę poprawnej pisowni – nie umieszczenie kropki na końcu zdania albo 
zrobienie literówki powoduje uznanie odpowiedzi za niepoprawną. 

 

5. Multiple-Choice Quiz - wybór wielokrotny 
 
Quiz polega na dokonaniu wyboru poprawnej odpowiedzi, wybierając spośród 
podanych. Jest to narzędzie proste i zdecydowanie pozwalające na uniknięcie 
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problemów związanych z wpisywaniem właściwej odpowiedzi czy 
akceptowalnymi odpowiedziami ucznia, których nie przewidział autor quizu. 

 

Tworząc quiz, należy wpisać pytanie, poprawną odpowiedź, oraz przynajmniej 
jedną , odpowiedź błędną. Program samodzielnie przemiesza odpowiedzi, które za 
każdym razem pojawiają się w  innej kolejności. 

 

Uczniowie mogą kilkakrotnie przystąpić do rozwiązania zadania, jeśli jest to 
wskazane w ustawieniach. 
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6. Image quiz – gra polegająca na dobieraniu kształtów w obrazie 

 

Gra działa podobnie jak opisana w punkcie 2, jedyną różnicą jest wykorzystanie 
kształtów zamiast kropek na wykorzystanej ilustracji. 

 

Kolejną ważną możliwością, jaką oferuje PurposeGames, jest możliwość tworzenia grup 
uczniów i przypisywanie gier i turniejów uczniom z danej grupy. Grupę tworzymy 
poprzez rozwinięcie ‘Groups’ i kolejno kliknięcie ‘Create a Group’. 
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Można utworzyć grupę publiczną, do której dołączyć może każdy, grupę prywatną, do 
której za zgodą administratora grupy dołączyć mogą zalogowani użytkownicy 
PurposeGames, lub grupę do której można dołączyć poprzez zaproszenie. W tym 
przypadku również konieczna jest akceptacja administratora, osoby zgłaszające się 
trafiają do poczekalni i oczekują na zaakceptowanie. 

 

 

 

Najeżdżając myszką na logo grupy uzyskujemy dostęp do zarządzania nią: można 
edytować nazwę, logo, zarządzać członkami grupy, oraz przypisywać turnieje. Mamy 
również dostęp do rozegranych wcześniej turniejów oraz ich zwycięzców. 

 

 

Tworzenie turniejów odbywa się z poziomu grupy. Nadajemy turniejowi tytuł, określamy 
przedział czasowy, kiedy turniej będzie aktywny, oraz wpisujemy krótki opis. Aby zapisać 
turniej (można później edytować dane), klikamy ‘Save Tournament’ na dole strony. 
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Po zachowaniu turnieju mamy do niego dostęp klikając na ‘View Schedule’.  Możemy 
przypisać do niego swoje quizy oraz publiczne gry utworzone przez innych 
użytkowników. 

 

 

Po kliknięciu na ‘Add games’ i wpisaniu hasła do wyszukiwania quizów otrzymujemy 
dostęp do publicznych gier pasujących do wybranego zagadnienia. 
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Aby przejrzeć grę i upewnić się, że spełnia nasze oczekiwania, można otworzyć ją – 
najlepiej w kolejnej karcie przeglądarki. Jeśli mamy pewność, że wybrana gra jest 
odpowiednia, klikamy przycisk dodawania gier do turnieju.  

Innym sposobem na dodawanie gier do turniejów jest dodanie ich z poziomu gry. Po 
kliknięciu na wybrany quiz po prawej stronie ekranu pojawiają się opcje, a jakich można 
skorzystać – dodanie gry do ulubionych, dodanie do listy tematycznej, dodanie do 
turnieju, statystyki gry i podziękowanie dla autora. 

 

 

PurposeGames jest stroną bogatą w zasoby, ale też mocno intuicyjną, godną polecania 
nauczycielom zarówno korzystającym z łatwością z innych stron, jak i tym, którzy z 
technologią nie są za bardzo zaprzyjaźnieni. 
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Nauka planimetrii na odległość 

Zbigniew Bahr  
Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 
Anna Drotlew 
Doradca metodyczny  
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 
 
 

Nauka na odległość wymaga od nauczyciela przygotowania dodatkowych materiałów, tak 
aby uczniowie, którzy samodzielnie opracowują lekcję, byli w stanie zrozumieć nowe 
treści.   

Poniższa publikacja zawiera materiały wykorzystane w projekcie Telewizji Polskiej i 
Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Szkoła z TVP”. W oparciu o zamieszczone 
prezentacje przeprowadzone zostały lekcje z działu „Planimetria” dla klasy pierwszej 
szkoły ponadpodstawowej.  

Nauczyciele prowadzący wspierani byli przez doradców metodycznych i konsultantów z 
całego kraju, również z Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 

 

Temat 1: „Miary kątów w trójkącie” 
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Temat 2: „Trójkąty przystające”  
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Temat 3: „Twierdzenie Talesa”  
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Temat 4: „Wielokąty podobne” 
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Temat 5: „Trójkąty podobne”  
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Temat 6: „Pola wielokątów podobnych”  

   

   

   

   

   

  

 

 

Temat 7: „Twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie”  
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Temat 8: „Własności figur na egzaminie maturalnym”  
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Nie dajmy się zwariować - powrót do normalności 

Ewa Grzymkowska 
doradca metodyczny języka angielskiego 
 

 

Czas pandemii to trudny okres dla wszystkich grup zawodowych, które w 
mniejszym lub w większym stopniu musiały z dnia na dzień zmodyfikować swój warsztat 
pracy. Nie inaczej jest ze środowiskiem nauczycielskim, które swoją codzienną pracę z 
uczniem musiało zamienić na nauczanie zdalne i wielogodzinny kontakt z komputerem. 
Jak rzeczywistość może być przewrotna? Często marzyliśmy o tym, aby zostać i 
popracować w domu, a teraz gdy zostaliśmy przymuszeni do pracy zdalnej, która 
przytłoczyła nas całkowicie, wielu z nas marzy o powrocie do tradycyjnej szkoły. 
Nauczyciele, nie będąc do tego przygotowanym, nagle musieli nauczyć się obsługi 
platform, komunikatorów i innych narzędzi informatycznych. Okazało się, że nauka 
zdalna jest bardziej męcząca niż tradycyjna przed tablicą. Statystyczny polski nauczyciel 
to kobieta w wieku około 50 lat, dla której praca zdalna jest wyzwaniem nie tylko 
technologicznym, ale też społecznym i emocjonalnym. Na nauczycieli spadła 
odpowiedzialność zdalnego nauczania, choć większości brakuje w tym doświadczenia. 
Nie wszyscy otrzymali wsparcie ze strony dyrekcji, grup nauczycielskich tworzonych np. 
na Messengerze. Te nowości, ogromna presja ze strony przełożonych, rodziców oraz 
biurokratyczne udowadnianie swojej pracy sprawiły, że wielu nauczycieli jest 
przemęczonych lub znalazło się w ogromnym stresie. Czujemy się słabo i źle, jesteśmy 
rozdrażnieni i słabiej zmotywowani. Chroniczny stres wpływa niekorzystnie na nasze 
zdrowie powodując choroby i dolegliwości  (bóle głowy, mięśni, brzucha, klatki 
piersiowej, pleców), a także choroby układu pokarmowego czy krwionośnego, w tym 
serca.  

Wśród przyczyn frustracji spotkać można: niepewność co do najbliższej 
przyszłości, ograniczenia w kontaktach, lęk przed zakażeniem się, znużenie, brak 
możliwości swobodnego przemieszczania się. Z jednej strony mamy ograniczone 
kontakty społeczne, a z drugiej nieustanne  przebywanie  z domownikami, małżonkiem 
czy dziećmi  też może powodować rozdrażnienie. Czasami wspólne przebywanie może 
nas jeszcze bardziej zjednać, spowodować, że zbliżymy się do siebie, ale bywa też 
odwrotnie. Jesteśmy tak różni, mamy różne poglądy, przekonania, nawyki, temperamenty 
i na małej przestrzeni mieszkalnej dochodzi do licznych konfliktów. Inaczej znosimy 
słabostki bliskich, gdy widzimy się po pracy lub szkole przez kilka godzin dziennie a 
inaczej przebywając non stop razem. W jeszcze trudniejszej sytuacji znalazły się rodziny 
z małymi dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, które większość czasu poświęcały 
nauce zdalnej swoich pociech. Trudno wyjaśnić dzieciom, dlaczego nie mogą wyjść np. na 
plac zabaw lub spotkać się z rówieśnikami.  Ta izolacja wymagała od rodziców nie lada 
kreatywności, aby zagospodarować czas swoim dzieciom. 
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Jak poradzić sobie z tą trudną sytuacją? 

 Bądź dla siebie  miły. 

Staraj się wysypiać kładąc się spać codziennie o określonej porze niezbyt późno, aby nie 
rozregulować rytmu dnia.  Pamiętaj, że nasze działania, myśli i nastrój są ściśle 
powiązane. Jeśli chcesz zmienić swój nastrój, zmień swoje działania lub swoje myśli. 
Cieszmy się nawet z małych rzeczy, starajmy się, aby uśmiech gościł na naszych twarzach, 
wszak śmiech to zdrowie.  Pamiętaj też o małych przyjemnościach każdego dnia. 
Korzystaj z okazji, by dopieszczać siebie robiąc to, co sprawia nam wiele radości i 
przyjemności. 

 Odżywiaj się zdrowo. 

Dobre odżywianie poprawia nastrój. Stres zmusza nas niekiedy do szukania „wygodnego” 
jedzenia, bo cukry wpływają na nasz nastrój. Dlatego sięgamy po fast foody i gotowe 
dania. Jedz więcej owoców i warzyw. Wiele badań pokazuje, że dieta śródziemnomorska 
ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i odporność na stres, podczas gdy 
spożywanie fast foodów wiąże się z depresją i lękiem. By zapewnić sobie odpowiedni 
poziom serotoniny odpowiedzialnej za dobre samopoczucie musisz do organizmu 
dostarczyć tryptofan, którego najlepszymi źródłami są sery żółte, ryby, pestki dyni, 
nasiona słonecznika, sezamu oraz kakao. Znajduje się również w jajach, mleku i jego 
przetworach, orzechach oraz w zdecydowanie mniejszych ilościach w owocach ( banany, 
śliwki, kiwi). 

 Optymizm i jeszcze raz optymizm. 

Optymiści żyją dłużej, więc staraj się być tym optymistą, najlepiej otaczając się takimi 
ludźmi. Żyj normalnie, rób to, co cię cieszy. Najlepiej pomyśl, w jakiej dobrej sytuacji 
jesteś, staraj się nie drążyć przeszłości, a żyć chwilą obecną, tu i teraz. Przecież żaden 
dzień się nie powtórzy. Praca nie musi być twoją życiową pasją i nie musisz robić kariery. 
Może założysz zeszyt, w którym będziesz wpisywać co dobrego się wydarzyło w ciągu 
każdego dnia, tygodnia. Zdziwisz się, jak wiele pozytywnych rzeczy, zdarzeń miało 
miejsce, z których nie zdawałeś sobie sprawy. Może teraz jest moment na nadrobienie 
czegoś ważnego, zatrzymanie się, na ułożenie na nowo relacji z bliskimi, na przeczytanie 
książki na którą zwyczajnie nie było czasu, a może jest to czas na przemyślenie co jest 
ważne a co nie, na przewartościowanie wartości, na spojrzenie wewnątrz siebie i 
zrozumienie samego siebie, może podjęcie trudnych decyzji? 

 Pomagaj innym. 

Znajdź sposoby wyrażania życzliwości, cierpliwości i współczucia To trudny czas dla 
wszystkich. Ale pomaganie innym w potrzebie też ma kluczowe znaczenie dla 
przetrwania tej kryzysowej sytuacji, a także może być naszym zajęciem w tych dniach i 
przyczynić się do naszego dobrego samopoczucia. Zastanówmy się, co w tym trudnym 
czasie możemy dać z siebie, komu pomóc, jak sprawić radość drugiemu człowiekowi, 
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może włączyć się w wolontariat? Jakże pięknym uczuciem jest uśmiech i słowa 
wdzięczności osoby potrzebującej. To wzmacnia w nas poczucie dobra i przydatności. A 
może warto realizować się w jeszcze inny sposób i rozwijać siebie, swoje hobby? 

 Pozytywy w kłopotach. 

Staraj się przemyśleć jak wiele dobrego może przynieść ci izolacja w domu. Może 
przyszedł czas, aby zrozumieć, co tak naprawdę jest ważne dla nas, może wypracujemy 
na nowo wspaniałe relacje wśród członków rodziny, znajdziemy sposób na wspólne 
spędzanie czasu. Nie ma lepszego lekarstwa niż obecność kogoś bliskiego przy boku, kto 
nie będzie nas oceniał, kto siądzie z nami w ciszy a my będziemy wiedzieć, że zawsze 
można na niego lub na nią liczyć.  

 Pozytywne myślenie o sobie. 

 Nie zadręczaj się tym, czego jeszcze nie umiesz, w czym jesteś niedoskonały. Nikt nie jest 
idealny i każdy ma w sobie coś wyjątkowego, ty też. Osoba pozytywna podejmuje wiele 
świadomych decyzji, które odgrywają ważną rolę dla jej dobrego samopoczucia. Każda 
indywidualna myśl i każda podejmowana przez nas decyzja ma wpływ na nasze życie. 
Żeby myśleć pozytywnie, trzeba zmienić stare złe nawyki a wypracować te dobre. Nie 
biegnij przez życie, zrób sobie przerwę, zatrzymaj się. Jeśli jesteś krytykowany, pomyśl, 
co jest w krytyce jest obiektywne a co stanowi czyjąś opinię. Nie przejmuj się tak nią. 
Wyciągnij wnioski jeśli płynie z niej dla ciebie jakaś nauka.  

 Redukuj stres. 

Staraj się również zredukować stres. Stosuj wszystkie metody relaksacyjne, które lubisz 
znasz, cenisz, np. wysiłek fizyczny, treningi relaksacyjne, a może zabawy z 
czworonożnymi pupilami? Do popularnych technik relaksacyjnych można zaliczyć 
słuchanie muzyki, która odpręża oraz odgłosów przyrody. Naukowcy wykazali, że 
szczególnie korzystnie oddziałują na nas utwory Mozarta. Idź na spacer lub ćwicz w domu 
przy ulubionej muzyce. Wieczorem znajdź czas na rozmowy z przyjaciółmi przez telefon, 
z kolegami lub szefem z pracy. Dobrym pomysłem jest rozmowa video, gdyż możliwość 
widzenia twarzy rozmówcy wzmacnia więzi społeczne.  

 Zarządzaj czasem. 

Nie pracuj od rana do wieczora, wyznacz wyraźne godziny pracy i odpoczynku. Zacznij od 
wykonywania obowiązków tych pilnych, mniej ważne sprawy zostaw na koniec. Znajdź 
czas na dzielenie się swoimi uczuciami z innymi, może to być rozmowa telefoniczna, sms, 
e-mail, nie duś we wnętrzu swoich emocji, mów o nich. Nie oczekuj, że twoja wydajność 
będzie taka sama jak zwykle. Mów o tym, co czujesz, czego się obawiasz. 

 Zarządzaj swoimi emocjami. 

Zaakceptuj bieżącą sytuację, zrób listę, co zależy od ciebie teraz a na co nie masz wpływu. 
Nie poświęcaj swojego czasu i energii na sprawy, które w żaden sposób nie zależą od 
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ciebie. Ogranicz oglądanie w telewizji wiadomości na temat koronawirusa i sam nie 
rozprzestrzeniaj sensacji. Media często kreują wyolbrzymiony obraz rzeczywistości 
wzbudzając wśród widzów lęk i panikę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródła:  
https://psychiatry.ucsf.edu/coronavirus/coping 
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Jak tworzyć projekt edukacyjny? 

Anna Neubauer 
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wicedyrektor w ZSP nr 4 
w Gdyni  
Małgorzata Gogola 
Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej 
 
 

Metoda pracy projektem edukacyjnym należy do grupy metod aktywizujących, 
które stawiają uczenie się ponad nauczaniem. Pozwala ona na samodzielne poszukiwanie 
różnych źródeł wiedzy, wdraża dzieci do planowania oraz organizowania swojej pracy, a 
także do dokonywania samooceny. 

Ustalamy temat projektu, cele, metody, formy, pomoce dydaktyczne, zawieramy z dziećmi 
umowę. 

Cele główne: 

 pokazanie dzieciom czym jest niepełnosprawność i ukazanie sposobów 
radzenia sobie z nią w życiu; 

 uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób niepełnosprawnych i nabycie 
umiejętności wspólnej zabawy z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. 

Cele operacyjne:  

 uczeń zna problemy osób z różnym rodzajem niepełnosprawności  i wie w jaki 
sposób może im pomóc; 

 uczeń potrafi zorganizować zabawę z osobą niepełnosprawną; 
 uczeń jest tolerancyjny; 
 uczeń potrafi pracować w zespole; 
 uczeń wypowiada się pełnymi zdaniami; 

Metody pracy: metoda projektu, metody słowne, oglądowe, praktyczne, metody 
aktywizujące: (burza mózgów, metoda hierarchizacji, mapa mentalna, praca w grupach, 
fotoekspresja, drama), metody oparte na bezpośrednich kontaktach społecznych : 
wycieczka. 

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa; 

Pomoce dydaktyczne: 

 Tuż pod moim nosem - bajki psychoedukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym; 

 książka dla każdego dziecka - Dziecięce zasady. Jak żyć w przyjaźni? 
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 tablica motywacyjna; 
 aparaty fotograficzne; 
 arkusze szarego papier; 
 blok rysunkowy, kredki, klej, kolorowe kartki. 

Liczba spotkań 6 

Temat i czas poszczególnych spotkań:  

1. Tworzenie dziecięcych zasad, jak żyć w przyjaźni. Film. 1godz. 

2. Prezentacja przez uczniów czterech bajek psychoedukacyjnych. 1 godz. 

3. Gry i zabawy integracyjne. 1 godz. 

4. Wizyta w Centrum Nauki Eksperyment. 2 godz. 

5. Gdynia - miasto bez barier. Dokumentacja fotograficzna.1 godz. 

6. Przygotowanie prac plastycznych, wystawa, podsumowanie projektu. 2 godz. 

Wprowadzenie do tematu 

Nauczyciel zawiesza na tablicy znak (symbol) niepełnosprawności i zadaje pytanie:  

N:  Czy wiecie co  oznacza ten znak ? 

U: Tak,  jest symbolem osoby niepełnosprawnej. 

N: Czy dzieci znają osobę niepełnosprawną? 

U: Tak, kiedyś widziałem. U nas w szkole są uczniowie poruszający się na wózku. 

N: Jest to osoba z niepełnosprawnością ruchową. Czy znacie osoby z inną 
niepełnosprawnością? 

U: Osoba niesłysząca, osoba niewidząca. 

N: W jaki sposób osoby sprawne pomagają im pokonywać trudności? Burza mózgów. 

 Nauczyciel zapisuje propozycje dzieci na tablicy. 

U: Wybudować podjazd, zainstalować windę, stworzyć więcej miejsc parkingowych, kupić 
psa przewodnika, pobawić się, zaprzyjaźnić, zaprosić do szkoły. 

N: Co dzieci mogą zrobić dla osoby niepełnosprawnej, aby nie czuła się samotna? 

U:  Spędzać czas, odwiedzać, bawić się 

N: Są to ciekawe propozycje. Zanim przystąpicie do pracy, chciałabym jednak ustalić z 
wami pewne zasady, wg  których będziemy pracować. 
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Zostaje spisana umowa, która zostaje zawieszona w klasie w widocznym miejscu. 

Umowa 

1. Pracujemy przez 2 tygodnie. 

2. Przeczytamy książeczkę „Jak żyć w przyjaźni”. 

3. Dzielimy się zadaniami. 

4. Pracujemy w grupach, pomagamy sobie. 

5. Projekt kończymy wystawą i prezentacją prac. 

6. Oceniamy zaangażowanie, pomysłowość i estetykę – tablica motywacyjna, 
dyplomy. 

 

I SPOTKANIE  

Tworzenie dziecięcych zasad: Jak żyć w przyjaźni. Film. 1godz. 

Efektem pracy jest ustalenie cech dobrego kolegi/koleżanki, najważniejszych zasad w 
kontaktach międzyludzkich, również z osobami niepełnosprawnymi lub chorymi. 

Nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat przeczytanej książeczki” oraz pyta o  cechy 
dobrego kolegi/koleżanki.  

Nauczyciel rozwiesza na tablicy lokomotywę z napisem DOBRY KOLEGA/KOLEŻANKA, 
chętne dzieci na wagonach (kolorowe kartki) zapisują cechy dobrego kolegi/koleżanki i 
zawieszają za lokomotywą np.: uprzejmy, fajny, wesoły, uczynny, koleżeński, oddany, 
cierpliwy, dyskretny, prawdomówny; 

N: Ustaliliśmy cechy dobrego kolegi/koleżanki.  

Czy te cechy były ważne w kontaktach z osobami, które pojawiły się w przeczytanej przez 
was książce? 

U:  Tak. 

N: Przypomnijcie komu potrzebna była pomoc? 

U:  Osoba na wózku, przygnębiona, nadpobudliwa, z trudnościami w nauce, niedosłysząca, 
niedowidząca. 

Nauczyciel proponuje obejrzenie czterech filmów na tablicy multimedialnej: 

 integracja – osoby z niepełnosprawnością ruchową (2 min.) 
 integracja – osoby z niepełnosprawnością wzrokową (3 min.) 
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 integracja – osoby z niepełnosprawnością słuchową (2 min.) 
 integracja – osoby z niepełnosprawnością intelektualną (1,5 min) 

N:  Czego dowiedzieliście się po obejrzeniu filmów? Zapisywanie zasad na tablicy. 

U:  Bądź taktowny i uprzejmy.  

Zapytaj, czy osoba niepełnosprawna potrzebuje twojej pomocy,  

Zapytaj, w jaki sposób możesz pomóc. 

Zwracaj się do osoby niepełnosprawnej zawsze patrząc jej prosto w oczy.  

Szanuj drugą osobę, bądź naturalny i swobodny. 

Nauczyciel i uczniowie  wspólne odczytują zasady. 

Nauczyciel  prosi, aby dzieci zastanowiły się, która z cech dobrego kolegi/koleżanki jest 
najważniejsza, a która mniej ważna i według tej zasady ponumerowały i przyczepiły 
wagoniki za lokomotywą. 

II SPOTKANIE 

Prezentacja przez uczniów czterech bajek psychoedukacyjnych. 1 godz. 

Efektem pracy jest  poznanie potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. 

Nauczyciel  prosi wybraną wcześniej grupę dzieci do zaprezentowania czterech bajek z 
książki „Tuż pod moim nosem”.  Tytuły bajek: Jak pachną kolory, O mądrej królowej 
pszczół, Dzielny słonik Oluś, Wyjątkowa Karolinka. 

Nauczyciel  po prezentacjach, dzieli uczniów na 4 grupy, w której liderem jest osoba 
prezentująca treść bajki. Uczniowie w grupach  zapisują na kolorowej kartce propozycje 
rozwiązań: Jak niepełnosprawny bohater radzi sobie z trudnościami oraz w jaki sposób 
dzieci mogą mu pomóc?  

 Przeczytanie przez lidera  grupy propozycji oraz przyklejenie kartek na szary arkusz z 
symbolem niepełnosprawności. 

Nauczyciel i uczniowie wspólnie odczytują wszystkie propozycje. 

Nauczyciel  zwraca uwagę, że osoby z niepełnosprawnością nie zawsze oczekują od nas 
współczucia, chcą być traktowane jak zdrowe.  

Nauczyciel  podaje przykład osoby niepełnosprawnej, pokonującej stereotyp:  osoba na 
wózku świetnie poruszająca się w skateparku. Nauczyciel prosi uczniów o podanie innych 
przykładów. 
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U:  Uczestnicy paraolimpiady, mecz koszykówki z udziałem osób na wózkach, konkurs 
taneczny dla osób na wózkach, Jaś Mela i jego wyczyn, udział w konkursach piosenki.  
  

III SPOTKANIE  

Gry i zabawy integracyjne. 1 godz. 

Efektem pracy jest stworzenie gier i zabaw integracyjnych oraz wspólna zabawa. 

Nauczyciel  informuje, że tematem zajęć będzie stworzenie gier i zabaw, które możemy 
przeprowadzić wspólnie z osobami niepełnosprawnymi.  

Nauczyciel  wybiera chętne osoby, które chcą wczuć się w role osób niepełnosprawnych 
(niesłysząca, niewidząca, poruszająca się na wózku inwalidzkim). 

Nauczyciel  dzieli uczniów na 3 grupy, w ramach których uczniowie zapisują propozycje 
zabaw odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności. 

1 grupa: niepełnosprawność ruchowa: 

 gry planszowe i słowne; 
 kalambury; 
 czytanie książek; 
 gry komputerowe; 
 gry edukacyjne; 
 zagadki; 
 gra w karty; 
 gry ruchowe; 
 kręgle: U7; 

2 grupa: osoba niesłysząca 

 gry ruchowe na świeżym powietrzu; 
 gry planszowe: chińczyk, warcaby, szachy; 
 zabawy w wodzie; 

3 grupa: osoba niewidząca 

 gry i zabawy słowne; 
 rozpoznawanie dźwięków i smaków; 
 czytanie i słuchanie książek; 
 gra planszowa – młynek. 

Wspólna zabawa uczniów w wybrane gry: kalambury, młynek, czytanie, głuchy telefon, 
zabawy z piłką. 
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IV SPOTKANIE  

Wizyta w Centrum Nauki Eksperyment. 2 godz. 

Efektem pracy jest doświadczenie poruszania się osoby niepełnosprawnej na wózku 
inwalidzkim oraz rola zmysłów w życiu człowieka. 

Wycieczka oraz zwiedzanie Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. 

Rozmowa kierowana z dziećmi. 

N:   Co czułeś, kiedy poruszałeś się na wózku inwalidzkim? 

U:  Bezradność, zmęczenie, strach 

N:  Co sprawiło tobie największą trudność? 

U:  Wyboje, otwieranie drzwi, podjazdy, zakręty 

N:  W jakich sytuacjach zmysły odgrywają ważną rolę w życiu człowieka? 

U:  Ostrzegają przed niebezpieczeństwem, informują o tym, co nas otacza, sprawiają 
przyjemność – jedzenie lodów, dzięki zmysłowi słuchu możemy słuchać lub tworzyć 
muzykę, dotykamy bliskich, możemy się przytulić. 

Nauczyciel informuje uczniów o roli zmysłów w życiu człowieka, a w szczególności w 
życiu osoby niepełnosprawnej (osoby niewidzące, niesłyszące). 

V SPOTKANIE  

Gdynia - miasto bez barier. Dokumentacja fotograficzna. 1 godz. 

Efektem pracy uczniów jest dokumentacja fotograficzna miejsc w Gdyni, które stanowią 
udogodnienie w poruszaniu się po mieście osobom niepełnosprawnym. 

Zadaniem dzieci, podzielonych na grupy, było wykonanie zdjęć i przyniesienie ich na 
zajęcia. 

N:  Które miejsca sfotografowaliście? 

U:  Urząd Miasta, teatr, kino, stadion, szkoła, dworzec i peron PKP, przychodnia, poczta, 
sklep, parkingi, autobusy, muzeum, sygnalizacja świetlna, toalety, U7, plaża – wejście. 

Każda grupa pokazuje swoje fotografie. Wspólne oglądanie. 

Uczniowie w grupach tworzą dokumentację (naklejają oraz podpisują zdjęcia)  

VI SPOTKANIE  

Przygotowanie prac plastycznych dzieci i podsumowanie. 2 godz. 
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Efektem będzie wystawa prac przedstawiających integracyjny plac zabaw oraz 
podsumowanie i ocena projektu. 

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda grupa ma wykonać pracę plastyczną 
przedstawiającą integracyjny plac zabaw. 

Uczniowie  w grupach prezentują swoje pomysły i rozwiązania techniczne. 

Nauczyciel  wspólnie z uczniami wybiera najciekawsze prace i zawiesza na arkuszu 
szarego papieru. 

N: Pracowaliśmy kilka dni nad projektem. Teraz podsumujemy efekty naszej pracy. 
Prezentacja w grupach wszystkich zebranych materiałów.  

Nauczyciel  dziękuje uczniom za pracę. Przypomina kryteria oceny. Podsumowuje liczbę 
słoneczek otrzymanych przez uczniów podczas pracy nad projektem. 

Nauczyciel wręcza dyplomy dzieciom. 
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„Dzieci potrzebują dyscypliny. Poradnik dla rodziców” – 
recenzja książki 

Joanna Gawron 
Doradca metodyczny religii 
 

 

Polecam książkę „Dzieci potrzebują dyscypliny. Poradnik dla rodziców”, w której 
autorka definiuje pojęcie dyscypliny nie tylko z naukowego punktu widzenia, ale i jej 
przydatności w procesie wychowawczym. Podaje również praktyczne wskazówki jak 
kierować się nią w życiu, tak by służyła człowiekowi zwłaszcza młodemu, jego rozwojowi, 
aby umiał poradzić sobie w każdej sytuacji, także stresowej. Aby nauczył się 
odpowiedzialności za siebie i za innych, panowania nad sobą, a także trudnej sztuki 
komunikowania się z innymi ludźmi oraz orientacji w rzeczywistości, która go otacza. A 
przy tym, by nie stracił czegoś, co jest bardzo cenne – radości życia. 

Patrząc na rolę dyscypliny w życiu, należy rozpatrywać ją z punktu widzenia celu, 
jakiemu ma służyć wychowanie. A tym celem jest przede wszystkim ukształtowanie 
człowieka dojrzałego i wolnego. Stosowanie dyscypliny to trudny proces, gdyż jej nadmiar 
jest przyczyną lęków i zniewolenia, a jej brak prowadzi do zagubienia, wyobcowania i 
chaosu w życiu. 

Jaka powinna być dyscyplina, z pewnością zupełnie inna niż ta stosowana kiedyś 
przez naszych rodziców czy dziadków, gdyż tamta nie zdałaby egzaminu w obecnej 
rzeczywistości, ponieważ zmieniły się czasy, mentalność ludzi i uwarunkowania 
kulturowe. Powinna być mądrze stosowana i pełnić rolę służebną w stosunku do procesu 
wychowania. Tak więc powinna być środkiem niezbędnym do osiągnięcia zamierzonych 
celów. W procesie kształtowania osobowości człowieka istotną rolę odgrywa zarówno 
porządek zewnętrzny, będący bazą pozwalającą na wypracowanie i utrzymanie porządku 
wewnętrznego. Ten z kolei widoczny jest w naszym życiu, postępowaniu. Człowiek 
uporządkowany wewnętrznie działa w taki sam sposób. Porządek zewnętrzny i 
wewnętrzny są od siebie uzależnione i wzajemnie się dopełniają. 

„Dyscyplina to zachowanie, w którym przykład się szczególną wagę do porządku 
pojmowanego w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym. Porządek zewnętrzny dotyczy 
uporządkowanego działania, a z nim wiąże się przestrzeganie reguł, zdolność do 
dostosowania się do grupy, dopasowanie własnego zachowania do danego celu. W 
przypadku porządku wewnętrznego chodzi o uporządkowane myślenie i działanie, co 
odnosi się do takich zdolności jak odróżnianie rzeczy ważnych od nieważnych, 
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sporządzanie dla siebie planów postępowania, podejmowanie decyzji spośród różnych 
alternatyw, a także radzenie sobie z własnymi uczuciami”.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Marion Lemper-Pychlau, Dzieci potrzebują dyscypliny. Poradnik dla rodziców. Jedność, Herder. Kielce 
2004 
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Sposób na lekturę – Umberto Eco „Imię róży” cz. I 
 

Elżbieta Andruchów 
Doradca metodyczny języka polskiego 
  

 

Reforma systemu oświaty stawia przed nauczycielami wiele wyzwań. Dla 

polonistów szkół ponadpodstawowych niewątpliwie wymagającym stał się nowy kanon 

lektur. Wiele tytułów, od lat pomijanych, powróciło, ale też pojawiło kilka nowych 

propozycji tekstów, które znalazły się zarówno w grupie utworów obowiązkowych jak i 

uzupełniających. Wśród właśnie tych zalecanych, w klasie pierwszej ponadpodstawowej, 

pojawiło się „Imię róży” Umberta Eco. Któż z nas, dorosłych, nie zna świetnej roli Seana 

Connery”ego wcielającego się w postać Wilhelma z Baskerville? Film zrealizowany w 

1986 roku, w reżyserii Jean Jacquesa Annaud, zapada w pamięci. Wiele razy pojawiał się 

jako tekst kultury w prezentacjach maturalnych przed reformą w 2015 roku, później 

ponownie zszedł na margines zainteresowań nauczycieli. 

Do atrakcyjności tego tytułu nie trzeba nikogo przekonywać. Książka napisana 

przez świetnego mediewistę jest niewątpliwie ciekawym uzupełnieniem i 

posumowaniem po omówieniu epoki średniowiecza. Nie jest jednak to tekst łatwy w 

odbiorze dla młodego człowieka. 

Powieść Eco jest niewątpliwie utworem wielopłaszczyznowym, niezwykle nośnym 

pod względem ukrytych znaczeń, odwołań, aluzyjności – jednym słowem przykładem 

szeroko pojętej intertekstualności. Zatem, w jaki sposób omawiać ten tekst z uczniami, 

których wiedza i umiejętności są jeszcze nieuporządkowane i nieusystematyzowane? 

Oto kilka pomysłów na opracowanie tego tekstu z uczniami. 

Na początek proponuję wykorzystać to, co jest najbardziej czytelne dla młodzieży 

po cyklu lekcji o średniowieczu, a więc tło wydarzeń jako element świata 

przedstawionego. Oczywiście odwołujemy się do wiedzy na temat epoki, zwracając 

uwagę na główne elementy uniwersalizmu średniowiecznego. 
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Uczniowie bez trudu dostrzegają dominację języka łacińskiego, chociażby poprzez 

cytowane przez bohaterów utworu tytuły tekstów powstałych w średniowieczu lub 

cytaty biblijne. 

Kolejnym elementem jest miejsce akcji – opactwo jako przykład instytucji Kościoła 

oraz duchowieństwo, bohaterowie utworu.  

Kolejne lekcje zbliżają nas do biblioteki - labiryntu. Tutaj poświęćmy więcej czasu 

na przedstawienie wyobrażenia geograficznego średniowiecznego świata, który opisuje 

Halina Kubicka w artykule „Biblioteka jako labirynt, świątynia, cmentarz i grób w „Imieniu 

róży” Umberta Eco”. Na podstawie tej analizy interpretujemy fragment utworu, 

korzystając ze schematu labiryntu, który zawarty jest tekście utworu. 

Następnie proponuję interpretację tekstu jako powieści kryminalnej, jest to chyba 

najbardziej atrakcyjny dla uczniów wątek. Na zakończenie, proponuję lekcję o 

poszukiwaniu autorytetów. Okazuje się, że wielu spośród bohaterów wyznaje zupełnie 

inne wartości niż propagowane przez uniwersalizm epoki.  

Przedstawiam Państwu propozycję na pierwszą lekcję z powieścią „Imię róży” 

Życzę owocnej pracy! 

 

Temat: W jaki sposób Umberto Eco ukazał średniowiecze w powieści „Imię róży”? 

Lekcję rozpoczynamy przypomnieniem zjawisk charakterystycznych dla epoki 

średniowiecza, czas trwania epoki, rolę instytucji Kościoła oraz duchowieństwa, 

powszechność języka łacińskiego. 

Warto wykorzystać informacje, które prezentuje Adso - narrator w Prologu, 

dotyczące sporu między  papieżem Janem XXII a cesarzem Ludwikiem IV Bawarskim.  

Można poprosić uczniów o przygotowanie sylwetek obu postaci lub przedstawić je w 

formie wykładu. 

Jan XXII papież od 1316 do 1334, siedzibą był Awinion a nie Rzym, Papież popadł 

w konflikt z franciszkanami, w wyniku czego doszło do schizmy i nałożenia ekskomuniki 

na generała zakonu, Michała z Ceseny, który uciekł na dwór króla niemieckiego. Wkrótce 
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potem powstał spór pomiędzy królem Niemiec Ludwikiem IV a księciem Austrii 

Fryderykiem III o koronę niemiecką. Wprawdzie w 1322 roku Ludwik pokonał Fryderyka, 

ale papież nie chciał go uznać królem[1]. Rok później Jan ekskomunikował Ludwika, co 

spowodowało potępienie papieża przez Ludwika i koronowanie się na cesarza w 1328 

roku. Król nakazał także wybrać na antypapieża Pietro Rainalducciego, który jako Mikołaj 

V utrzymał się w Rzymie tylko przez 2 lata. Po wyjeździe Ludwika IV antypapież uznał 

zwierzchnictwo Jana i został uwięziony w areszcie domowym. W 1323 roku papież Jan 

XXII kanonizował Tomasza z Akwinu. 

Cesarz Ludwik IV Bawarski w 1316r.  koronował się w katedrze w Akwizgranie 

na króla niemieckiego. Gdy władca, utwierdziwszy się na tronie podjął starania o 

przywrócenia praw Rzeszy w Italii, papież Jan XXII wszczął przeciw niemu proces 

kanoniczny. Powodem było rzekome wspieranie heretyków przez Ludwika. Ponadto 

papież ekskomunikował monarchę. W odpowiedzi na to Ludwik IV złożył w 1324 apelację 

w Sachsenhausen, odrzucając prawowierność papieża i w celu rozpatrzenia tej sprawy 

obwieścił zwołanie soboru powszechnego. Sobór potępił papieża z powodu nadużywania 

władzy oraz wykorzystywania kar kościelnych dla osobistych korzyści.  Konflikt króla z 

papieżem nie utrudnił bynajmniej ubiegania się Ludwika Bawarskiego o tron cesarski.  W 

1328 r. usunął z urzędu Jana XXII i powołał antypapieża Mikołaja V. Powtórzono 

ceremonię koronacji, a pozycja cesarza na arenie politycznej wzrosła na tyle, że w 1338 

zjazd elektorów w Rhense uznał, iż wybrany przez nich król i cesarz nie potrzebuje 

aprobaty papieża, urzędującego zresztą wówczas w Awinionie 

Warto uwypuklić, że losy Michała z Ceseny, franciszkanina związane były z 

decyzjami zarówno papieża jak i cesarza. W akcji utworu pojawia się wątek dotyczący 

niepewnej przyszłości Michała z Ceseny, a wręcz obawa o jego bezpieczeństwo w czasie 

dysputy o ubóstwie Chrystusa. 

Po zaprezentowaniu najważniejszych historycznych postaci, o których mowa w utworze, 

dokonujemy podziału bohaterów na fikcyjnych i uzupełniamy postaci historyczne. 

 

Możemy podzielić klasę na grupy i wspólnie uzupełnić poniższą tabelę (ciąg dalszy na 

kolejnej stronie). 
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Postaci historyczne Postaci fikcyjne 

Cesarz Ludwik IV Bawarski  

Papież Jan XXII 

Bernard Gui inkwizytor 

Michał z Ceseny franciszkanin 

św. Tomasz z Akwinu 

św. Aniela z Foligno 

św.  Małgorzata z Citta de Castello 

Św. Klara z Montefalco 

 

Wilhelm z Baskerville 

Adso z Melku 

Jorge z Burgos 

Opat Abbon 

Adelmus z Otrantu – iluminator 

Berengar z Arundel – pomocnik 

bibliotekarza 

Wenanacjusz z Salvemec – tłumacz z greki 

i arabskiego (zwolennik Arystotelesa) 

Malachiasz z Hildesheimu – bibliotekarz 

Bencjusz z Uppsali – zajmuje się retoryką 

Almar z Alessandrii – przepisuje dzieła 

wypożyczone na kilka miesięcy 

Inni iluminatorzy - -Patrycy z 

Clonmacnois, Raban z Toledo, Magnus z 

Jeny, Wald z Herefordu 

Salwador 

Remigiusz 

Hubertyn 

… 

 

 

Następnie prosimy uczniów o wskazanie w powieści Eco elementów typowych dla 

epoki średniowiecza z odniesieniem do świata przedstawionego. 
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Elementy świata przedstawionego: 

Miejsce akcji – północne Włochy, opactwo benedyktynów 

Czas akcji – listopad 1327r. (średniowiecze) 

Bohaterowie – mnisi  

Prosimy uczniów o wskazanie innych informacji, które odczytują jako typowe dla epoki  

średniowiecza 

Oczekiwane odpowiedzi: 

Wilhelm z Baskerwille jest franciszkaninem, przywołanie postaci św. Franciszka, 

nawiązania do filozofii św. Tomasza z Akwinu, kult świętych (zwłaszcza w wypowiedziach 

Hubertyna), kult relikwii świętych,  

Wniosek: W powieści „Imię róży” Umberto Eco przenosi akcję do średniowiecza, dzięki 

temu konwencja świata przedstawionego jest realistyczna, jednak wzbogacona  o wątki 

kryminalne i uniwersalne. 
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„Staję się taki jak o mnie mówisz” – scenariusz zajęć 
 

Agnieszka Szwejkowska-Kulpa 
Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej 
 
 
 

Dla każdego człowieka przyjaźń oznacza coś innego. Czasem przyjacielem 
nazywamy kogoś, z kim spędzamy dużo czasu i mamy podobne zainteresowania. 
Przyjacielem może być też ktoś, z kim rozumiemy się bez słów i pomagamy sobie 
bezinteresownie w trudnych chwilach.  

Przyjaciele mogą być do nas bardzo podobni lub zupełnie inni niż my. Zazwyczaj 
jednak przyjaciel to osoba, z którą lubimy spędzać czas. Ktoś, komu ufamy i czujemy, 
że możemy powierzyć nasze sekrety i najskrytsze tajemnice. Ktoś, kogo chcemy 
wysłuchać i pomóc, kiedy nas najbardziej potrzebuje. Przyjaźń nie zna granic, nie odnosi 
się do wieku, czasu i miejsca.  

Jeżeli chcemy mieć taką bliską osobę najpierw sami musimy nauczyć się być 
przyjaciółmi.  

W przedstawionym scenariuszu lekcji proponuję Państwu inne spojrzenie na 
przyjaźń i tolerancję. 

Moją myślą przewodnią było przełamanie, stereotypu, uprzedzeń i opinii na temat 
osób niepełnosprawnych.  

Inspiracją do podjęcia takich tematów stała się rozmowa z moją uczennicą, która 
porusza się na wózku inwalidzkim, ponieważ choruje na dystrofię mięśniową. Na jednej z 
lekcji uczniowie śpiewali i wystukiwali rytm grając na instrumentach. Dla Nadii każdy z 
tych instrumentów stawał się zbyt ciężki, niewygodny i trudny do utrzymania w ręce. 
Kiedy podeszłam do magnetofonu, aby włączyć ponownie muzykę dziewczynka 
podjechała do mnie wózkiem i spytała. 
- Proszę pani, kiedy dzieci będą grały i śpiewały to czy ja mogę tańczyć? 
Spojrzałam na Nadię i spytałam – Tańczyć? W tym momencie dziewczynka zaczęła 
poruszać wózkiem w przód, to w tył i w bok. Powoli uniosła do góry rękę i w sposób 
subtelny jak baletnica delikatnie naśladowała ręką rytm muzyki. 

Tak to był taniec. Wtedy zrozumiałam, że barierą dla osób niepełnosprawnych nie 
są schody, wysokie krawężniki, lecz bariery w naszych głowach.  
 Postanowiłam, więc przybliżyć uczniom problemy osób niepełnosprawnych tak, 
aby wiedzieli, że nie żyją one, w jakimś innym, odizolowanym świecie i to, że tak bardzo 
się od nas nie różnią. Mają podobne problemy, zainteresowania i potrzeby. W sposób 
celowy posłużyłam się przykładami osiągnięć osób znanych będących 
niepełnosprawnymi tak, aby uczniowie dostrzegli, że będąc niepełnosprawnym również 
można żyć aktywnie i odnosić znaczące sukcesy.  
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  Mówmy dobrze o innych, wierzmy w ich możliwości, doceniajmy za odwagę, 
że mimo ograniczeń, pokonywania własnych słabości z wielką determinacją realizują 
marzenia w myśl motta:  „Staję się taki jak o mnie mówisz” 

Zachęcanie uczniów do burzenia funkcjonujących w świadomości społecznej 
stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. 
 
 

Scenariusz zajęć 
 
Temat: Jak dobrze Was wszystkich widzieć. 
 

Główna myśl:  
Przełamanie stereotypu w widzeniu, postrzeganiu i miejsca osób 

niepełnosprawnych w otaczającym nas świecie. Stworzenie obrazu osoby 
niepełnosprawnej, jako „bohatera”, osoby wyjątkowej, aktywnej i godnej podziwu. 

 
Słowa kluczowe: przedwczesny osąd, stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, tolerancja. 
 
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne 
 

Cel ogólny:  
 
o Budowanie poczucia własnej wartości, godności i więzi międzyludzkich. 
o Kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka, otwartości poznawczej, akceptacji 

i tolerancji wobec odmienności, chęci niesienia bezinteresownej pomoc. 
o Zachęcenie uczniów do wyjścia poza dotychczasowy stereotyp, punkt widzenia 

otaczającej rzeczywistości i spojrzenia na świat w inny, nowy i bez uprzedzeń sposób. 
o Kształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności, empatii, chęci aktywnego 

współdziałania w grupie. 
o Zwrócenie uwagi uczniów na osoby niepełnosprawne, które mimo wielu barier, jakie 

muszą pokonać odnoszą znaczące sukcesy czy to w sporcie, muzyce, sztuce, czy też 
polityce. 

 
Cele szczegółowe: 
Uczeń: 

- wie, że pod postaciami zwierząt w bajce kryją się ludzie, 
- wyraża własne poglądy i dzieli się nimi na forum grupy, 
- buduje pozytywny obraz siebie i innych, 
- dostrzega podobieństwa i różnicę między ludźmi, jako naturalne zjawisko w świecie, 
- potrafi ocenić różne sytuacje z życia codziennego, wskazać, które są właściwe, 
- rozumie pojęcia „stereotyp”, „uprzedzenie”, „dyskryminacja” podaje przykłady, 
- zna różnicę między tolerancją a bierności i obojętnością, dba o miłą i życzliwą atmosferę  
  w grupie ćwicząc spostrzegawczość, koncentrację i wyobraźnię, 
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- współpracuje zgodnie przestrzegając wcześniej ustalonych zasad, 
- uważnie słucha tekst czytany przez nauczyciela, słucha prezentowane utwory 
muzyczne    swobodnie wypowiada się na ich temat w rozwiniętej, uporządkowanej 
formie, 
- poprawnie wyciąga wnioski z przedstawionego materiału filmowego, 
- sprawnie zapisuje tekst, tworzy własne zdania, poznaje nowe sposoby liczenia liczb, 
- ćwiczy wyobraźnię i sprawność manualną ręki. 

Metody pracy:  
- podające,  
- aktywizujące,  
- eksponujące,  
- programowe,  
- praktyczne.  
Formy pracy: 
- indywidualna,  
- grupowa, 
- zespołowa. 
Środki dydaktyczne: 
Literatura:  
o „ Bajka o kocie Kolorze ”  autor: Moises Gutierrez Raimundez 
o karty pracy dostosowane do możliwości i umiejętności rozwojowych uczniów, 

przygotowane do tematu zajęć; 
o film dokumentalny - reportaż o młodym świdnickim artyście  

pt.: „ Rysuję... bo to kocham..." Mariusz Kędzierski. 
https://www.youtube.com/watch?v=GtsXhx_Asrw 
 
o utwór muzyczny- Andrea Bocelli „ Because we belive”  
https://www.youtube.com/watch?v=YSHEo1YYqF8 

 
o sprzęt komputerowy: komputer, rzutnik multimedialny, tablica multimedialna, 

magnetofon,  
o mapa Europy, globus, instrumenty perkusyjne, elementy z pianki 
o przybory plastyczne:  

ołówek, pióro do pisania, kredki, pastele, kłębek wełny, 
kolorowe kartki, arkusze papieru, klej. 
 

Przebieg zajęć 
1. Powitanie  
 Uczniowie siedzą w swoich ławkach. Nauczyciel wita dzieci podając pierwszą głoskę 

imienia ucznia. Klasa wypowiada całe imię dziecka, które wstaje i idzie usiąść na dywan. 
 Dzieci siedzą w kręgu na dywanie i uważne słuchają nauczyciela.  

- witam wszystkie dziewczynki, 
- witam wszystkich chłopców, 
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- witam wszystkich, co są dzisiaj w radosnym nastroju, 
- witam wszystkich, którzy lubią słodycze itp. ( kto poczuł się powitany macha ręką ) 

 Zabawa „ Uprzejmość za uprzejmość” 
Uczniowie siedzą w kręgu na dywanie, nauczyciel podaje kłębek wełny jednemu z dzieci 
i prosi, aby kolejno przerzucały do siebie. Zadaniem ucznia, który podaje kłębek jest 
powiedzenie czegoś miłego, przyjemnego o koledze lub koleżance siedzącym po 
sąsiedzku później po przeciwnej stronie, tak, aby utworzyła się nitkowa sieć.  

 
 Nauczyciel przysłuchuje się dyskusji. Gdy włóczka przesuwa się można zaobserwować 
więź łączącą całą grupę klasową.  
 
2. Wprowadzenie w temat zajęć 
 Nauczyciel wprowadza uczniów rozpoczynając od rozmowy: 

- Czy ktoś z was spotkał się z osobą, która nie widzi? 
- Czy ktoś z was wie, jak się zachować, jak pomóc takiej osobie?  

 Nauczyciel proponuje zabawę: 
Uczniowie dobierają się w pary. Nauczyciel prosi chętne pary  
do zaprezentowania scenki: 
„ Niewidoma osoba wsiadła do autobusu - Jak się zachowasz?” 
„ Niewidoma koleżanka wchodzi do klasy - Co zrobisz?” 
„ Stoisz na przejściu dla pieszych obok stoi osoba niewidoma. - Co zrobisz?” 
„ Twojemu koledze, który nie widzi upadły kredki - Jak się zachowasz? 
„ Twoja niewidoma koleżanka chce iść do szkolnego sklepiku - Jak jej pomożesz? itp. 
 

 Uczniowie obserwują i przysłuchują się odgrywanym scenkom. Po prezentacji razem 
z nauczycielem omawiają zachowanie uczestników. Każda z par próbuje przećwiczyć 
wszystkie obejrzane scenki wcielając się raz w osobę widzącą a raz w osobę niewidomą. Na 
zakończenie zabawy dzieci siadają w kręgu i dzielą się spostrzeżeniami i odczuciami, jakie 
towarzyszyły zabawie. 

 
 Nauczyciel przechodzi do dalszej części zajęć. Siedzącym uczniom na dywanie wskazuje 

na globusie następnie na mapie – państwo Hiszpania i krótko przybliża najważniejsze 
informacje o tym kraju: 
 

Hiszpania to kraj pełen kontrastów: fascynująca mieszanka kultur, wspaniała 
architektura, urozmaicone krajobrazy i klimat. Kojarzy nam się przede wszystkim ze 
słońcem, Korridą Flamenco i Pasodoble. Z tego kraju wywodzi się Bolero oraz Tango. 
Hiszpanie są zawsze pogodni, weseli i skłonni do żartów. 

Cechuje ich wyjątkowa spontaniczność, a z drugiej strony mają bardzo silne poczucie 
przynależności do konkretnej grupy etnicznej. 

Niezwykle osobliwym świętem w Hiszpanii jest La Tomatina, podczas którego uczestnicy 
obrzucają się nawzajem tonami pomidorów. 
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Sławni Hiszpanie:  
Z Hiszpanii pochodzi światowej sławy malarz Pablo Picasso ciekawostką jest jego 

prawdziwe nazwisko, które trudno było jest nam wypowiedzieć / Pablo Diego Jose Francisco 
de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santisma Trnidad Ruiz 
Picasso/. Jak również nie mniej sławni malarze Salvador Dali, Francisco Goya. 

Hiszpania to też kraj słynnych odkrywców jak Krzysztof Kolumb Włoch w służbie króla 
Hiszpanii , Amerigo Vespucci. Znanych aktorów i piosenkarzy: Antonio Banderas, Penelope 
Cruz, Julio Iglesias.  

Nasz bajka, „ Bajka o kocie Kolorze” również została napisana przez Hiszpana 
mieszkającego w mieście Madryt Moises Gutierreza Raimundeza. 

 
 Uczniowie 

- samodzielnie wyszukują na globusie, mapie państwo Hiszpania,  
- wskazują najważniejsze: rzeki, pasma gór, odczytują nazwy miast Hiszpani; 
- podają państwa, które graniczą z tym krajem,  
- wymieniają się własnymi informacjami i spostrzeżenia o tym kraju. 

  
3. Uważne słuchanie czytanego tekstu i dyskusja na temat bohaterów opowiadania  
    „ Bajka o kocie Kolorze”.  
 
 Nauczyciel kieruje rozmową zwracając szczególną uwagę na: 

- wyodrębnienie postaci zwierząt i ich zachowania w opowiadaniu  
  „Bajka o kocie Kolorze" 
- przyrównanie świata zwierząt do świata ludzi, gdzie uczeń dostrzeże, jakie emocje  
  towarzyszą Kolorowi, osobom niepełnosprawnym i nam wszystkim w przezwyciężaniu 
  strachu, obaw przed czymś nowym i nieznanym – przykłady doświadczeń własnych 
  uczniów np. pierwszy dzień w szkole, wizyta u lekarza itp. 
- odniesienie rozmowy do niezwykłej dzielności, jaką cechują się osoby niepełnosprawne, 
  bo pomimo ograniczeń opuszczają swój bezpieczny dom, znajome otoczenie i dają 
  świadectwo, że można funkcjonować i żyć aktywnie. Z jak wielką odwagą osoby 
  niepełnosprawne pokonują napotkane bariery zadając kłam utartym stereotypom. 
Kiedy 
  to dają nam znakomity przykład wytrwałości pokonując nie tylko swoje słabości, ale  
  i tocząc walkę z uprzedzeniami, poglądami na temat osób niepełnosprawnych i ich 
  miejsca w społeczeństwie. 

 
4. Karty pracy: 

- czytanie informacji o kotach zamieszczonych w kartach pracy, 
- dyskusja na podstawie przeczytanych informacji i wiedzy własnej o kotach, 
- zapisywanie określeń zwierząt, 
- omówienie wyglądu kota Kolora na podstawie tekstu, 
- zapisywanie zdań w odpowiedniej kolejności, 
- kolorowanie rysunku kota, 
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- uważne czytanie tekstu, 
- wyszukiwanie w tekście czasowników, przymiotników, 
- wypisywanie części mowy w kolejności alfabetycznej, 
- rozpoznawanie liczby rzeczowników, 
- poznanie mnożenia, jako działania zastępującego dodawanie, 
- uzupełnianie i obliczanie działań do rysunków, 
- rozwiązywanie zadań tekstowych w zakresie 20. 

 
5. Zabawa plastyczna  „Herb” Dzieci dostają kredki, pisaki, kartki papieru z konturem tarczy 

herbowej podzielonej na IV części: 
-  I części każde dziecko przedstawia coś, w czym są bardzo   dobre. 
- II części coś, w czym chciałby być lepszy, 
- III części przedstawi coś, niezwykle ważne dla niego, z czego nie chciałby zrezygnować, 
- IV części pisze słowa ( dwa, trzy ), które chciałby usłyszeć od innych o sobie.  
 

Po wykonaniu zadania wszyscy prezentują swoje prace i opisują, co się na nich znajduje. 
Nauczyciel każdy „Herb” umieszcza na klasowej gazetce. Gotową prezentację wszystkich 
prac omawia razem z uczniami, wyciąga zaobserwowane wnioski. Uczniowie dzielą się 
spostrzeżeniami na temat najważniejszych słów dla każdego. 

 
6. Zabawa przy muzyce - „ Ludzie do ludzi” 

Zabawa ułatwiająca kontakt między ludźmi oparte a pedagogice zabawy.  
Uczniowie biegają po sali w różnych kierunkach. Osoba prowadząca wydaje polecenia 
dotyczące nawiązania bliskich kontaktów z drugą osobą. Na przerwę w muzyce dzieci 
reagują błyskawicznym znalezieniem partnera i dotknięcie go wskazaną przez 
prowadzącego częścią ciała. np. ręce do rąk, plecy do pleców, kolana do kolan, stopy do 
stóp itp. 
 

7. Słuchanie informacji czytanych przez nauczyciela o: 
 Paraolimpiadzie – reprezentacji naszego kraju, ilości zdobytych medali, 
zajmowanym miejscu Polski na arenie światowej, wypowiedzi sportowców takie jak:  
, „…Jeżeli mamy osiągnąć swój cel, to musimy zmierzać do niego małymi kroczkami, ale 
konsekwentnie… Razem zrobić to, co jest najważniejsze”. 
 
„…Staraliśmy się na paraolimpiadzie pokazać całej Polsce, że możemy odnosić sukcesy, 
które są cenne dla wszystkich Polaków i które mogą przynosić radość”. (Rafał Wilk – 
kolarstwo szosowe) 

 
 Paweł Urbański pierwszy niewidomy Polak, któremu udało się zdobyć 

Kilimandżaro (5895m n.p.m. ) 
 

Paweł Urbański student V roku Wydziału Ekonomicznego w Gdańsku. „… to magiczna 
chwila, stałem tam na szczycie, czułem mroźny wiatr na twarzy i chciałem krzyczeć, nic 
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tylko krzyczeć. W czasie drogi miałem dwa kryzysy, ale o tym się szybko zapomina. Grunt, 
by właśnie w takich chwilach się nie poddawać i je po prostu przejść – wspomina student”. 
 

 Marek Pluta - poseł na Sejm RP   
Od urodzenia choruje na postępujący zanik mięśni, porusza się tylko na wózku 
elektrycznym. Mówi „ …przełomem było to, co mówię a nie to, że jestem tym facetem, co 
jeździ na wózku” ”…odnalazłem się, bo spotkałem dobrych ludzi na swojej drodze, bariera 
jest tylko w głowie ja chcę i mogę pomóc” 

 
 Andrea Bocelli – niewidomy włoski śpiewak operowy (tenor) i kompozytor pochodzący 

z Toskanii.  Bocelli urodził się z wrodzoną wadą wzroku - jaskrą, w wieku 12 lat doznał 
wylewu krwi do mózgu, kiedy grał w piłkę nożną, w wyniku, czego utracił wzrok. 
Rodzinna Toskania, tradycja regionu i wpływ rodziców, którzy nauczyli syna nigdy nie 
poddawać się ułomności, wywarły piętno na jego osobowości. Głos Andrei Bocellego 
uczynił z niego fenomen międzynarodowy. Andrea niezwykle skromny w swych 
utworach muzycznych porusza ważne tematy o miłości, życiu, przyjaźni. Jego piękne 
teksty niosą niejednokrotnie niezwykłe przesłanie. 
Fragment piosenki: Andrea Bocelli – „Se la gente usasse il chore” 
 
„ Gdyby ludzie używali serca… byłoby między nami dużo więcej szczęścia ”   
„ ...zbyt wiele obojętności jest spróbuj ją przezwyciężyć możesz, jeśli chcesz ” 
„ …ale może nie wiesz o tym, że to co dajesz jest tym, co dostaniesz ” 
„ … nie pożałujesz, jeśli otworzysz się na kogoś, kto cierpi obok ciebie może nie wiesz 
o tym.” 

 
8. Słuchanie utworów w wykonaniu Andrea Bocelli -  „ Because we belive ”. 
 
 Nauczyciel kieruje uwagę uczniów na: 

- niezwykły talent tenora, ciepłą barwę głosu, dynamikę, 
- emocje, jakie zawarte są w utworze,  
- uniwersalny język serca, 
- inny wymiar muzyki, 
- osiągnięcia międzynarodowe artysty. 

 
9. Uczniowie poszukują odpowiedzi na cytat z piosenki Andrea Bocelli” 
 

„…Dobrze widzi się tylko sercem. To, co najważniejsze jest niewidzialne dla oka” 
 
10. Zabawa słowna „Podobieństwa – przeciwieństwa”  
 Nauczyciel podaje wyraz a uczniowie podają w swobodnej dyskusji starają się podać 

synonim i antonim danego wyrazu np.  
Dobry: 
synonim- łagodny, serdeczny, przyjazny, poczciwy, szlachetny, 
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antonim- zły, wrogi, nieprzyjemny, negatywny, podły 
Przyjaciel: 
synonim – druh, powiernik, towarzysz, kompan, zwolennik, 
antonim – nieprzyjaciel, wróg, napastnik itp. 
Przyjacielski: 
synonim – życzliwy, przychylny, łaskawy, bohaterski, ciepły, pozytywny, sprzyjający, 
antonim – nieprzyjemny, nieżyczliwy, nieprzychylny, zazdrosny, dwulicowy, mściwy. 
 

11. Oglądanie filmu dokumentalnego pt.: „Rysuję... bo to kocham..." Mariusz Kędzierski. 
reportaż o młodym świdnickim artyście.Mimo swojej niepełnosprawności Mariusz 
Kędzierski artysta – malarz codziennie stawia czoła przeciwnościom losu. Nie mając rąk 
codziennie zadziwia swoją determinacją a jego prace są pełne ekspresji i emocji. 

 Uczniowie: 
Dyskutują na temat obejrzanego filmu, wymieniają się poglądami i spostrzeżeniami. 
Formułują wnioski i odpowiedzi na pytania: 
 
Czym jest dla Mariusza rysowanie?  
Jak sobie radzi z otaczającym światem? itp. 
 

12. Zabawa muzyczno - ruchowa „ Przyjechali obcy”  
 Nauczyciel dobiera spokojny utwór muzyczny i puszcza go cichutko tak, aby nie zakłócał 

uważnego słuchania czytanego tekstu; 
 Uczniowie mają za zadanie uważnie wsłuchać się w treść opowiadania i wykonywać 

polecenia, o których jest w nim mowa. 
 

Do wielkiego miasta przyjeżdża grupa obcych ludzi. Wysiadają z pociągu. Speszeni, 
spłoszeni patrzą na czubki swoich stóp. Gdy kogoś potrącą, drżą onieśmieleni. W miarę 
upływu czasu, ośmielają się nieco i zaczynają dostrzegać coś więcej, a to kolor butów innych 
chodzących, a to spodnie. Ten spacer sprawia, że czują się pewniej, wyżej podnoszą wzrok, 
zwracają uwagę na swetry, bluzki, marynarki. Gdy ktoś wyda im się interesujący podają 
niepewnie dłoń. Z czasem pewniej rozglądają się wokół, spostrzegają znajome twarze i 
witają się z nimi radośnie. Ta radość przejawia się w mocnych szczerych uściskach, których 
nikt się nie wstydzi.  

 
 Emocje towarzyszące zabawie powinny zostać omówione.  
Spostrzeżenia dzieci z obserwacji zachowań uczestników zabawy powinny sprowadzać 
się do słusznych wniosków, że każdy z nas często czuje się zagubiony, obcy, nie 
akceptowany przez innych. Ale w miarę przezwyciężenia tych negatywnych emocji 
spowodowanym ciepłym spojrzeniem ludzi, którzy nas otaczają jesteśmy w stanie sami 
się otworzyć, patrzeć przyjaźnie z większym zaufaniem. Z czasem jesteśmy gotowi na 
podanie dłoni drugiemu człowiekowi, wykazaniu inicjatywy bliższego zaprzyjaźnienia się 
a nawet okazania mu uczuć radości w formie uśmiechu, a nawet gestów. 
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13. Wspólne układanie treści piosenki, której tematem przewodnim jest przyjaźń. 
Tworzenie akompaniamentu i gra na instrumentach perkusyjnych. 

 
 Uczniowie wybierają dowolny instrument perkusyjny. Po wysłuchaniu wskazówek 

nauczyciela wypowiadają rytmicznie tekst piosenki za nauczycielem. Z zachowaniem 
taktu grają na instrumentach.  
 

14. Korzystanie z różnych źródeł informacji. 
 
 Uczniowie z pomocą komputera i wykorzystaniem sieci Internetu próbują samodzielnie 

zdefiniować pojęcia: tolerancja, uprzedzenie, stereotyp, przedwczesny osąd, w ujęciu 
słownikowym.  
 
Uczniowie korzystają również z publikacji zwartych książkowych typu słownik, 
encyklopedia, podają własne przykłady na podane wyrażenia. 
 

 Nauczyciel podsumowuje zebrane informacje przez uczniów, ich własne spostrzeżenia, 
opinie i w sposób dostępny, przyswajalny tworzy objaśnienie przedstawianych terminów. 

 
15. Praca w grupach: 
 Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy i prosi o pomalowanie postaci:  

- I grupa ma za zadanie pomalowanie postaci na „wesoło” 
- II grupa maluje postać na „smutno” 

 
 Nauczyciel obie postacie przyczepia do tablicy a grupom rozdaje koperty 
z pozytywnymi i negatywnymi stwierdzeniami np. pomaga, nie lubi, pamięta, obojętny, 
życzliwy, samolubny. 
 Uczniowie segregują wyrazy na pozytywne i negatywne, ustnie „ ubierają wyraz 
w zdanie”. Opisany wyraz przyklejają na wybranym przez siebie rysunku np.  
Zawsze pomaga innym. Jest samolubny i nie miły. itp. 

 Nauczyciel podsumowuje zadanie omawiając postacie a uczniowie decydują, która może 
stanowić przykład zachowania.  

 
16. Podsumowanie zajęć Quiz pytań 

- kolorowanie odpowiedzi na pytania quizu, 
- rytmiczne czytanie wyklaskiwanie i wystukiwanie tekstu.  

 

4                                                     
                          Do  –  brze      wi –  dzi       się        Tyl  –  ko       ser  –  cem. 
 

- układanie wyrazów z sylab i staranne zapisanie zdania. 
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17. Zabawa ruchowo - naśladowcza na zakończenie zajęć „ Rób to co ja” 
 Uczniowie siedzą na dywanie w kręgu. Osoba zaczynająca wstaje  

i wykonuje prosty ruch. Następna osoba z kręgu wstaje, powtarza ruch i dodaje swój. Gra 
odbywa się bez słów! Jeżeli ktoś ominie ruch lub odezwie się odpada z gry. 

 
 Dzieci siedzą w kręgu. Każdy z uczestników kończy zdanie; 

Jestem zadowolony...,  
Potrafię wykonać..., zrobić.../ w domu podczas zabawy lub w szkole/. 
 

18. Zadanie domowe 
- ustne układanie planu wydarzeń na podstawie wysłuchanej  
  bajki „Kot Kolor”, 
- numerowanie zdań i staranne przepisywanie w odpowiedniej 
  kolejności. 

 
 

Słowniczek 
 

Stereotyp – pogląd, fałszywe przeświadczenie, dotyczące różnych 
zjawisk, ludzi. Stereotyp przyjęty może być wyniku własnych  
obserwacji, przejmowania poglądów innych osób, wzorców  
przekazywanych przez innych. 

Stereotypy mogą być negatywne, neutralne lub pozytywne, chociaż 
najczęściej spotyka się wyobrażenia negatywne.  
Uprzedzenie - rodzaj postawy polegającej na odrzucaniu czegoś 
lub kogoś bez racjonalnych przesłanek. Uprzedzenie do kogoś lub czegoś występuje 
wówczas, gdy osoby podejmują ocenę, wyrażają 

negatywny osąd bez wcześniejszego doświadczenia z daną osobą 
czy zjawiskiem, najczęściej na podstawie fałszywych lub 
niekompletnych informacji.  
 
Tolerancja (łac. tolerantia – „cierpliwa wytrwałość”; od łac. 

czasownika tolerare – „wytrzymywać”, „znosić”, „przecierpieć”) – oznacza on postawę 
wykluczającą dyskryminację ludzi, których sposób postępowania oraz przynależność do 
danej grupy społecznej  

W ogólnym znaczeniu tolerancja to otwarte, obiektywne i szanujące 
podejście wobec wszelkich postaw i cech drugiego człowieka, które 
można uznać za obce czy inne od własnych. 
 
Osąd - wydanie opinii o czymś, o kimś 
 
Przedwczesny osąd – ocena czegoś, kogoś bez bliższego poznania, 
wyrobienia własnej opinii, własnego zdania na dany temat, osoby.  
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Bajka o kocie Kolorze 

 
Kolor jest bardzo pięknym kotem, szczupłym jak sznurek 
i bardzo, bardzo długim. Ma sierść miękką i bardzo błyszczącą. 
Kolor mieszka w małej leśnej jaskini, gdzie chroni się od chłodu 
i deszczu. Czasami, kiedy świeci słońce wychodzi przed jaskinie, 
ponieważ lubi czuć ciepło na swoim ciele. Ale nie robi tego 
często, bo obawia się oddalać od jaskini. Kolor nie widzi, jest 
niewidomy od urodzenia.  

Pewnego gorącego, przyjemnego dnia zdecydował, że jest 
już zmęczony ciągłym przebywaniem w tym samym miejscu. 

Chciał poznać świat i inne zwierzęta. Pokonał strach przed nieznanym i powędrował 
przez las.  

Nagle usłyszał dźwięk. On to wiedział, bo mama mówiła, że tak brzmi krakanie 
kruka. Zbliżył się do niego i zapytał:  
- Dzień dobry, kim jesteś? Kruk odpowiedział.  
- Dzień dobry, jestem Krukiem i mam na imię Czerń. A Pan jak ma na imię?  
- Ja mam na imię Kolor. Czy mogę o coś Pana zapytać?  
- Tak, oczywiście - odpowiedział Kruk.  
- Jakiego jest Pan koloru? Czerń bardzo się zdziwił.  
- Dlaczego Pan pyta? Czy Pan mnie widzi?  
- Nie, bo jestem niewidomy - odparł nieśmiało kot.  
- Och, bardzo mi przykro! Jestem czarny.  
- Czarny?  A jak ten kolor wygląda, czy może mi Pan wytłumaczyć?  
- Tak, to jest bardzo ciemny kolor, jak noc.  
- Acha, a czy Pan mógłby mi powiedzieć, jakiego koloru jestem?  
- Nie wiem, ma Pan bardzo ładny kolor, ale nie wiem, jaki? Ja tylko wiem,  
że ja jestem czarny, ale nie znam innych kolorów.  
- Szkoda! A co jeszcze może mi Pan powiedzieć o kolorze mojego ciała?  
- Jest to bardzo radosny kolor, no i bardzo żywy.  
- Wielkie dzięki kolego Kruku, do zobaczenia!  

I tak nasz kot powędrował dalej. Po chwili postanowił odpocząć nad małą rzeką i 
wypić trochę wody. Tam po zaspokojeniu pragnienia usiadł na kamieniu.  Nagle usłyszał 
zwierzę wychodzące z rzeki. On to wiedział,  
bo mama mówiła, że tak brzmi kum- kanie małej żabki.  
- Dzień dobry, kto to? - Zapytał nieśmiało kot.  
- Dzień dobry, jestem żabka i mam na imię Zieleń, a Pan? 
 - Ja mam na imię Kolor, czy mogę o coś Panią zapytać?  
- Tak, oczywiście - odpowiedziała Żabka. 
- Jakiego jest Pani koloru? - Zieleń zdziwiona zapytała:  
- A co, czy Pan mnie nie widzi?  
- Nie, bo jestem niewidomy - odparł smutno kot.  
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- Och, jestem zielona.  
- Zielona?! A jaki jest ten kolor, czy może mi Pan wytłumaczyć?  
- Tak, to jest kolor, który mają rośliny, a one są zwykle lekko wilgotne.  
- Acha, a czy Pani mogłaby mi powiedzieć, jakiego ja jestem koloru?  
- Nie wiem, ma Pan bardzo ładny i miły kolor, ale nie wiem, jaki? Wiem tylko, że ja jestem 
zielona, ale nie znam reszty kolorów. 
- Szkoda! A co jeszcze Pani może mi powiedzieć o kolorze mojego ciała?  
- No, jest to bardzo błyszczący i oryginalny i niepowtarzalny kolor.  
- Dziękuję bardzo, koleżanko Żabko, Do widzenia!  

Nasz przyjaciel Kolor powędrował dalej. Po chwili, poczuł ogromne  
zmęczenie i zdecydował się na mały odpoczynek. Zwinął się w kłębuszek  
i zasnął. Spał smacznie, kiedy nagle usłyszał głośne, sapiące pomruki. Obudził się i szybko 
zapytał:  
- Dzień dobry, kto to?  
- Dzień dobry, jestem niedźwiedziem i mam na imię Biel, a Pan?  
- Ja mam na imię Kolor. Czy mogę o coś Pana zapytać?  
- Tak, oczywiście - odparł niedźwiedź.  
- Jakiego jest pan koloru?  
- Biel zaskoczony zapytał:  
- A dlaczego mnie pan pyta?  
- Jestem niewidomy. - odparł cicho kot.  
- Och, przykro mi! Więc, jestem biały.  
- Biały! A jaki jest ten kolor, czy może mi Pan wytłumaczyć?  
- Tak, to jest bardzo zimny kolor, jak śnieg.  
- Acha. A czy Pan mógłby mi powiedzieć, jakiego ja jestem koloru?  
- Nie wiem, ale ma Pan bardzo ładny kolor, tylko nie wiem, jaki? Ja tylko 
wiem, że jestem biały, ale nie znam nazw innych kolorów.  
- Szkoda! A co jeszcze mi Pan powiedzieć o kolorze mojego ciała?  
- Jest to bardzo dumny kolor, budzący sympatię. kolor zachęcający  
do rozmowy.  
  Ja bardzo chciałbym być tego samego koloru, co Ty.  
- Serdecznie dziękuję kolego Niedźwiedziu, na razie!  

I wtedy Kot poszedł dalej, myśląc, w jakim był kolorze. 
Przypomniał sobie to wszystko, co koledzy mówili: Kolor radosny, 
bardzo żywy, błyszczący, oryginalny, zachęcający, przyjacielski, 
budzący sympatię, niepowtarzalny. Myśląc o tym poczuł, że warto 
było wyjść naprzeciw światu, bo po mimo wielu barier, jakie 
napotykał w codziennym życiu odczuł brak wzroku go nie ogranicza. 
Wystarczy tylko wyjść z domu a świat już na niego czeka w całej 
okazałości. Doszedł do wniosku, że trzeba wierzyć w swoje 
możliwości a los postawi na naszej drodze przyjaciół, którzy pomogą 
osiągnąć cel.  
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Od tamtej pory wychodził na spacer każdego dnia. Codziennie poznawał nowych 
przyjaciół, odkrywał ciekawe miejsca i zdobywał nowe doświadczenia.  

 
„Bajka o kocie Kolor ” 

Autor: Moises Gutierrez Raimundez 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Na podstawie wysłuchanego tekstu odpowiedz na pytania.   
 

Kto jest głównym bohaterem opowiadania? 
 
 
 

 
 Jakie zwierzęta spotkał Kolor podczas spaceru? 

 
 
 

 
  Co postanowił kot po powrocie do jaskini? 

 
 

Czy wiesz, że koty zostały udomowione 
przez człowieka około 9500 lat temu. W chwili 
obecnej jest ich aż sto ras. Są bardzo zwinne, 
ruchliwe i potrafią rozróżniać niektóre kolory 

takie jak niebieski, zielony  
i czerwony. Patrząc w oczy kota można 
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2 Zastanów się i zapisz, do czego zwierzęta porównały swoje imiona?    
 

Kruk Czerń 
 
 
 

 

 

Żaba Zieleń 
 
 
 

 

 

Niedźwiedź 
Biel 

 
 
 

 

  
3 Przeczytaj uważnie zdania. Zapisz je w odpowiedniej kolejności. 
 Kot Kolor jest pięknym kotem.  Od urodzenia Kolor nie widzi. 
 Mieszka sam w małej leśnej jaskini.  Lubi wygrzewać się w promieniach słońca. 

 Rzadko wychodzi na długie spacery.   Ma doskonały słuch i potrafi nazywać dźwięki. 

 Jego sierść jest miękka i błyszcząca. 
 Nie przeszkadza mu to jednak w zdobywaniu 

przyjaciół 

  
Kot Kolor 
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4 Przeczytaj uważnie tekst. Podkreśl czasowniki i przymiotniki.  
 
Przypomniał sobie to wszystko, co koledzy mówili: Kolor 

radosny, bardzo żywy, błyszczący, oryginalny, zachęcający, 
przyjacielski, budzący sympatię, niepowtarzalny. Myśląc o tym poczuł, 
że warto było wyjść naprzeciw światu, bo po mimo wielu barier, jakie 
napotykał w codziennym życiu odczuł brak wzroku go nie ogranicza. 
Wystarczy tylko wyjść z domu a świat już na niego czeka w całej 
okazałości. Doszedł do wniosku, że trzeba wierzyć w swoje możliwości 
a los postawi na naszej drodze przyjaciół, którzy pomogą osiągnąć cel.  

Czasownik 
( co robi? ) 
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Przymiotnik 
( jaki?, jaka?, jakie? ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Najbardziej charakterystyczną cechą ssaków jest 

stałocieplność (stała temperatura ciała). Ssaki dzięki 
stałocieplności opanowały wszystkie środowiska. Większość 
ssaków żyje na lądzie (np. kot, niedźwiedź, człowiek ). Niektóre 
z nich prowadzą życie nadrzewne (np. wiewiórka), inne 
przystosowały się do życia w glebie (np. kret) lub mają 
zdolność latania (np. nietoperz), a cześć żyje w wodze (np. 
wieloryb, delfin, bóbr). 
 Ssaki żywią się różnym pokarmem i dlatego podzielono je na 
roślinożerne, mięsożerne i wszystkożerne. Ciało ssaków 
pokryte jest włosami lub futrem. Większość ssaków ma ogony.  

 Ssaki są żyworodne to znaczy, że rozwój zarodka odbywa się w organizmie samicy. 
Są również takie, które są jajorodne np. dziobak. Wszystkie ssaki po urodzeniu ssą mleko 
matki. Stąd ich nazwa SSAKI. 
 

5 Na podstawie przeczytanego tekstu odpowiedz na pytania.    
 

 Co jest najbardziej charakterystyczną cechą ssaków? 
 Wymień ssaki, jakie żyją w wodzie. 
 Czy człowiek jest ssakiem? 
 Czym pokryte jest ciało ssaków? 
 Co piją ssaki po urodzeniu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzeczowniki występują  
w dwóch liczbach: 

liczbie pojedynczej, 
liczbie mnogiej. 
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6 Wypisz odpowiednio podane wyrazy. 
 
 

kot  żaby  przyjaciel  rzeki  
 
kolega  rzeka  koty  kruki  
 
kruk  koledzy  żaba  przyjaciele 

 
 

liczba pojedyncza liczba mnoga 
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1 Ile tu pszczółek? 

          
 
Zapisujemy to tak       3                +                 3                +                 3        =   9 
 
Można też zapisać tak   3 ● 3 =   9 
 

2 Uzupełnij działania i oblicz. 
 

              
 

Dodawanie: 
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

          
 
Licz tak: 5 razy po 2  
 

Mnożenie: 
  

● 
  

= 
  

      
 

3 Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Zapisz działanie i oblicz. 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

        
  

  
  

  

2 ● 3 = 6 
Takie działanie to 

mnożenie. 
Mnożenie to krótszy 
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Dodawanie: 
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

= 
  

          
 

Mnożenie: 
  

● 
  

= 
  

      
 

4 Ułóż do treści zadania działanie i je oblicz. Zapisz odpowiedź.  
 
Kot Kolor zaprosił do siebie przyjaciół. Ładnie na stole położył: 
 

Po 3 jabłka  
na 4 talerzykach 
     

 
                             
                             

 
Ile jabłek położył kot? 
 
Odpowiedź: 

                             
                             

 

Po 5 gruszek  
na 2 półmiskach 

 

  

 

 

  

 
      
 

  

 

  
 

                             
                             

 
Ile gruszek położył kot? 
 
Odpowiedź: 
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5 Zaznacz na zegarach godzinę przyjścia zwierząt na przyjęcie. 
 
Przyjęcie u kota Kolora rozpoczyna się o godzinie 9:00. Punktualnie przyszedł kruk. Żabka 
spóźniła się o całe 15 minut a niedźwiedź pomylił drogę. Dotarł dopiero po 35 minutach 
po żabce. O które godzinie przyszli goście? 
 

   
 

6 Zaznacz odpowiedź, którą uznasz za słuszną. Oznaczone literki utworzą 
hasło. 

 TAK NIE 
1 Do mojej klasy wchodzi niewidomy kolega ja pomagam mu usiąść. Z D 
2 Kiedy widzę niewidomą osobę tylko się przyglądam. K A 
3 Kiedy mój kolega nie rozumie zasad zabawy to się z nim nie bawię. N W 

4 
Koleżanka na wózku może stanąć przede mną i pierwsza wjechać do 
klasy. 

S F 

5 Tylko ja ustalam zasady gry i wymyślam fajne zabawy. R Z 
6 Moja koleżanka jest niewidoma nie widzi kolorów farb, pomogę jej. E S 
7 Mój kolega nie widzi, ale niech radzi sobie sam. U P 
8 Moja koleżanka siedzi na wózku otworzę jej drzwi. O L 
9 Kolega siedzący na wózku upuści coś to ja się przyglądam albo śmieję. A M 

10 
Niepełnosprawny kolega zgubił się na korytarzu, przechodzę 
obojętnie. 

E A 

11 Kolega choruje na cukrzycę, czuje się źle ja informuję o tym panią. G T 

12 
Pani postawiła mnie w parze z kolegą, nie lubię go, nie podam mu 
ręki. 

O A 

13 Koleżanka mówiąc jąka się i to jest zabawne. W M 
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14 To nie jest moja sprawa, kiedy kolega płacze. P I 
15 Kiedy koleżanka jest smutna podchodzę do niej i pocieszam. N J 

16 
Mój kolega z ławki słabo czyta przy najbliższej okazji wypomnę mu 
to. 

D N 

17 Kiedy widzę, że ktoś nie radzi sobie to pomagam. Y I 

18 
Jeżeli ktoś się potyka i upada to wtedy jest śmiesznie i można się 
śmiać. 

C M 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 17 18 
                  

 
 
 
 

7 Przeczytaj i wyklaszcz rytm. Przepisz starannie całe zdanie. 
 

 
 

4                                                     
     Do – brze    wi  –  dzi   się   tyl  –  ko   ser  –  cem. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Praca domowa 

 
Poproś mamę lub tatę o przeczytanie jeszcze raz bajki o kocie Kolorze. Zapytaj o 
spostrzeżenia po przeczytaniu tekstu. Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością 
zdarzeń.. Przepisz zdania starannie. 
 

 Niewidomy kot nad rzeką poznaje żabę Zieleń. 
1 Kolor  pokonuje strach i opuszcza jaskinię. 

 Kot czuje zmęczenie i decyduje się na małą drzemkę. 
 Kolora budzą głośne pomruki niedźwiedzia o imieniu Biel. 
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 Kot Kolor postanawia wychodzić na spacer każdego dnia. 
 W lesie słyszy krakanie kruka o imieniu Czerń. 
 Rozmyślania kota o tym, co powiedziały o nim napotkane zwierzęta. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


