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WSTĘP 

 

Niniejsze opracowanie stanowi zestaw artykułów, które zostały opracowane 

przez konsultantów i doradców metodycznych Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Kluczborku w roku szkolnym 2014/2015. Jest to już ósmy zbiór 

opracowań metodycznych, które powstały w celu wsparcia pracy nauczycieli.  Z tej 

publikacji nauczyciele mogą czerpać informacje o nowościach w nauczaniu, poznać 

propozycje optymalizowania swoich działań, a także przykłady realizacji zadań 

dydaktycznych, które z powodzeniem mogą zastosować na swoich zajęciach.  

Opracowanie zostało podzielone na dwie części, z których pierwsza pn. CO KAŻDY 

NAUCZYCIEL WIEDZIEĆ POWINIEN… jest poświęcona zagadnieniom teorii 

i praktyki nauczania w różnych obszarach zagadnień dydaktycznych. Druga część pn. 

DOBRE PRAKTYKI  to propozycje scenariuszy zajęć do wprowadzenia na lekcjach. 

Jest wiele działań, które nauczyciel realizuje, zadań dydaktycznych i wychowawczych, 

które wykonuje i w których powinien czuć się pewnie. Zaangażowanie nauczycieli 

prowadzi do efektu w postaci rozwoju umiejętności i  poznawania świata  przez ucznia, 

takiego, który pozwoli mu poradzić sobie na dalszym etapie kształcenia, bądź 

znalezienia się na rynku pracy.  

W systemie oświaty bieżący rok szkolny jest bogaty w planowane zmiany, które 

będą wdrażane w latach kolejnych. To wyzwanie dla pracowników pedagogicznych 

PODN w Kluczborku, którzy będą się starać w największej mierze wspomóc i spokojnie 

wprowadzić nowe przepisy do praktyki nauczycielskiej. Takie starania będą czynione 

w trakcie bezpośrednich spotkań z nauczycielami, a także poprzez kolejne wydania tej 

publikacji. 

 

Życzę przyjemnej i inspirującej lektury. 

 

Anna Dzierżan 

Dyrektor Powiatowego  

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

w Kluczborku 
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Anna Dzierżan 

konsultant ds. informacji pedagogicznej i systemu doskonalenia 

  

Nowy system doskonalenia nauczycieli… 

...w działaniach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku 

stał się faktem. W bieżącym roku szkolnym wdrażany poprzez projekt „Kompleksowe 

wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego”, który 

zafunkcjonował tylko w przedszkolach i szkołach zakwalifikowanych do POKL 

w ramach działania 3.5.  

Wdrażany w Polsce w większości powiatów zmodernizowany system doskonalenia 

nauczycieli i wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych ma opierać się na: 

 doskonaleniu nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły, 

obejmując działaniami cały proces, począwszy od rozpoznania potrzeb, 

poprzez realizację zaplanowanych form doskonalenia, aż po pomoc we 

wdrażaniu zmian do szkolnej praktyki i przygotowanie sprawozdania 

z podjętych działań; 

 pomocy w wykorzystaniu w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych 

przez nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego; 

 organizowaniu współpracy w ramach sieci dla nauczycieli i dyrektorów 

z różnych szkół i przedszkoli. 

Dzięki takiej formule doskonalenia organy prowadzące szkół i przedszkoli mają 

możliwość skupienia uwagi na rozwoju wszystkich uczestników procesu wychowania i 

kształcenia: dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych, a także dorosłych, w tym nauczycieli. Ciągle ważne w obszarze 

edukacji są działania na rzecz podnoszenia wyników egzaminów zewnętrznych jako 

wymiernego wskaźnika postępów uczniów. Nie ustają nauczycielskie starania, aby 

absolwenci każdego etapu edukacyjnego: przedszkola, szkoły podstawowej, 

gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej byli dobrze przygotowani do poradzenia sobie 

na kolejnym etapie, a także do aktywnego udziału w życiu publicznym i możliwości 

wyboru zawodu. Odpowiedzialni za prowadzenie szkół i placówek oświatowych 

poprzez umożliwienie organizacji pełnego doskonalenia dbają, aby realizowane 

zadania w zakresie oświaty podnosiły jakość edukacji w przedszkolach i szkołach. 
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Nowy system doskonalenia nauczycieli odpowiada na potrzeby zmian i dba, aby 

nauczyciele pracujący w szkołach i placówkach korzystali z takich form doskonalenia, 

które przyczynią się  do wymiernych efektów w postaci wysokich wyników egzaminów 

zewnętrznych, a także do rozwoju w różnych obszarach działalności szkół 

i przedszkoli. 

Za pracę na rzecz  rozwoju szkół i przedszkoli w głównej mierze odpowiedzialni 

są szkolni organizatorzy rozwoju edukacji – osoby, które w pierwszej kolejności 

diagnozują potrzeby w zakresie doskonalenia. Następnie, współpracując 

z nauczycielami w szkole lub przedszkolu oraz z ekspertami prowadzącymi formy 

doskonalenia, wspierają we wprowadzaniu zmian. Skuteczność i efektywność tych 

zmian zależą od zaangażowania wszystkich stron w proces rozwoju. Ważnym 

elementem jest wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizowanych  form 

wspomagania. 

Obok SORE ważnymi postaciami nowej formuły doskonalenia są koordynatorzy 

sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – osoby merytorycznie przygotowane 

w obszarze zagadnień, które stają się centrum zainteresowania grup nauczycieli 

skupionych na poznawaniu określonej tematyki. Koordynator sieci, kontaktując się 

z grupą nauczycieli, stara się poznać ich potrzeby w zakresie doskonalenia, 

opracowuje program działań, które pozwolą na rozwój zawodowy wszystkich 

uczestników sieci. W ramach pracy sieci współpracują wszyscy członkowie grupy, 

którzy angażują się we wspólne działania i w ten sposób stają się zespołem dążącym 

do zrealizowania zaplanowanych celów. Każdy z członków sieci ma wiedzę i potencjał, 

którym może podzielić się z innymi w grupie – i to jest właśnie idea pracy sieci: biorę 

i daję, ucząc się od siebie.  

Współpracujący z PODN nauczyciele skupiają się w grupach przedmiotowych, 

gdzie naturalnym koordynatorem sieci jest doradca metodyczny. On organizuje pracę, 

poszukuje rozwiązań, aktywizuje do dzielenia się wiedzą innych uczestników sieci, 

a w razie potrzeb współpracuje z ekspertem, który jako specjalista w danej dziedzinie 

może ukierunkować rozwój członków sieci.  

Każda forma wsparcia, która pozwala na lepszą realizację zadań zawodowych, 

powinna prowadzić do sukcesu nauczycieli i ich uczniów. Jest wiele obszarów działań 

metodycznych, które wymagają rozwoju w prowadzeniu procesu nauczania 

i wychowania, warto by nauczycielska aktywność stała się także sukcesem uczniów.  

Grażyna Tetelmajer  
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konsultant ds. dydaktyki i zarządzania w oświacie 

Indywidualizacja – sposób na efektywność procesu kształcenia 

O co tak naprawdę chodzi w tej indywidualizacji? 

Nie od dziś wiadomo, że każde dziecko w klasie jest inne. Różnią się one 

poziomem wiedzy i umiejętności, charakterem i dojrzałością emocjonalną, 

predyspozycjami i talentami, słabymi i mocnymi stronami.  Mamy dwie  możliwości 

pracy z taką klasą.  

Pierwsza, polegająca na próbie „ułożenia” dzieci do „naszej foremki” 

i dociskania, „uklepywania” tak długo, aż nic nie będzie wystawać i przeszkadzać. 

Celem tego działania jest, aby w określonym czasie doprowadzić umiejętności 

wszystkich uczniów do tego samego poziomu – poziomu (stanu) wyobrażonego 

i założonego przez nauczyciela (patrz: system). Zdarzają się jeszcze szkoły, w których 

nauczyciele mają ułatwione zadanie. Otóż tworzone są klasy tzw. wyrównawcze, 

chociaż  nazwa ta nie jest używana w oficjalnych dokumentach. 

Drugą możliwością pracy z klasą jest  zaakceptowanie, iż każde dziecko jest 

inne  i w tej różnorodności tkwi bogactwo każdego społeczeństwa. Warto z tego faktu 

uczynić podstawę prowadzonych lekcji. Chodzi o taką organizację procesu nauczania, 

aby każdy uczeń w sposób samodzielny i odpowiedzialny uczył się, począwszy od 

punktu, w którym się aktualnie znajduje pod względem rozwoju, potrzeb i możliwości. 

W ten sposób uczenie się dzieci jest nie tylko możliwe, ale także efektywniejsze. 

Dobrze by było uczynić uczenie się dzieci procesem mimowolnym. Jest to możliwe, 

gdy wykorzystamy naturalne preferencje i predyspozycje dzieci, a cele lekcji będą ich 

celami. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: Dlaczego najwięcej umiejętności, które 

posiadamy jest nabytych podczas „edukacji pozaszkolnej”? Bo nikt nam nie kazał, bo 

sami chcieliśmy się tego nauczyć, bo było nam to do czegoś potrzebne, bo sprawiało 

nam to przyjemność, bo… ?. I można by długo tak wymieniać. Faktem jest, że często 

nawet nie wiedzieliśmy, że się uczymy.  Potwierdzeniem tego stwierdzenia jest 

przykład niemowląt i małych dzieci, które poprzez zaspakajanie swojej naturalnej 

ciekawości i z wykorzystaniem wszystkich zmysłów poznają świat – uczą się świata. 

Podstawą pracy z dziećmi jest poznanie ich. Nauczyciel powinien być bardzo 

uważny i czujny, spostrzegawczy i refleksyjny po to, by zobaczyć potencjał tkwiący 

w każdym uczniu i dbać o to, by z niego korzystał. Natomiast znając trudności ucznia, 

brał je pod uwagę podczas planowania zadań edukacyjno-wychowawczych. Krótko 
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mówiąc: dobrze obserwuj dziecko – ono pokaże Ci, jak myśli, jak się uczy, jak z nim 

postępować, pokaże Ci „swoją instrukcję obsługi”. 

 

Po co indywidualizacja?  

By odpowiedzieć na to pytanie odeślę czytelnika do artykułu „Szkoła jak 

fabryka”1, który znakomicie opisuje współczesną szkołę. U mnie po przeczytaniu tego 

artykułu nasunęła się refleksja i jednocześnie uświadomienie, jak wiele trudu zadają 

sobie nauczyciele, aby w dobrej wierze, „zepsuć” coś, co jest dobre.  

W związku z tym, że obecny rok szkolny został ogłoszony Rokiem Szkoły 

Zawodowców, dużo się mówi o tym, jak ma wyglądać przyszły pracownik i czego będą 

od niego oczekiwać pracodawcy. Usłyszałam kiedyś w telewizyjnej relacji z targów 

pracy, że potrzebni są ludzie kreatywni, wychodzący poza schematy, realizujący swoje 

pomysły, komunikatywni, potrafiący pracować w zespole, a przede wszystkim gotowi 

na zmiany, na dostosowanie się do zmieniających się okoliczności. Rzeczywiście – tak 

powinna wyglądać sylwetka absolwenta poszczególnych etapów kształcenia, 

począwszy od szkoły podstawowej po ponadgimnazjalną (no może za wyjątkiem 

liceów ogólnokształcących, gdzie kształcić powinni się indywidualiści, jako przyszli 

naukowcy). 

Przygotowując się do konferencji na temat obniżenia wieku szkolnego 

i gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich, a przede wszystkim obserwując swoje 

sześcioletnie dziecko, dokonałam niesamowitego odkrycia – otóż opisane wyżej cechy 

i postawy mają dzieci pięcio- i sześcioletnie. Dlaczego więc taki duży odsetek młodych 

ludzi zasila szeregi bezrobotnych, nie umiejąc sobie poradzić na współczesnym rynku 

pracy? Przecież jako dzieci posiadali kompetencje potrzebne pracodawcom. 

Edukacja powinna bazować na nich, doskonalić je, a przede wszystkim nie 

szkodzić, nie przeszkadzać w naturalnym rozwoju. Wykorzystanie preferencji dzieci, 

predyspozycji i ciekawości poznawczej z naturalną chęcią zaspokajania jej wydaje się 

być obowiązkiem każdego nauczyciela. Jest przecież Konstytucja RP i Ustawa 

o Systemie Oświaty, które dają każdemu uczniowi prawo do tego, aby szkoła 

traktowała go indywidualnie, uwzględniając jego możliwości oraz potrzeby rozwojowe 

                                                           
1 Szkoła jak fabryka. Wypuszcza na rynek produkty. Autorem tekstu jest Artur Brzeziński, trener rozwoju 

osobistego i konsultant w centrum edukacji nauczycieli. Opublikowany na stronie 

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140113/CZYTAM_WIEM01/140119904 

.  

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140113/CZYTAM_WIEM01/140119904
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i edukacyjne, a indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych – odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych – jest obowiązkiem każdego nauczyciela także 

wynikającym z przepisów prawa oświatowego. Powyższy obowiązek związany jest też 

z udzielaniem i organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg 

zmienionej w 2010 roku koncepcji (8 rozporządzeń w tzw. pakiecie poradnianym). 

I chociaż od tego czasu nastąpiła kolejna zmiana w przepisach prawa oświatowego, 

to zapisy o konieczności indywidualizacji procesu kształcenia nadal obowiązują.  

Idea indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego zakłada odejście 

od dotychczasowych przyzwyczajeń i rutynowych działań, wymaga od  nauczyciela 

dużej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i doskonałą znajomość dzieci.  

Nauczyciel jest reżyserem sytuacji dydaktycznych, od niego zależy jakie stosuje: 

metody nauczania, środki dydaktyczne, formy organizacyjne,  jak są respektowane 

zasady i reguły dydaktyczne, a przede wszystkim  w jaki sposób zamienia nauczanie 

na uczenie się uczniów.   

Tak rozumiana strategia indywidualizacji nabiera szczególnego znaczenia 

w kontekście realizacji nowej podstawy programowej, która z indywidualizacji czyni 

podstawowy sposób pracy z uczniami. 

Indywidualizacja a indywidualna praca – czy to jest to samo? 

Oczywiście, że nie. To nie jest to samo. Chociaż wielu nauczycieli nie widzi 

różnicy. Spotkałam się niejednokrotnie z pytaniem z ich strony: jak mają 

indywidualizować pracę w klasie 30-osobowej? Indywidualna praca ucznia rozumiana 

jako samodzielna jest jedną z form indywidualizacji. 

Indywidualizowanie pracy z uczniami, we właściwym tego słowa znaczeniu, 

w ramach zajęć obowiązkowych jest dla wielu polskich nauczycieli zupełnie nowym, 

nieznanym zagadnieniem. Ale jeśli zdefiniujemy to pojęcie jako dążenie do 

organizowania sytuacji dydaktycznych (procesu nauczania) zorientowanego na 

dziecko, które poprzez samodzielne działanie, pozwalające mu uczyć się w jego 

tempie i według preferowanego stylu poznawczego, to okaże się, że wielu z nich 

pracuje zgodnie z misją zawodu nauczyciela. 

Dzisiejszy nauczyciel wypełniający rzetelnie obowiązki i korzystający w pełni ze 

swoich praw dobiera sam metody i formy nauczania i wychowania, jakie uważa za 

najbardziej odpowiednie spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne 

(art.12 ust.2 ustawy KN). Może zatem korzystać z wielu dostępnych metod nauczania, 
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aby „otwierać” lekcję i nie blokować motywacji ucznia do aktywnego uczestnictwa w 

procesie uczenia się. 

Aby w czasie lekcji możliwe było indywidualne wsparcie każdego ucznia, należy 

koncentrować się zarówno na kompetencjach, jak i na treściach kształcenia. 

Kompetencje stanowią powiązanie pomiędzy wiedzą i umiejętnościami. Umożliwiają 

sprostanie zadaniom i sytuacjom, które wymagają skutecznego odwołania się do 

posiadanej wiedzy. 

Indywidualizacji nauczania na poziomie organizacyjnym sprzyjają otwarte formy 

nauczania. Nie ważne jest jak dana metoda się nazywa, czy wykorzystamy ją 

w całości. Chodzi o to, aby znaleźć sposób na prowadzenie zajęć tak, by nauczanie 

stało się uczeniem się uczniów. Warto przekazać uczniom swobodę dokonywania 

wyboru. O tym jak duża to będzie swoboda  decyduje nauczyciel, biorąc pod uwagę 

sytuację dydaktyczną, wiek dzieci, ich umiejętności w zakresie podejmowania decyzji 

i pracy takimi metodami. Tabela 1 przedstawia rodzaj samodzielnej decyzji uczniów w 

zależności od kontekstu. 

Tabela 1. Rodzaje samodzielnych decyzji uczniów w zależności od kontekstu (na 

podstawie artykułu: http://www.educarium.pl/index.php/indywidualizacja-nauczania/233-

refleksje-o-lekcji-idealnie-indywidualizujcej.html) 

Kontekst Rodzaj decyzji 

ucznia 

Komentarz Uwagi dla nauczyciela 

 

Kiedy? 

(czas) 

 

Uczeń decyduje, 

kiedy i w jakiej 

kolejności 

wykona określone 

zadania.  

Pozwala to uwzględnić 

indywidualne tempo 

uczenia się.  

Dzieci płynnie przechodzą 

od zadania do zadania, a 

każde z nich spędza na 

zadaniu dokładnie tyle 

czasu, ile potrzebuje. 

Nauczyciel tak dobiera 

zadania, aby ich 

rozwiązanie nie zależało od 

wcześniej wykonanych, 

żeby nie spowodować 

sytuacji, że wybrane przez 

ucznia zadanie wymaga   

rozwiązania   innego. 

Ile? 

(ilość) 

Uczeń decyduje, 

ile zadań wykona.  

Również dzięki temu 

uwzględnione jest 

indywidualne tempo pracy, 

a dziecko uczy się 

realistycznej oceny 

własnych możliwości. 

Nauczyciel musi 

monitorować pracę każdego 

dziecka, w razie potrzeby 

ukierunkować 

http://www.educarium.pl/index.php/indywidualizacja-nauczania/233-refleksje-o-lekcji-idealnie-indywidualizujcej.html
http://www.educarium.pl/index.php/indywidualizacja-nauczania/233-refleksje-o-lekcji-idealnie-indywidualizujcej.html
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Jakie? 

(jakość) 

Uczeń decyduje, 

które zadanie 

chce wykonać.  

Rodzaj zadania – sposób 

jego zapisu i treść 

powinny odpowiadać 

potrzebom prawo i 

lewopółkulowców a także 

zainteresowaniom dzieci. 

Poziom trudności powinien 

być ukryty. Dla jednych to 

samo jest łatwe a dla 

innych trudne. 

Nauczyciel musi    

przygotowywać zadania, 

karty pracy z 

uwzględnieniem zasady od 

ogółu do szczegółu i 

odwrotnie.  

Ponadto musi  orientować w 

zainteresowaniach dzieci.  

Nauczyciel nie może 

określać stopnia trudności 

zadań. 

Jak? 

(sposób) 

 

Uczeń decyduje o 

formie wykonania 

zadania, 

sposobie 

prezentacji  

Wymaga to uprzedniego 

zapoznania dzieci z 

różnymi technikami (np. 

wypracowanie, nagranie, 

mapa myśli, plakat,...). 

Nauczyciel musi 

przewidzieć, jakimi 

technikami dane zadania 

można wykonać i biorąc 

pod uwagę preferencje 

dzieci w tym zakresie 

przygotować odpowiednio 

stanowiska pracy dzieci 

(wyposażyć je w 

odpowiednie materiały). 

Z kim? 

(forma 

społeczna) 

 

Uczeń decyduje, 

czy dane zadanie 

wykona 

samodzielnie, w 

parze lub w 

grupie.  

Może też samodzielnie 

wybierać sobie konkretne 

osoby, z którymi chce 

współpracować przy 

zadaniu. 

Nauczyciel musi czuwać 

nad sytuacjami, kiedy 

któreś z dzieci izoluje się  

lub jest izolowane przez 

inne dzieci.  

Gdzie? 

(miejsce) 

 

Uczeń decyduje, 

w którym miejscu 

w klasie chce 

wykonać zadanie.  

Wymaga przyzwolenia na 

swobodne poruszanie się 

po klasie, możliwość pracy 

przy ławce lub na 

podłodze. 

Nauczyciel musi z dziećmi 

wcześniej ustalić zasady 

pracy w różnych miejscach, 

w tym zasady 

bezpieczeństwa. 

 

Nowe role nauczyciela i ucznia 

Efektywna indywidualizacja nauczania w czasie lekcji wymaga nowego 

podejścia do roli nauczyciela i ucznia w procesie uczenia (się). W dobie nowoczesnych 

technologii i techniki, kiedy dowolna informacja jest w zasięgu przeglądarki Google,  

nauczyciel przestaje  być jedynym źródłem wiedzy, nie stoi już w centrum akcji (lekcji), 

natomiast przekazuje inicjatywę i odpowiedzialność za uczenie się właśnie uczniom. 

Poniżej zestawione są stwierdzenia obrazujące poszczególne role (tabela 2). 

Tabela 2:   Nowe  role  nauczyciela  i  ucznia  (na  podstawie  artykułu: 

http://www.educarium.pl/index.php/indywidualizacja-nauczania/233-refleksje-o-lekcji-

idealnie-indywidualizujcej.html) 

http://www.educarium.pl/index.php/indywidualizacja-nauczania/233-refleksje-o-lekcji-idealnie-indywidualizujcej.html
http://www.educarium.pl/index.php/indywidualizacja-nauczania/233-refleksje-o-lekcji-idealnie-indywidualizujcej.html
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Nauczyciel: Uczeń: 

 Darzy ucznia zaufaniem  

 Organizuje i moderuje 

 Towarzyszy i wspiera samodzielną 

naukę każdego ucznia 

 Dopuszcza błędy i samodzielne 

eksperymentowanie ucznia w 

dochodzeniu do wiedzy 

 Prowadzi ucznia poprzez dobrane 

ćwiczenia i wyznaczone cele 

 Diagnozuje i daje informację 

zwrotną  

 Przejmuje odpowiedzialność za 

własny proces uczenia się 

 Staje się aktywny 

 Samodzielnie planuje, pracuje 

i tworzy 

 Współpracuje w grupie, uczy 

się od innych 

 Stosuje swoją wiedzę 

w praktyce i rozwiązuje bardziej 

złożone zadania 

 Monitoruje własne postępy w 

nauce  

 Ocenia siebie względem 

wyznaczonych celów 

 

Praca indywidualna ucznia 

Praca indywidualna (samodzielna) ucznia znakomicie wplata się 

w indywidualizację. Uczeń jednak musi być do niej gotowy. Wymaga to ze strony 

nauczyciela wcześniejszej pracy z uczniami przygotowującej ich do samodzielnej 

pracy. Początkowo będzie to praca kierowana, dająca fundament do późniejszego 

samokształcenia. Praca indywidualna może służyć utrwalaniu i ćwiczeniu zagadnień 

wprowadzonych na lekcji, a z czasem także  poszukiwaniom nowej wiedzy. 

Nauczyciel, chcąc wykorzystać taki sposób pracy na lekcji, ustala z uczniami zasady 

zapewniające odpowiednią kulturę.  

Wprowadzenie pracy indywidualnej wymaga strategii małych kroków i nie jest 

proste. Oznacza dla nauczyciela dodatkowe przygotowania do lekcji. Jednakże warto 

podjąć ten trud, gdyż z czasem uczniowie będą sami sobie ten czas nauki 

organizować. Ponadto dzieci nabywają przydatne kompetencje, takie jak 

przygotowanie do samodoskonalenia się i gotowość do uczenia się – umiejętności 

niezbędne w dorosłym życiu. Dzisiaj nie wiemy jakie zawody będą „na czasie” za 10-

15 lat, nie wiemy w jakich kierunkach powinniśmy wspierać naszych uczniów, aby im 

ułatwić start w dorosłe, zawodowe życie. Żeby sobie uświadomić jak może wyglądać 

świat za 10-15 lat proponuję przypomnieć sobie, od kiedy telefon komórkowy czy 

internet jest w zasięgu każdego z nas i jak ta dostępność wpływa na nasze życie.  

Tak – właśnie ok. 15 lat temu przeciętny człowiek „wyposażył się” w swój 

pierwszy telefon komórkowy. Internet natomiast wkroczył nieco później w nasze 
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codzienne życie. Czy potrafimy wyobrazić sobie dzień bez telefonu albo internetu?  Ile 

godzin jesteśmy w stanie obyć się bez tych wynalazków? 

A zatem kto zna odpowiedź na pytanie: Jak będzie wyglądać świat za 10-15 

lat? Do czego mamy przygotować naszych uczniów?... 

Jedno jest pewne – te dzieci będą musiały kilka razy w życiu zawodowym 

przekwalifikowywać się i dostosowywać do wciąż zmieniającej się rzeczywistości. I my 

musimy ich do tego przygotować, choć wielu z  nas samych tej umiejętności nie 

posiada. 

I na koniec 

Dziecko, spełniając obowiązek szkolny, przebywa drogę rozwoju od 

dzieciństwa poprzez dorastanie, aż po dojrzewanie. Zważywszy na fakt, iż płaty 

czołowe rozwijają się przez 12 lat, potem następuje reorganizacja połączeń 

i dojrzewanie (a kończy się po 20 roku życia), nauczyciele  w szkole podstawowej, 

przede wszystkim oni, powinni mieć świadomość, ile od nich i od ich oddziaływań 

zależy. 

Od tego, jaki poziom psychologicznego rozwoju zostanie osiągnięty w tym 

okresie, zależeć będzie, w dużym stopniu, jego dalsze powodzenie w szkole i w życiu. 

Stosowanie indywidualizacji ma znaczenie przede wszystkim dla rozwoju 

dziecka, ale i dla samego nauczyciela, który na bieżąco może oceniać efekty swojej 

pracy. Ma  również walory społeczne, dlatego, że dziecko „poddane zabiegom” 

dydaktycznym, w toku których uwzględnia się jego indywidualne cechy, prawidłowo się 

rozwija (poznawczo i emocjonalnie). Dzięki temu jest szansa na zwiększenie 

efektywności pracy nauczycieli, poprzez większą  aktywność uczniów w uczeniu się, 

oraz zmniejszenie się liczby dzieci z niepowodzeniami szkolnymi.  

Uświadomienie nauczycielom tego faktu oraz ogromnej odpowiedzialności za 

kolejne pokolenie dzieci jest zadaniem dla szkół wyższych kształcących nowych 

nauczycieli, ale też dla ośrodków doskonalenia nauczycieli.  Trzeba odejść od 

tradycyjnego modelu edukacyjnego, w którym lekcja jest sztuką, w której głównym jej 

aktorem i reżyserem jest nauczyciel, a uczniowie widzami. Aktor, bardzo dobrze 

przygotowany (przecież skończone studia z przygotowaniem pedagogicznym ma) 

odgrywa swoją, wcześniej wyuczoną rolę, często utrwaloną poprzez odtwarzanie jej 

kilka, kilkanaście razy na kolejnych rocznikach uczniów. Część uczniów bardzo dobrze 

odbiera „sztukę”, ale moim zdaniem jest to znikoma część. Większość musi w domu 

przetworzyć „wlewane” treści. Jest też część uczniów, którzy nie potrafią sobie z tym 
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poradzić i po kolejnych próbach nawet nie podejmują wysiłku. Nauczyciel-aktor ma 

szczęście, jeśli „widownia” jest grzeczna i nie przeszkadza i która przy sprawdzaniu 

wiedzy i umiejętności odtworzy „wlaną” wiedzę. Niestety, tak bywa rzadko. Jak często 

słyszymy o trudnościach w utrzymaniu dyscypliny, o uczniach nierozumiejących 

„nauczyciela” (tego co mówi), czy o braku szacunku do niego?  

Zamiana ról w tej „sztuce” mocno wymusza konieczność pogłębienia 

i poszerzenia  nauczycielskich kompetencji dydaktyczno-organizacyjnych, popartych 

współczesną wiedzą o warsztacie pracy nauczyciela, czyli o mózgu ucznia, o tym jak 

się uczy i jaką rolę w tym procesie ma odegrać nauczyciel. 

 

Artykuły www:  

1.  Żylińska M, W stronę nowej kultury nauczania i uczenia się [online]. Dostępny 

w Internecie: http://ppg.ibngr.pl/gdzie-kiedy-i-jak-edukowac/w-strone-nowej-

kultury-nauczania-i-uczenia-sie 

2. Dlaczego indywidualizować pracę z uczniem? [online]. Dostępny w Internecie: 

http://www.edurada.pl/artykuly/dlaczego-indywidualizowac-prac-z-uczniem/ 

3. Refleksje o lekcji idealnie indywidualizującej [online]. Dostępny w Internecie: 

http://www.educarium.pl/index.php/indywidualizacja-nauczania/233-refleksje-

o-lekcji-idealnie-indywidualizujcej.html 

4. Szkoła jak fabryka [online]. Dostępny w Internecie: 

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140113/CZYTAM_WIEM0

1/140119904 

 

 

 

 

  

http://ppg.ibngr.pl/gdzie-kiedy-i-jak-edukowac/w-strone-nowej-kultury-nauczania-i-uczenia-sie
http://ppg.ibngr.pl/gdzie-kiedy-i-jak-edukowac/w-strone-nowej-kultury-nauczania-i-uczenia-sie
http://www.edurada.pl/artykuly/dlaczego-indywidualizowac-prac-z-uczniem/
http://www.educarium.pl/index.php/indywidualizacja-nauczania/233-refleksje-o-lekcji-idealnie-indywidualizujcej.html
http://www.educarium.pl/index.php/indywidualizacja-nauczania/233-refleksje-o-lekcji-idealnie-indywidualizujcej.html
http://www.educarium.pl/index.php/indywidualizacja-nauczania/233-refleksje-o-lekcji-idealnie-indywidualizujcej.html
http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140113/CZYTAM_WIEM01/140119904
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Anna Radłowska 

doradca metodyczny nauczycieli biologii i przyrody 

 

Motywowanie uczniów do nauki 

  Od tego, czego młodzi ludzie uczą się na lekcjach, zależy kierunek rozwoju 

świata. Wiedza zdobyta na lekcjach może pomóc im w opracowaniu rozwiązań, które 

ułatwią życie mieszkańców całego globu. W trakcie pracy w szkole zakłada się, że 

osobiste zaangażowanie w zdobywanie wiedzy daje lepsze rezultaty niż przejrzenie 

książki czy wysłuchanie wykładu .Dlatego też w efektywnym nauczaniu zarówno siebie 

jak i innych ważna jest motywacja. 

Motywacja to zespół czynników uruchamiających celowe działanie. To właśnie 

ona sprawia, że ludzie osiągają coraz więcej. Proces motywacyjny powstaje, gdy 

osoba widzi użyteczność procesu oraz ma poczucie pewności, że istnieje 

prawdopodobieństwo osiągnięcia danego celu i ma autonomię. 

Motywacja może być wewnętrzna – źródłem, z jakiego wypływa  jest sam 

człowiek  

 i jego wnętrze. Aktywizacja następuje, gdy człowiek dąży do zaspokojenia 

swoich potrzeb. Cechą określającą motywację wewnętrzną jest ciekawość, a 

czynnikami motywującymi są : 

  – nowość,  

  – dziwność,  

  – niezgodność,  

  – wieloznaczność. 

Motywacja może też być zewnętrzna – źródłem z jakiego wypływa jest 

otoczenie reprezentowane przez innych ludzi. Polega na wzbudzeniu potrzeb przez 

stosowanie kar i nagród, informowaniu o możliwościach zawartych w różnego rodzaju 

sytuacjach i manipulowaniu tymi możliwościami. 

Przyczyna i kontrola działania ma charakter zewnętrzny i nie jest zależna od 

jednostki. 

W motywacji zewnętrznej stosuje się: 

motywację pozytywną – zwaną dodatnią, opartą  na dodatnich 

wzmocnieniach. 
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Motywacja pozytywna ma umożliwić człowiekowi  osiągnięcie lepszego niż 

dotychczas poziomu zaspokojenia potrzeb. 

motywację negatywną – zwaną ujemną, to mechanizm oparty na różnego 

rodzaju karach, który opiera się na ich unikaniu. Im bliższa jest kara, tym bardziej 

widoczny jest unik. Powoduje ona lęk przed negatywnymi konsekwencjami, a tym 

samym mobilizuje do efektywniejszych działań, głównie w celu ich uniknięcia . 

Brak nagrody lub negatywna ocena może być odczuwana jako kara 

i zniechęcać do działania. 

Środowisko szkolne i stosowane współcześnie metody nauczania w większym 

stopniu stymulują motywację zewnętrzną niż wewnętrzną. Oceny stanowią system 

nagród i kar. 

Działania możliwe do podjęcia przez nauczyciela, zwiększające motywację 

uczniów do nauki : 

          – położyć większy nacisk na stosowanie przez uczniów samooceny; 

          – przerzucić część odpowiedzialności za proces uczenia się na uczniów; 

          – pozwolić uczniom dokonywać wyborów i podejmować kolejne próby;  

          – eksperymentować; 

    – wprowadzić wzajemne nauczanie; 

          – wspierać współpracę; 

          – stawiać wyzwania; 

          – podnosić ciekawość poznawczą u uczniów; 

          – utrzymywać w klasie atmosferę sprzyjającą uczeniu się; 

          – być uczciwym i sprawiedliwym w stosunku do uczniów; 

          – stosować metody aktywizujące uczniów (nie nauczycieli). 

Przykładowe ćwiczenia motywujące uczniów do nauki dostępne na 

stronach ORE    www.ore.edu.pl 

Zasada tylko raz 

Nauczyciel oznajmia, że tylko raz będzie udzielał wskazówek i uczniowie będą 

musieli wykorzystać swoją inteligencję, aby poradzić sobie z zadaniem. 

Każde zagadnienie omawia tylko raz i nie pyta „Czy macie jakieś pytania ?” 

           Wymiana w parach 

Uczniowie dobierają się w pary i dzielą się swoją wiedzą – każdy uczeń jest 

słuchaczem, a następnie mówcą; nikt nie pozostaje na uboczu. 

http://www.ore.edu.pl/
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Wymiana w parach skłania uczniów do ubrania  myśli w słowa. Pozwala im 

uświadomić sobie i zrozumieć to, co właśnie poznali. Zaspokaja potrzebę kontaktu  

z rówieśnikami oraz swobodę wypowiedzi; zapewnia poczucie bezpieczeństwa 

i daje możliwość uczenia się od siebie nawzajem. 

           Runda bez przymusu 

Można stosować ją do całej klasy lub do jej części. Nauczyciel prosi każdego 

ucznia po kolei o zabranie głosu lub powiedzenie „pasuję”. 

Nie tylko daje wszystkim możliwość wypowiedzenia się, ale wzmaga 

zainteresowanie – uczniowie zwykle uważnie słuchają jak odpowiadają inni. 

Daje możliwość wyboru: zabrać głos, czy też spasować ? 

           Zadanie na dobry początek 

Zadanie, które uczniowie dostają natychmiast po wejściu do klasy (już coś 

wiem! Lekcja będzie ciekawa). 

Takie rozwiązanie wymaga wcześniejszego przygotowania zadania tak, aby 

uczniowie mogli natychmiast przystąpić do jego wykonania. 

           Głośne myślenie 

Nauczyciel głośno myśli rozwiązując jakiś problem pokazując uczniom, jak 

zazwyczaj przebiega proces myślowy i uświadamiając im, że nie zawsze jest to proces 

liniowy. Wielu uczniów bowiem nie zdaje sobie sprawy, na czym polega przemyślenie 

problemu; śledząc tok rozumowania nauczyciela mają szansę go przeanalizować. 

           Zdania podsumowujące 

Zdania zaczynające się od zwrotów, jak „Dowiedziałem się, że ….”, „ Zaczynam 

się zastanawiać ….”, „Zaskoczyło mnie, że ……”, które pomagają uczniom wyciągnąć 

najważniejsze wnioski z lekcji. 

Nauczy to uczniów formułowania ważnych dla nich wniosków. 

             Zwykłe potwierdzenie, zwykłe zaprzeczenie 

Poinformowanie ucznia, że jego odpowiedź jest prawidłowa lub nie jest 

prawidłowa 

 I przejście do dalszego ciągu lekcji bez wzbudzania emocji, które mogłyby 

rozproszyć uwagę. 

 Przykłady zwykłego potwierdzenia : 

• Tak, to prawda. 

• Dobrze. 

• Tak, tego właśnie oczekiwałam/łem. 
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• Zgadza się. 

• Prawidłowo. 

Przykłady zwykłego zaprzeczenia 

• Nie, prawidłowa odpowiedź brzmi ….. 

• Nie, nie o to mi chodziło. Użyj wyrazów z tablicy. 

• Nie, to byłaby dobra odpowiedź w przypadku nerki. Dla żołądka jest to żółć. 

Stosując tę metodę nauczyciel udziela fachowej odpowiedzi, a następnie 

przechodzi dalej. 

           Test – powtórka 

Nauczyciel zadaje szereg pytań odnoszących się do omawianego wcześniej 

materiału, a uczniowie odpowiadają na nie pisemnie.  Następnie nauczyciel  podaje 

prawidłowe odpowiedzi, a uczniowie sami sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi. 

Test daje uczniom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w sposób 

zapewniający im bezpieczeństwo.. 

           Wzajemne nauczanie 

Zadaniem uczniów jest przygotowanie dla koleżanek i kolegów zajęć, w których 

wykorzystają własną wiedzę, umiejętność prowadzenia eksperymentów, obserwacji, 

pracy z pytaniami problemowymi. 

Po przeprowadzonych zajęciach upewniają się, czy ich koleżanki i koledzy 

nauczyli się tego, co było celem lekcji. 

 

Źródła: http:wikipedia.org  

            www.ore.edu.pl 

 

 

 

  

http://www.ore.edu.pl/
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Elżbieta Sowa 

doradca metodyczny nauczycieli geografii 

Europejskie szkolenia dla nauczycieli w ramach Erasmus+ 

Erasmus plus jest programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia 

młodzieży na lata 2014-2015. Program ten jest wynikiem połączenia programów 

europejskich organizowanych przez komisje w latach 2007-2013 m.in. „Uczenie się 

przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”. Największy nacisk w programie został 

położony na edukację formalną, służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli 

i poprawę ich sytuacji na rynku pracy. 

Dla nauczycieli najbardziej interesująca jest Akcja 1 – Mobilność edukacyjna. 

Większość szkoleń skierowana jest do nauczycieli języka obcego, ale i nauczyciele 

innych przedmiotów mogą znaleźć interesującą ofertę. Pracownicy szkoły mają do 

wyboru następujące szkolenia: 

 Teaching assignment czyli prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole 

partnerskiej, 

 Udział w kursach metodycznych i metodyczno-językowych, 

 Udział w szkoleniach językowych,  

 Realizacja praktyk typu Job-shadowing czyli obserwacja pracy w zagranicznej 

szkole partnerskiej. 

W nowym programie wniosek składa szkoła a nie indywidualna osoba. Do 

udziału w Akcji A1 uprawnione są wszystkie placówki publiczne i niepubliczne. 

Pierwszym krokiem jaki muszą podjąć nauczyciele jest określenie potrzeb szkoły i jej 

pracowników a następnie ułożenie spójnego programu rozwoju szkoły. Na tej 

podstawie mogą zaplanować działania i docelowe efekty, które znajdą się we wniosku. 

Następnie uczestnicy projektu wyszukują w Internecie interesujące szkolenia 

zagraniczne. Instytucji oferujących różne kursy jest mnóstwo, więc warto 

skorzystać z wyszukiwarki szkoleń przygotowanej przez Erasmus+ 

http://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/tools/catalogue.cfm. Natomiast na 

stronie internetowej poprzedniego programu Comenius http://www.comenius.org.pl  

w galerii projektów zamieszczono relację z odbytych szkoleń oraz opinie na temat 

instytucji 

Wiele szkół w swojej ofercie zawiera propozycję nauki języka obcego. Udział 

w takim kursie umożliwia bezpośredni i aktywny kontakt z żywym językiem, wzmacnia 

http://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/tools/catalogue.cfm
http://www.comenius.org.pl/
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i udoskonala umiejętności językowe poprzez komunikacje z innymi nauczycielami. 

Znajomość języka obcego daje wiele korzyści m.in. możliwość korzystania 

z obcojęzycznych podręczników, nawiązanie współpracy z nauczycielami w ramach 

Erasmus + akcja 2 czy obserwacje lekcji w ramach Job shadowing. Kolejna korzyść, 

szczególnie dla geografa to poznanie środowiska geograficznego krajów poprzez 

własne doświadczenia, które można następnie wykorzystać na lekcjach. 

Dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych czy nauk ścisłych przeznaczone 

są szkolenia z CLIL czyli Content and Language Integrated Learning. Zintegrowane 

nauczanie przedmiotowo-językowe w Polsce znane jako edukacja dwujęzyczna opiera 

się na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów 

i elementów języka angielskiego. Metoda ta jest rekomendowana przez Komisję 

Europejską. W ciągu ostatnich paru lat zainteresowanie zintegrowanym nauczaniem 

ogromnie wzrosło. Nauczyciele prowadzący nauczanie przedmiotów  

w języku obcym to specjaliści z danego przedmiotu z określonym poziomem 

znajomości języka obcego. Nie ma dodatkowych wymagań dotyczących nauczania 

dwujęzycznego. Dlatego tak potrzebne są szkolenia w zakresie CLIL. 

Trzykrotnie skorzystałam z programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, 

uczestnicząc w kursach zagranicznych organizowanych przez firmę Study 

Programmes. Pierwszy kurs dotyczył metody zintegrowanego nauczania 

dwujęzycznego czyli CLIL w Colchester w Anglii. W szkoleniu udział wzięli nauczyciele 

geografii, historii, biologii, chemii i fizyki z krajów europejskich m.in. Rumunii, Włoch, 

Hiszpanii, Niemiec, Francji a także departamentów Francji takich jak Reunion czy 

Martynika. Program kursu obejmował poza charakterystyką CLIL, metody pracy 

z uczniem, stosowanie źródeł i materiałów autentycznych odpowiednich do 

prowadzenia CLIL jak i doskonalenie językowe. Oprócz zajęć, które odbywały się w 

pięknym zabytkowym budynku organizator zapewnił wycieczki o charakterze 

edukacyjnym. Miałam możliwość zwiedzenia Obserwatorium, Muzeum i Planetarium 

w Greenwich. Bardzo atrakcyjne okazały się zajęcia terenowe w centrach 

edukacyjnych takich jak: Flatford Mill Field czy Dawes Hall Center, gdzie m.in. 

badaliśmy jakość wody, gleb i powietrza, oznaczaliśmy organizmy wodne.  

Drugi kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego odbył się 

w Dunfermline w Szkocji. Podczas tego kursu otrzymałam sporą dawkę wiedzy 

dotyczącej słownictwa, struktur językowych zarówno języka angielskiego i szkockiego. 

Na zajęciach ćwiczyliśmy aktywne metody nauczania w oparciu o nowoczesne 
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technologie multimedialne. Szkoła zorganizowała wycieczkę m.in. do Edynburga, 

gdzie zwiedziłam siedzibę Parlamentu Szkockiego. Uczestniczyłam również  

w wycieczce krajoznawczej po okolicznych jeziorach w Szkocji nazywanych loch. 

Kolejny kurs spędziłam w Chelmsford a szkolenie dotyczyło historii i kultury 

Wielkiej Brytanii. Codziennie na zajęciach poszerzaliśmy swoją wiedzę dotyczącą 

metodyki nauczania języka angielskiego, a w szczególności nauczania na temat 

różnych aspektów życia w dzisiejszej zmieniającej się Wielkiej Brytanii. Organizator 

szkolenia umożliwił nam uczestnictwo i obserwacje lekcji w jednej z najbardziej 

renomowanych szkół w hrabstwie Essex –Chelmsford County High School for Girls, 

która pochodzi z początku XX wieku. Jest przeznaczona tylko dla dziewczyn a celem 

szkoły jest przygotowanie na wyższe uczelnie. Uczennice chcąc dostać się do tej 

szkoły muszą uczęszczać na prywatne korepetycje, przygotowując się do 

dodatkowych egzaminów wstępnych organizowanych przez szkołę. Zachwyciła mnie 

baza lokalowa szkoły – szereg budynków mieszczących osobne sekcje  

np. muzyczne, plastyczne, językowe, techniczne czy przyrodnicze i ich wyposażenie 

w środki dydaktyczne – tablice interaktywne, rzutniki, darmowe przybory szkolne, 

instrumenty muzyczne. Podczas pobytu w szkole miałam możliwość obserwacji lekcji 

i dyskusji z nauczycielami. Zaskoczyły mnie liczne bo liczące ponad 30 osób grupy na 

zajęciach z języka francuskiego czy niemieckiego. Dyscyplina panująca na zajęciach 

pozwoliła jednak nauczycielom spokojnie realizować materiał. Wizyta w szkole 

zorganizowana była perfekcyjnie, a pani dyrektor, wykazała szczególną dbałość o nas, 

przybliżając nam dość zawiły system edukacyjny panujący w tym regionie. 

Szkolenia zagraniczne to wspaniała przygoda edukacyjna, geograficzna  

i kulturowa. To okazja dla nauczycieli do nawiązania trwałych kontaktów 

międzynarodowych wykorzystywanych potem zarówno w życiu osobistym  

i zawodowym. Nowe doświadczenia i umiejętności zdobyte na kursie dają większe 

poczucie wartości, osobistą satysfakcję, chronią przed wypaleniem zawodowym  

i dają większe możliwości na rynku zawodowym. 

Bibliografia: 

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-1/ 
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Dorota Dymek  
doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego 

 

Zdrowe odżywianie i ruch Twoim sprzymierzeńcem! 

Na początku należy  zaznaczyć, że jedzenie nie jest zwykłym zaspokajaniem 

potrzeb, jak np. spanie. Nie tylko o to  w nim chodzi. Gdy płacze niemowlę, mama daje 

mu pierś. W ten sposób wycisza je, uspokaja. Nierzadko sami dorośli sięgają po coś 

smacznego – ciastka, czekoladę – by złagodzić stres, zmniejszyć lęki czy poprawić 

zwyczajnie samopoczucie. Szczególnie wtedy, gdy nie ma w pobliżu nikogo, kto 

mógłby przytulić i obdarzyć dobrym słowem. Zdrowe odżywianie, jak dowodzą 

badacze z Finlandii, zmniejsza ryzyko wystąpienia, a także złagodzenia depresji wśród 

ludzi. Stosowanie diety bogatej w wartościowe artykuły spożywcze, jak owoce, 

warzywa, pieczywo pełnoziarniste, ryby, drób, chudy ser koreluje z łagodniejszym 

przebiegiem depresji. Już od wielu lat wiadomo, że osoby cierpiące na tą chorobę 

zazwyczaj odżywiają się niezdrowo i mają „złe” nawyki.  Spożywają dużo 

przetworzonej żywności, słodkich napojów, deserów. 

 

Rysunek1 

Źródło:http://www.dzieciecyszpital.pl/szpital/images/stories/galeria/galeria/zdrowe_yw

ienie_serce.jpg, [02.04.2015] 

 

Jednakże do tej pory istniały wątpliwości czy dieta ma jakikolwiek związek 

z ryzykiem depresji u zdrowych ludzi. Potwierdziły to badania przeprowadzone na 

ponad 2 tys. osób i obejmujące od 13 do 20 lat z ich życia pozwoliło na wykazanie, że 

zdrowe żywienie ma duże znaczenie dla stanu psychicznego człowieka i może 

zapobiec wystąpieniu zaburzeń depresyjnych, szczególnie w przypadku ludzi, którzy 

jedzą produkty o dużej zawartości kwasu foliowego (np. wątróbkę czy szpinak). 

Dla każdego z nas ruch może mieć odmienne znaczenie. Dla jednego będzie 

to jędrne ciało, lepsze zdrowie a dla drugiego to równowaga ducha, większa odporność 
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czy zgrabna sylwetka. Jedno jest pewne, iż  nikogo nie trzeba przekonywać, że 

w każdym wieku ruch jest dobrodziejstwem dla zdrowia. Należy go jedynie dopasować 

do własnych możliwości fizycznych oraz zadbać o to, by sprawiał nam satysfakcję. Ma 

być miło i bezpiecznie. 

 Coraz więcej osób znajduje czas, aby uprawiać sport, co z pewnością 

zawdzięczamy licznym hasłom reklamowym np. „Zacznij się ruszać!” czy „Ruch to 

zdrowie!”. Na każdym kroku zachęcają nas do ruchu również znane osoby, 

które w mediach promują swoja aktywność fizyczną. Reklama bywa efektywna 

zazwyczaj przed pierwszym kontaktem klienta z produktem, ponieważ ma go zachęcić 

do jego wypróbowania. Oddziaływanie reklamy może mieć charakter bezpośredni, 

kiedy nabywca styka się z reklamą i dlatego kupuje lub charakter pośredni, kiedy to 

konsument kupuje, bo kupują to inni ludzie. Oni zaś to czynią dlatego, że zetknęli się 

z jakąś reklamą. Ludzie mają świadomość, że ruch to najważniejszy po odżywianiu 

czynnik determinujący nasze zdrowie. Towarzyszy nam on przez całe życie. U małych 

dzieci przejawia się on w formie zabawy, później, gdy dziecko dorasta przybiera różne 

formy zajęć sportowych. W późniejszym okresie życia aktywność ruchowa realizowana 

jest w postaci gimnastyki lub turystyki. Dlatego też warto zapamiętać, że aktywność 

ruchowa może być podejmowana w różnym wieku, a kiedy jest uprawiana 

systematycznie przyzwyczaja do higienicznego trybu życia, polepsza samopoczucie 

i wydajność w życiu codziennym, przyczynia się do rozwijania osobowości.  

Są szczęśliwcy, którzy wiedzą, że np. lubią jeździć na nartach. Inni uciekają od 

śniegu, ale przyjemność sprawia im jazda na rowerze czy spocenie się na siłowni. Jeśli 

ktoś pokocha sport od małego, nie będzie miał w przyszłości problemu z motywacją. 

Umiłowanie do ruchu powinniśmy mieć zaszczepione w szkole podstawowej. Tak jak 

można pokochać historię za sprawą nauczyciela, który ciekawie o niej opowiada, tak 

dzięki zaangażowanemu nauczycielowi można polubić sport. Ma sprawiać nam frajdę.  
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Rysunek 2 

Źródło:http://appdata.przedszkolowo.pl/publications/contest/58825370ab9750

b2222891dd5f500855e04aae59/b310929a3785f02ef593cddcf589bc8bd46476c8/obr

az13-big.jpg, [02.04.2015] 

Systematyczne ćwiczenia pomagają nam podnieść sprawność oraz wydajność 

tlenową na jak najwyższy pułap. Dzieje się tak po to, aby z upływem czasu było z czego 

„spadać”. Kiedy stale gimnastykujemy swoje mięśnie, możemy potraktować to jako 

inwestycję na przyszłość, aby w wieku 60, 70 czy 80 lat być w stanie samodzielnie 

przynieść zakupy czy zawiązać sobie buty.  

 Na koniec pragnę podkreślić, że regularna porcja ruchu to nie tylko porcja 

zdrowia, to również gwarancja, że wystarczy nam siły na zrealizowanie nawet 

najambitniejszych zamierzeń. Organizm ludzki kocha zachowanie równowagi, czyli 

homeostazę. W związku z tym ruch powinien być stałym i nieprzerwalnym elementem 

naszego życia.  

 

Bibliografia: 

1. Górczyński A. , Ruch to życie, „Moda na farmację” nr 11, Warszawa 2013 

2. Górczyński A., Zdrowe odżywianie profilaktyką depresji, „Moda na farmację” 

nr 11, Warszawa 2013 

3. http://www.foods.sawexpl.com/page/show/m/6/id/13 
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Joanna Napierała 

doradca metodyczny nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  

 

Sześciolatek u progu szkoły 

Czas rozpoczęcia nauki w szkole, to wyjątkowy czas w życiu dziecka. Często 

towarzyszy mu niepewność, obawa przed nowym, nieznanym.  Świadomy rodzic 

często pyta: „Czy moje dziecko sobie poradzi?” Co w takiej sytuacji ma odpowiedzieć 

nauczyciel?  

 Pierwsze doświadczenia jakie dziecko zdobywa w szkole mają ogromny wpływ 

na jego przyszłość. Niezwykle ważne jest w jakim wieku dziecko staje na jej progu, 

a także to, do jakiej szkoły przychodzi: kim jest dziecko, kim jest nauczyciel, a także ile 

ucznia jest w dziecku a ile w nauczycielu mistrza. Zatem, kiedy dziecko jest gotowe 

aby zostać uczniem? Czy każdy 6-latek może nim być? 

Dojrzałość szkolna to stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia 

obowiązków, jakie niesie ze sobą życie szkolne. Na ten stopień składa się wiele 

czynników. Warto , aby i nauczyciel, i rodzic miał tego świadomość. 

Rozwój dziecka ma indywidualny charakter i przebiega w różnym tempie.                 

Na jego harmonię wpływ mają: zadatki wrodzone, środowisko, własna aktywność 

dziecka, a także wychowanie i nauczanie. Przełom szóstego roku życia to ważny 

moment w życiu przyszłego ucznia. Wkracza on bowiem w czas  intensywnego 

rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego.  

Po czym poznać, że dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w klasie 

pierwszej? 

1. Dojrzałość fizyczna 

Dziecko sześcioletnie powinno umieć skakać przez skakankę, jeździć na 

rowerze, dobrze biegać, sprawnie rzucać piłkę i ją łapać. Sześciolatki są na tyle 

samodzielne, że czynności samoobsługowe takie jak jedzenie, mycie rąk, zębów, 

wiązanie sznurowadeł, czy zapinanie kurtki na guziki nie sprawiają im problemu. 

Przyszły uczeń powinien prawidłowo trzymać ołówek, nożyczki i sprawnie się nimi 

posługiwać. 

2. Dojrzałość emocjonalno-społeczna 

Przyszłego ucznia powinna cechować umiejętność przeżywania zarówno 

emocji pozytywnych jak i negatywnych, równowaga między wyrażaniem uczuć               
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a ich kontrolą.  Dziecko sześcioletnie u progu szkoły zazwyczaj nie jest dojrzałe 

emocjonalnie. Często reaguje bezpośrednio, gwałtownie i nieadekwatnie do sytuacji. 

Bywa wybuchowe, drażliwe, nie potrafi godzić się z przegraną. Im dziecko starsze, tym 

jego impulsywność staje mniejsza.  

Dojrzałość społeczna objawia się przede wszystkim w prawidłowych kontaktach 

z rówieśnikami i dorosłymi. Umiejętnością współżycia z innymi oraz przestrzegania 

zasad, reguł czy regulaminów. Dziecko niedojrzałe społecznie będzie domagać się 

stałej uwagi, ciągłego wyróżniania. Może także izolować się od grupy, być nieśmiałe, 

wycofane, małomówne czy lękliwe. 

3. Dojrzałość intelektualna 

Aby dziecko poradziło sobie w szkole, musi być dostatecznie dojrzałe pod 

względem umysłowym, co bezpośrednio związane jest z właściwym rozwojem 

pamięci, myślenia, spostrzegania, uwagi i mowy.  

Pamięć sześciolatka powoli przekształca się z pamięci mimowolnej                             

i krótkotrwałej w dowolną i świadomą. W tym wieku charakterystyczna jest pamięć 

konkretno-obrazowa, słowna, a także pamięć mechaniczna, która cechuje się 

dosłownym zapamiętywaniem tekstu, czy obrazu. Pomału rozwija się także pamięć 

logiczna, która przejawia się tym , że dziecko chce rozumieć, to co ma zapamiętać 

oraz opowiedzieć własnymi słowami zapamiętany tekst.  

Zmiany zachodzą także w myśleniu. Uczeń klasy I powinien podawać 

najważniejsze właściwości przedmiotów, określać podobieństwa, różnice. W tym 

okresie dziecko dysponuje już sporą wiedzą o otaczającym świecie i wie co dzieje się 

wokół niego. Dla dziecka sześcioletniego charakterystyczna jest ciekawość 

poznawcza, czyli naturalna chęć zdobywania nowych wiadomości, poznawania 

nowych rzeczy czy zjawisk. 

Dziecko sześcioletnie  spostrzega mimowolnie, fragmentarycznie 

i niedokładnie. Rozpoczynając naukę w szkole powinno potrafić: rozpoznawać 

usłyszane dźwięki, odtwarzać rytm, rozpoznawać głoski, wydzielać je w nagłosie 

i wygłosie, dzielić słowa na sylaby i głoski, łączyć głoski i sylaby w słowa, a także 

rozróżniać kształty, kolory, figury geometryczne, odwzorowywać wzory i wskazywać 

brakujące elementy na obrazku. 

Uwaga podobnie jak spostrzeganie u dziecka stojącego na progu szkoły jest 

mimowolna, krótkotrwała i łatwo ulega rozproszeniu. Powoli jednak zmienia                    
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się w uwagę dowolną i uczeń zaczyna interesować się wykonywaną pracą, chce 

poznać jej rezultaty, co sprzyja większej koncentracji uwagi.  

U sześcioletniego ucznia klasy I w dalszym ciągu rozwija się mowa. Powinna 

jednak być już poprawna pod względem artykulacyjnym. Odpowiedni zasób 

słownictwa powinien pozwolić dziecku na swobodne porozumiewanie się z innymi, 

wyrażanie własnych sądów, życzeń, pytań, a także na opowiedzenie zdaniami co widzi                     

na obrazku. Dziecko powoli przyswaja sobie podstawowe pojęcia abstrakcyjne: kształt, 

wielkość, kierunek, odległość, czas, liczba. 

4. Dojrzałość do nauki czytania i pisania 

Dziecko dojrzałe do nauki w szkole potrafi dokonać analizy i syntezy wzrokowo-

słuchowej potrzebnej w procesie różnicowania kształtów i dźwięków, ich 

rozpoznawania, porównywania i odtwarzania. Rozumie znaczenie wyrazów jako 

odpowiedników słów. Posiada orientację przestrzenną, która pozwala                                

na rozpoznawanie i odtwarzanie kierunku, położenia i proporcji odwzorowywanych 

form graficznych. Ma także rozwiniętą pamięć ruchową, która umożliwia przetwarzanie 

obrazu graficznego na ruch oraz potrafi kontrolować wzrokiem własne ruchy 

i świadomie nimi kierować. 

5. Dojrzałość do uczenia się matematyki 

Sześciolatek dojrzały do nauki matematyki powinien rozumieć i określać 

stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe. Klasyfikować przedmioty według 

przeznaczenia, kształtu, wielkości i koloru oraz dodawać i odejmować na konkretach.  

Wymienione wyżej umiejętności szczegółowo opisuje podstawa programowa 

wychowania przedszkolnego. Są to kompetencje szczególnie ważne z punktu 

widzenia nauki szkolnej. Rozwijane są przez cały okres pobytu dziecka  w przedszkolu 

a ich poziom badany w ostatnim roku edukacji przedszkolnej. Lecz to nie koniec… 

Sześciolatek idzie do szkoły. Na progu szkoły staje mały człowiek. Człowiek otwarty 

na zdobywanie wiadomości, umiejętności, rozwijanie zdolności i zainteresowań. 

Otwarty na wrobienie przekonań, postaw oraz trwałych dyspozycji do uczenia się. Aby 

mógł odnaleźć się w nowej dla niego rzeczywistości szkolnej niezwykle ważne są 

odpowiednie warunki nauki i postawa nauczyciela. Dlatego nauczycielu 6-latków: 

 Poznaj potrzeby, możliwości i specyfikę uczenia się swoich dzieci. 

 Dąż do tego, aby na zajęciach dzieci uczyły się przez działanie, badały, 

manipulowały, dociekały i bawiły się wyobraźnią. 
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 Dbaj o poszanowanie godności dziecka, indywidualizację. Pamiętaj, że każdy 

ma prawo być inny i rozwijać się we własnym tempie. 

 Pozytywnie motywuj, zaspokajaj potrzeby. 

 Zadbaj, aby w klasie dużo się działo – za pomocą różnorodnych zajęć przygotuj 

do różnorodnych sytuacji życiowych. Nie zapomnij przy tym   o najważniejszym. 

Człowiek nie tylko znajduje się w sytuacjach ale przede wszystkim je tworzy. 

Pozwól dziecku działać! 

 Dąż do wielostronnej aktywności ucznia, głównie ruchowo-manipulacyjnej                   

i myślowej ale także twórczej i innowacyjnej. Pozwól na samodzielność 

i operatywność, również metodą prób i błędów. 

 Usiądź z dziećmi na dywanie! Wspólnie działaj, ucz się a przede wszystkim 

baw, bo nauka powinna być zabawą. 

 

Nie zmuszaj dzieci do aktywności, 

lecz wyzwalaj ich aktywność. 

Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia. 

Nie żądaj, lecz przekonuj. 

Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, 

aby samo chciało wiedzieć … 

/Janusz Korczak/ 
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Iwona Baldy 

doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego 

 

Naród, który mało czyta, mało wie.  

Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach 

wyborczych. (…) Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość.  

To bardzo niebezpieczny aspekt demokracji. 

/Jim Trelease/ 

Co zrobić, aby czytali?.... 

Mamy w szkołach wielki kłopot – coraz więcej uczniów nie czyta lektur. Powiem 

więcej – nie czyta w ogóle nic. To smutna rzeczywistość. Musimy sobie z tym poradzić 

i spróbować rozkochać w czytaniu.  

Na pewno zacząć należy od głośnego czytania w domu, do którego tak pięknie 

namawiają Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska w książce pt. „Wychowanie przez 

czytanie”. Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” opracowała nawet kryteria 

doboru książek do wspólnego czytania. Powinny one być: 

 skierowane do dziecka i ciekawe dla niego; 

 sensowne – o czymś istotnym dla dziecka, objaśniające mu świat, rozwijająca 

ważną cechę bądź umiejętność np. empatię, takt, poczucie humoru; 

 napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną; 

 dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, niewzbudzające lęków 

i niepokoju; 

 uczące myślenia oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami i sytuacjami; 

 przynoszące wiedzę i/lub rozrywkę na wysokim poziomie; 

 niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw 

i zachowań, niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, innych ludzi, 

zwierząt, przyrody, kraju, dobrych tradycji, uznanych norm społecznych, 

sprawiedliwego prawa; 

 rozwijające wrażliwość estetyczną; 

 kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie 

do świata; 
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 unikające stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością, kulturą etc., 

nawet jeśli podane są w „niewinnej” lub humorystycznej formie; 

 unikające antywzorców np. przykładów, że zachowania naganne wiodą do 

sukcesu.  

Dzieci potrzebują jasnego przekazu moralnego, co jest dobre, a co złe. Jeśli lektura 

pozostawia tu wątpliwości, zawsze warto z nimi rozmawiać o właściwych postawach i 

wyborach – takich, które nie ranią innych i służą dobru ogólnemu.  

Przede wszystkim zwróćmy uwagę, czy książka dostosowana jest do wieku, 

stopnia dojrzałości emocjonalnej i wrażliwości dziecka. Nie wzbudzajmy w dzieciach 

strachu i napięć. Rozrywka nie jest warta trwających czasem latami lęków i fobii. 

Jednocześnie jednak pamiętajmy, że gdy czytamy dziecku i odpowiadamy na jego 

pytania, może zrozumieć ono teksty „dojrzalsze”, przeznaczone dla dzieci starszych 

nawet o dwa, trzy lata. 

PROPOZYCJE 

Na jedną z konferencji dla nauczycieli języka polskiego zaprosiłam Jolantę 

Woźniak z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, która zaproponowało odkurzenie 

listy lektur w szkołach podstawowych i gimnazjach. Może to być dobry sposób na 

niechętnie czytających. Jest szansa, że książka ich zaciekawi, a wtedy już blisko do 

sukcesu. Przedstawiam po 10 propozycji, przypominając, że zgodnie z podstawą 

programową: 

1.  w szkole podstawowej uczeń powinien poznać nie mniej niż cztery pozycje 

książkowe w roku (łącznie w klasach IV-VI – 12 tekstów w całości); 

2. w gimnazjum uczeń powinien poznać nie mniej nić pięć pozycji książkowych 

w roku (łącznie w gimnazjum – 15 tekstów w całości), przy czym nauczyciel nie może 

pominąć utworów i autorów oznaczonych gwiazdką. 

Klasy IV-VI szkół podstawowych 

 Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe – Mikołajek, Mikołajek i inne chłopaki, 

Wakacje Mikołajka i inne /Mikołajek to krytyczny obserwator świata ludzi 

dorosłych./ 

 Magdalena Zarębska – Kaktus na parapecie /Pyszałkowaty i zakochany w 

gadżetach Mikołaj Szydełko niespodziewanie przenosi się do czasów PRL. 

Kawałek historii, którą młodzi znają tylko z opowiadań./  

 Paweł Beręsewicz – Czy wojna jest dla dziewczyn? /Książka pokazuje, czym 

jest wojna, czym jest okrucieństwo i zło./ 
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 Joanna Olech – Dynastia Miziołków /Książka o codziennym życiu nastolatka, 

o szkole, rodzinie./ 

 Katherine Paterson – Most do Terabithii /Jest to książka o przyjaźni, potędze 

wyobraźni, o odwadze, o przełamywaniu barier, o byciu sobą./ 

 Roald Dahl – Charlie i fabryka czekolady /Powieść ukazuje, że najważniejszą 

wartością jest rodzina i bliscy. Gani pewność siebie, agresję, rozkapryszenie, 

objadanie się. Jest to pochwała prostoty, pokory./ 

 Barbara Gawryluk – Dżok, legenda o psiej wierności /Ukazuje postawę ludzi 

wobec siebie, zwierząt, pokazuje, że życzliwość i dobro mogą zmienić świat na 

lepsze. / 

 Eliza Piotrowska – Żółte kółka. Mam na imię Inna /Podejmuje ważny temat 

tolerancji, akceptacji. / 

 Anna Onichimowska – Najwyższa góra świata /Porusza ważne problemy, 

z którymi boryka się współczesna rodzina, porusza emocje./  

 Dorota Combrzyńska-Nogala – Bezsenność Jutki /Literatura faktu o trudnym 

życiu dzieci w drugim co do wielkości getcie na okupowanych przez III Rzeszę 

ziemiach polskich./ 

 

Klasy gimnazjalne 

 Lauren Olivier – Delirium /Obraz życia w systemie totalitarnym./ 

 J.R.R Tolkien – Władca pierścieni /W postaci hobbita Froda znajdujemy 

uniwersalnego człowieka każdej epoki. Dzieło może być też odczytane jako 

alegoria współczesnych nam czasów./ 

 Anne Frank – Dzienniki /Zapiski nastoletniej dziewczynki ukrywającej się 

podczas II wojny światowej./ 

 Eric-Emmanuel Schmitt – Dziecko Noego /Książka o współczuciu, cierpieniu, 

nadziei. Ukazuje wspaniałą postawę księdza, który uczy chłopca judaizmu, 

mądrego spojrzenia na religię./ 

 Barbara Kosmowska –  Pozłacana rybka /Powieść obyczajowa 

odzwierciedlająca współczesne problemy rodzinne, sposób radzenia sobie ze 

stratą kogoś bliskiego./ 

 Cornelia Funke – Król złodziei /Książka budzi wiele emocji, od złości po 

współczucie. Pokazuje, jak łatwo stoczyć się na samo dno, wpaść w kłopoty, 

stracić godność./ 
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 Jose Mauro de Vasconcelos – Moje drzewko pomarańczowe /Książka 

o potrzebie miłości, czułości, biedzie, smutku, cierpieniu./ 

 Anna Onichimowska – Hera moja miłość /Książka o samotności, o zagubieniu 

młodego człowieka, opisująca realne problemy./ 

 Ewa Barańska – Żegnaj Jaśmino /Książka budzi wiele emocji, od złości po 

współczucie. Pokazuje, jak łatwo stoczyć się na samo dno, wpaść w kłopoty, 

stracić godność./ 

 Sue Towsend – Sekretny dziennik Adriana Mole’a 13 i ¾; Bolesne dojrzewanie  

Adriana Mole’a /Jest to komedia, w której każdy trzynastolatek odnajdzie swoje 

egzystencjalne problemy, np. niezrozumienie przez dorosłych, pierwsza 

nieodwzajemniona miłość. / 

Pamiętajmy, że jest wielkie niebezpieczeństwo, że dzieci przymuszane do 

czytania nieciekawych lektur,  nie sięgną po świetne książki w przyszłości, bo wyniosą 

ze szkoły uraz. Te dzieci stracą bardzo dużo bezpowrotnie. 
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Agnieszka Grabas 

doradca metodyczny nauczycieli matematyki 

 

Dyskalkulia rozwojowa 

Dyskalkulia to specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych 

występujące u około 6% dzieci objętych masowym nauczaniem. Jest to zaburzenie 

złożone, mało jeszcze poznane i interdyscyplinarne. Jako zaburzenie rozwoju 

zdolności interesuje psychologów, ze względu na aspekt szkolny – także pedagogów 

i nauczycieli, z powodów merytorycznych również dydaktyków matematyki. 

Z dyskalkulią jest podobnie jak z dysleksją, czyli stanowi ona problem całego życia. 

Jednak można łagodzić jej objawy, stosując terapię pedagogiczną. Według Wacława 

Zawadowskiego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, problem dysleksji 

i związanej z nią dyskalkulii jest coraz bardziej zauważany na świecie.                        

Wśród naszych nauczycieli nie jest jednak dostatecznie znany ani temat, ani sposoby 

postępowania z takimi dziećmi. O dysleksji napisano wiele. Na temat dyskalkulii 

napisano mniej, dlatego postanowiłam zebrać w tej pracy najważniejsze wiadomości  

i zaprezentować sposoby pracy z uczniem z dyskalkulią. 

Dzieci  dyslektyczne często mają poważne trudności nie tylko z pisaniem,            

czytaniem, ale również ze zwykłą arytmetyką i algebrą.  

Dzieci dyslektyczne i dyskalkuliczne na konwencjonalnych testach oceniane są 

znacznie poniżej swej wiedzy i umiejętności, dlatego oczywiste jest, że adekwatna 

indywidualna ocena każdego z nich wymaga od nauczyciela dużych kompetencji 

matematycznych i dydaktycznych.  

W każdej klasie można spodziewać się 2-3 dyslektyków, z których jeden może 

być wybitnie uzdolniony matematycznie, a drugi wręcz przeciwnie. Około 11% 

dyslektyków ma wybitne osiągnięcia w matematyce, jednak brak wczesnego 

rozpoznania dysleksji i dyskalkulii z reguły prowadzi  do negatywnych następstw.  

Rys historyczny badań nad dyskalkulią  rozwojową 

Badania dotyczące uczenia się matematyki sięgają ponad 100 lat. Pierwszym 

terminem, który dotyczył niemożności wykonywania najprostszych operacji 

matematycznych był termin akalkulia. 

Akalkulia oznacza zaburzenie posługiwania się liczbami oraz wykonywania 

operacji na liczbach spowodowane uszkodzeniem mózgu. Badania nad akalkulią 
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datują się od przełomu XIX i XX w., kiedy to badacze zajmujący się afazją (Afazja                                  

to spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych 

częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy 

u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności)zwrócili uwagę, że niektórzy 

pacjenci z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego prezentują trudności                        

nie tylko w mowie, lecz również w czytaniu i pisaniu liczb oraz liczeniu. Deficyty                     

te traktowano początkowo jako jeszcze jeden objaw afazji. W 1920 roku 

systematyczne badania akalkulii rozpoczął szwedzki neurlolog Salomon Henschen. 

On też pierwszy użył terminu „akalkulia” Stwierdził, że zaburzenia w liczeniu pozostają 

w znacznym stopniu niezależne od innych dysfunkcji mózgu, w rodzaju afazji, agrafii 

(Agrafia to częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania, spowodowana 

mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego zaburzeniami ośrodkowych 

funkcji wzrokowych i słuchowych.), aleksji (Aleksja to zaburzenie objawiające się 

częściową lub całkowitą niezdolnością rozumienia słowa pisanego (drukowanego)), 

choć często im towarzyszą. W 1926 roku Berger zaproponował wyróżnienie dwóch 

form akalkulii: pierwotnej – zwanej „czystą  akalkulią” nie związanej z żadnymi innymi 

zaburzeniami poznawczymi wynikającymi z uszkodzenia mózgu oraz wtórnej, 

występującej w konsekwencji dysfunkcji funkcji mózgowych w zakresie innych 

czynności poznawczych np. uwagi, pamięci, mowy, procesów wzrokowo – 

przestrzennych. Problem  akalkulii nie był do tej pory przedmiotem systematycznych 

badań w Polsce. Nie ma również w naszym kraju odrębnego testu do oceny zaburzeń 

liczenia u pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Pewne aspekty liczenia są 

uwzględniane w powszechnie stosowanych testach do ogólnej diagnozy 

neuropsychologicznej. 

Termin dyskalkulia pojawił się w latach 40. XX wieku. Jego autorem                               

jest austriacki neurolog  Josef Gertsmann, który określił jako jednostkę chorobową  – 

syndrom Gertsmanna, który został opisany po raz pierwszy w 1930 roku. Syndrom ten 

zawiera cztery symptomy, które zaobserwowano u pacjentów dorosłych ze 

znajdującymi się w lewej półkuli uszkodzeniami mózgu w obszarze gyrus angularis 

(zawoju kątowego): dyskalkulia, agnozja palcowa, brak orientacji w prawej/lewej 

stronie ciała i dysgrafia. Gertsmann odróżnił pojęcie akalkulii od dyskalkulii. 

Dyskalkulia to według niego trudność w wykonywaniu pewnych (a nie wszystkich jak 

w przypadku akalkulii) operacji arytmetycznych. 
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W 1974 Ladislav Košč, słowacki neuropsycholog, wprowadził do pojęcia 

dyskalkulii słowo rozwojowa by w ten sposób wskazać odrębność od dyskalkulii 

nabytej (np. na wskutek choroby). 

Definicja i rodzaje dyskalkulii rozwojowej 

Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności 

matematycznych, mających swe źródło w genetycznych tj. wrodzonych 

nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim anatomiczno – 

fizjologicznym podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem; 

jest zaburzeniem występującym bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji 

umysłowych. (L. Košč, 1974) 

Termin dyskalkulia powstał przez połączenie przedrostka dys-, który w języku 

łacińskim (dis- w języku greckim) oznacza brak czegoś, trudność, nadaje negatywne 

znaczenie, z czasownikiem kalkulia (z łacińskiego calculo-„liczę”). 

Klasyfikację dyskalkulii rozwojowej zaproponował Ladislav Košč. Wyodrębnił 

następujące rodzaje: 

1. Dyskalkulia werbalna (słowna) przejawia się zaburzeniem umiejętności 

słownego wyrażenia pojęć i zależności matematycznych, takich                                

jak oznaczenie liczby i kolejności przedmiotów, nazywanie cyfr i liczebników 

oraz symboli działań. 

2. Dyskalkulia praktognostyczna (wykonawcza) przejawia się zaburzeniem 

umiejętności manipulowania konkretnymi lub narysowanymi przedmiotami 

(palcami, piłkami, kostkami, patyczkami itd.) 

3. Dyskalkulia leksykalna (związana z czytaniem) przejawia się zaburzeniami 

w czytaniu symboli matematycznych (cyfr, liczb, znaków działań 

arytmetycznych i zapisanych operacji matematycznych). W cięższych 

przypadkach dyskalkulii leksykalnej dziecko nie potrafi odczytywać 

pojedynczych cyfr czy prostych znaków działań arytmetycznych (+,-,· ,: itd.). 

Dyskalkulia w lżejszej postaci powoduje, że nie umie ono odczytać liczb 

wielocyfrowych (szczególnie jeżeli mają więcej niż jedno zero w środku), 

ułamków, kwadratów i pierwiastków, liczb dziesiętnych itd. Niekiedy zastępuje 

ono podobnie wyglądające cyfry (3 zamiast 8, 6 zamiast 9, i odwrotnie)                       

albo odczytuje w odwrotnym kierunku liczby dwucyfrowe (12 jako dwadzieścia 

jeden). Dyskalkulia leksykalna bywa nazywana dysleksją liczbową. 
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4. Dyskalkulia graficzna przejawia się niezdolnością zapisywania symboli 

matematycznych. Dyskalkulia graficzna współpracuje często z dysgrafią                               

i dysleksją. W cięższych przypadkach osoba dotknięta tym typem dyskalkulii                    

nie jest w stanie napisać dyktowanych liczb, napisać nazw liczb, ani nawet ich 

skopiować. W łagodniejszym przebiegu tej dysfunkcji uczeń nie może napisać 

liczb dwu- lub trzycyfrowych, pisze je niezgodnie z poleceniem, izoluje 

pojedyncze elementy (np. 20073 jako 273 czy 20730), albo wymyśla własne 

sposoby zapisu. Dyskalkulia graficzna bywa zwana dysgrafią liczbową. 

5. Dyskalkulia ideognostyczna (pojęciowopoznawcza) przejawia się przede 

wszystkim niezdolnością rozumienia pojęć i zależności matematycznych                    

oraz niezdolnością wykonywania obliczeń w pamięci. 

6. Dyskalkulia operacyjna przejawia się zaburzeniem zdolności wykonywania 

operacji matematycznych. Przypadkiem typowym jest zamienianie operacji, np. 

wykonywanie dodawania zamiast mnożenia, odejmowania zamiast dzielenia 

czy zastępowanie bardziej skomplikowanych działań prostszymi. Typowym 

objawem jest również preferowanie pisemnego wykonywania działań, które 

łatwo można wykonać w pamięci, lub liczenie na palcach, gdy zadanie łatwo 

można rozwiązać pamięciowo lub pisemnie, bez liczenia na konkretach. 

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki w światowych klasyfikacjach 

medycznych 

Trudności w uczeniu się matematyki u dzieci znajdują swoje miejsce                                   

w międzynarodowych klasyfikacjach chorób i problemów zdrowotnych: 

- amerykańskiej DSM – IV(opracowanej przez Amerykańskie Towarzystwo 

Psychiatryczne) 

- europejskiej ICD – 10 (opracowane przez Światową Organizację Zdrowia) 

W europejskiej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych ICD-10 w grupie 

F81 występuje termin „specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych”                           

są wyróżnione są następujące podgrupy: 

– F 81.0 specyficzne zaburzenia czytania 

– F 81.1 specyficzne zaburzenia ortografii 

– F 81.3 mieszane zaburzenie umiejętności szkolnych 

– F 81.2 specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych 

Zaburzenie to „obejmuje specyficzne upośledzenie umiejętności 

arytmetycznych, którego    nie da się wyjaśnić wyłącznie ogólnym upośledzeniem 
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umysłowym  lub nieadekwatnym procesem nauczania. Upośledzenie to dotyczy raczej 

podstawowych umiejętności rachunkowych: dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia niż bardziej abstrakcyjnych umiejętności matematycznych potrzebnych do 

algebry, trygonometrii, geometrii, rachunku różniczkowego lub całkowego”. 

Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych rozpoznaje się  na 

podstawie następujących kryteriów: 

– wynik testu standaryzowanego do badania umiejętności arytmetycznych jest 

istotnie niższy od oczekiwanego na podstawie wieku i inteligencji dziecka; 

– wynik testów czytania i pisania pozostają w normie wiekowej; 

– kłopoty z wykonywaniem operacji liczbowych nie są rezultatem niewłaściwej 

metody nauczania, zaniedbań dydaktycznych ani opóźnionego rozwoju umysłowego; 

– trudności w posługiwaniu się liczbami nie są efektem wad wzroku ani słuchu; 

– problemy z liczeniem nie są pochodną zaburzeń neurologicznych ani 

psychicznych. 

W amerykańskiej klasyfikacji pod numerem 3151.1 znajduje się opis zaburzenia 

matematycznego (Mathematics Disorder): 

„Uczniowie z zaburzeniem matematycznym mają problemy z rozwojem 

umiejętności matematycznych. Ich umiejętności matematyczne są znacznie poniżej 

normy uwzględniając wiek ucznia, jego poziom inteligencji i wykształcenie”. 

Zaburzenie matematyczne może zostać rozpoznane, jeżeli spełnione będą 

następujące kryteria diagnostyczne: 

– matematyczne zdolności ucznia, określone za pomocą indywidualnie 

dobranych testów standaryzowanych, są znacznie niższe niż można by oczekiwać, 

biorąc  pod uwagę wiek, inteligencję i wykształcenie ucznia; 

– deficyt ten w znacznym stopniu hamuje dokonania szkolne lub dokonania w 

życiu codziennym; 

– jeśli występuje wada sensoryczna, deficyt matematyczny jest większy niż 

można byłoby oczekiwać. 

Obie klasyfikacje ICD-10, DSM-IV są niemal identyczne w opisie kryteriów 

diagnostycznych i obrazu klinicznego specyficznych zaburzeń umiejętności 

arytmetycznych. Specyficzne trudności w uczeniu się, zwane w polskiej wersji ICD-10 

specyficznymi zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych, obejmują trudności w 

czytaniu pisaniu i w liczeniu. Trudności w czytaniu i pisaniu określane są jako syndrom 

dysleksji rozwojowej.  Zgodnie z klasyczną definicją Košča oraz proponowanymi 
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aktualnie przez DSM – IV, ICD – 10 przyjmujemy, że dyskalkulia rozwojowa obejmuje 

specyficzne zaburzenia zdolności arytmetycznych, rozpoznawane na podstawie 

analizy deficytów poznawczych ujawnianych w kontekście prawidłowego rozwoju 

intelektualnego i sprzyjających warunków edukacyjnych. Mimo iż w oficjalnych 

klasyfikacjach termin ten nie występuje, jest powszechnie używany w języku praktyków  

i jednoznacznie zrozumiały dla coraz większego grona osób. Jak uważa pani 

Bogdanowicz opisowe określenia nie zawsze stanowią korzyść dla dziecka, 

a nieobecność etykietujących nazw syndromów w klasyfikacjach nie oznacza, iż wraz 

z nią znikną problemy opisywane przy użyciu tych pojęć. 
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Jolanta Turczyńska-Śpiewak   

doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawowodych                                      

 

„…ze wszystkich kapitałów najcenniejszym jest ten 

zainwestowany w ludzi…” 

Alfred Marshall (1842-1924) 

 

Reforma szkolnictwa zawodowego w Polsce 

Ostatnie dwie dekady przyniosły wiele zasadniczych zmian w systemie edukacji 

w Polsce. Ich przyczyną była konieczność dostosowania systemu szkolnictwa 

do  wyzwań rozwijającego się rynku oraz potrzeb nowoczesnego państwa starającego 

się włączyć w system globalnej, konkurencyjnej gospodarki. W związku z tym, że przed 

1989 rokiem młodzież w przeważającej części uczyła się w szkołach zawodowych 

o określonej specjalizacji i w niewielkim stopniu rozwijających kompetencje ogólne, 

uznano ten model kształcenia za mało przydatny w kształceniu kadr potrzebnych 

przekształcającej się gospodarce. 

Transformacja gospodarcza sprawiła wzrost popytu na pracę osób dobrze 

wykształconych a w rezultacie coraz lepsze wynagradzanie absolwentów wyższych 

uczelni. Rosnące zapotrzebowanie na pracowników umysłowych przy 

ich ograniczonej, ale systematycznie rosnącej, podaży przełożyło się na spadek 

bezrobocia i wzrost poziomu wynagrodzeń wśród osób posiadających wykształcenie 

wyższe. W następstwie tego, preferencje edukacyjne polskiego społeczeństwa 

przesunęły się z kształcenia zawodowego na kształcenie ogólne w liceach, a później 

na studiach. Rosnące aspiracje edukacyjne Polaków stały się dodatkowym powodem, 

dla którego absolwenci szkół podstawowych, a potem gimnazjów, coraz rzadziej 

decydowali się na kontynuowanie nauki w szkołach zawodowych, technikach 

a tym bardziej zasadniczych. 

Rozpoczęta w 1999 roku reforma systemu edukacji zakładała upowszechnienie 

kształcenia ogólnego i ograniczenie szkolnictwa stricte zawodowego. Ze znaczącym 

ilościowym ograniczeniem szkolnictwa zawodowego nie szła w parze praca nad jego 

modernizacją jakościową uwzględniającą m.in. tworzenie mechanizmów powiązania 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych z wymaganiami rynku pracy. Zakładano 

odejście od specjalistycznego kształcenia zawodowego na etapie szkoły stawiając 

na  edukację ustawiczną w miarę potrzeb w toku pracy zawodowej, jednakże system 

kształcenia ustawicznego nie stał się przedmiotem zainteresowania reformatorów. 
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Brak kompleksowych reform szkolnictwa zawodowego miał swoje źródło nie tylko 

w  braku jasnej sprecyzowanej wizji tego segmentu sektora edukacyjnego, ale był też 

skutkiem niskich nakładów finansowych na całą edukację – szkolnictwo zawodowe jest 

droższe niż szkolnictwo ogólnokształcące – gdyż wpływ miały tutaj także zmiany 

koniunktury gospodarczej. 

Efekt tych działań to proporcje szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego 

w Polsce odbiegające w sposób oczywisty od relacji szkolnictwa w krajach UE 

utożsamianych z silną, dynamiczną i konkurencyjną gospodarką. Doprowadziło to 

do  napięć i dysharmonii na rynku pracy, gdzie pracodawcy skarżą się na trudności 

ze znalezieniem fachowców o odpowiednich kompetencjach zawodowych a młodzi 

ludzie posiadający wyższe wykształcenie są zatrudniani na stanowiskach, na których 

nie mogą w pełni wykorzystać zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności. 

Przywrócenie należytego znaczenia szkolnictwu zawodowemu, poprawa 

jakości kształcenia w tym zakresie oraz uczynienie ze ścieżki zawodowej dobrej oferty 

edukacyjnej dla młodych ludzi stały się priorytetami dla naszego kraju z punktu 

widzenia ogólnego, jak i regionalnego. Potwierdzenie i uznanie znaczenia szkolnictwa 

zawodowego dla równowagi rynku pracy i zwiększenia szans rozwojowych znalazło 

swoje odbicie w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych, w priorytetach 

wydatkowania funduszy europejskich na rozwój kapitału ludzkiego w Polsce. 

Dopełnieniem tego stała się reforma szkolnictwa zawodowego, której przepisy weszły 

w życie 1 września 2012 roku. Reforma ta wprowadziła zmiany mające poprawić 

jakość i zwiększyć efektywność i skuteczność kształcenia zawodowego 

oraz  dopasować go lepiej do rynku pracy. Do tych zmian zaliczyć należy aktualizację 

istniejącej klasyfikacji zawodów i jej dopasowanie do Europejskich Ram Kwalifikacji, 

podział zawodów na kwalifikacje oddzielnie potwierdzane w procesie kształcenia, 

modernizację podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz ściślejszą 

współpracę pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i pracodawcami. 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym spowodowane są koniecznością 

przygotowania młodych ludzi do sytuacji, kiedy ich kariera rozwijać się będzie 

dynamiczniej i wskutek tego zmieni się ich podejście do zdobytego zawodu – 

od momentu wyuczenia do emerytury. Aby jednak kształcić Polaków w kierunkach 

potrzebnych na rynku pracy, niezbędny jest sprawny system edukacji, który byłby 

dostosowany do wymogów tego rynku oraz dostępny dla wszystkich. Innym aspektem 

jest praca nad wizerunkiem oraz promocja kształcenia zawodowego i przełamywanie 
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barier stereotypowego myślenia w tym zakresie.  

Temat szkolnictwa zawodowego wydaje się być jednym z najistotniejszych 

tematów z punktu widzenia polskiej polityki społecznej, jak i gospodarki. „Czuję, że jest 

w tej chwili dobry klimat do odbudowy szkolnictwa zawodowego. Wiele osób chce mieć 

oprócz dyplomu także konkretny zawód” – powiedziała minister edukacji narodowej 

Joanna Kluzik-Rostkowska podczas konferencji „Rynek pracy i demografia – 

wyzwania dla systemu polskiej edukacji”, zorganizowanej w dniu 24.09.2014 roku 

przez Forum Związków Zawodowych. O tym, jak poważnie traktowane są reformy 

szkolnictwa zawodowego świadczą także liczne inne dyskusje m.in. na Forum 

Ekonomicznym w Krynicy, Kongresie Średnich i Małych Przedsiębiorstw 

w Katowicach, czy też podczas Polsko-Szwajcarskiego Forum Gospodarczego, które 

odbyło się z udziałem prezydentów tych krajów. Edukacja w szkołach zawodowych 

wymaga wielu starań i przygotowań celem realnego wyrównywania szans i uczynienia 

z tego kierunku edukacji wartościowej drogi do dorosłego życia jej uczestników. 

Rok szkolny 2014/2015 minister edukacji narodowej ogłosiła Rokiem Szkoły 

Zawodowców. Fakt ten spowodował zaplanowanie szeregu działań, których 

założeniem jest usprawnienie szkolnictwa zawodowego, a które podejmowane będę 

nie tylko w tym roku szkolnym, ale i później. „Mamy 120 mln euro w nowej perspektywie 

finansowej, które możemy wydać na szkolnictwo zawodowe, czyli między innymi na 

doradztwo zawodowe, czy szkoły ćwiczeń” – powiedziała minister – „Jeżeli chcemy 

mówić o nowoczesnym szkolnictwie zawodowym, musimy doprowadzić do sytuacji, w 

której technika będą dawały dwa w jednym: wykształcenie ogólne na wysokim 

poziomie i zawód. Musimy zrobić wszystko, aby technika nie były szkołami drugiej 

kategorii”. 
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Dorota Błaszkiewicz 

doradca metodyczny nauczycieli wychowania przedszkolnego 

 

Warto wykorzystywać to, co potrafimy najlepiej 

Zawód nauczyciela przedszkola jest specyficzny i wymagający wielorakich 

umiejętności i predyspozycji osobistych. Jak w żadnym zawodzie, już na poziomie 

akademickim, studenci przechodzą egzaminy pod względem umiejętności 

muzycznych, rytmicznych, plastycznych czy logopedycznych. Patrząc z punktu  

metodyki wychowania przedszkolnego, umiejętności, osobowość i nabywane w toku 

studiów i pracy kompetencje zawodowe nauczyciela przekładają się bezpośrednio  

na jakość i efekty pracy z dzieckiem. Wychowanie przedszkolne obejmuje swoim 

zasięgiem szeroki wachlarz działań, w różnych obszarach wychowawczo-

edukacyjnych; m. in: społeczno-moralny, ruchowo-zdrowotny, działalności plastyczno-

technicznej, pojęć matematycznych, przyrodniczo-ekologiczny, muzyczny, rozwijanie 

mowy i myślenia, kulturowy.  

Nauczyciel organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną w sposób 

kompleksowy, czyli treści z różnych obszarów  przeplatają się tworząc jedną spójność. 

Nauczyciel przedszkola musi wykazywać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami 

w każdym z tych obszarów. Jednakże, nauczyciel przedszkola, „to też człowiek”, który 

charakteryzuje się swoją wrodzoną inteligencją. Nie każdy we wszystkim jest dobry. 

Jedni wykazują inteligencję logiczno-matematyczną, inni językową, jeszcze inni 

przyrodniczą, muzyczną, przestrzenną, ruchową, interpersonalną. (Rodzaj inteligencji 

wg prof. Howarda Gardnera). Każdy  z nich ma swoje pasje i zainteresowania. Dlatego 

też, w jednych dziedzinach czujemy się lepsi, spełniamy się zawodowo i osobiście, 

czujemy się kompetentni i mamy poczucie, że właśnie w danej dziedzinie jesteśmy 

dobrzy. Odczuwamy satysfakcję z własnej pracy i uzyskiwanych w jej wyniku efektów. 

Kierując się własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami nauczyciele pogłębiają i 

nabywają nową wiedzę w toku kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych, 

szkoleń, itp. Mając nadzieję, że będzie się mógł realizować w danej dziedzinie. 

Jednakże nie zawsze tak jest, że nauczyciel może wykorzystać swoją wiedzę i 

umiejętności w pełni. Często zamykają się w swojej grupie wiekowej, pracując z małą 

garstką dzieci, pracując sami dla siebie. Potencjał nauczyciela powinien być impulsem 

dla dyrektora placówki, że mam człowieka, który jest świetny, np. w metodzie Dobrego 
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Startu, może warto to wykorzystać, aby  nie tylko dzieciz jego  grupy mogły z tego 

skorzystać. Może warto zorganizować tak pracę przedszkola, by objąć tą metodą 

większą ilość dzieci z różnych grup przedszkolnych. W przedszkolu nauczyciele nie 

dzielą się na tzw. „przedmiotowców”, w związku z tym dużo łatwiej jest dokonać zmian 

organizacyjnych pracy. Jest to możliwe do wykonania. Zależy to od dyrektora i Rady 

Pedagogicznej, czy zechcą dokonać zmiany organizacyjnej w pracy przedszkola, aby 

w pełni wykorzystać potencjał swoich nauczycieli. 

 Takim przykładem wykorzystania w pełni kompetencji i umiejętności swoich 

nauczycieli jest PP z OI  nr 2 im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku, gdzie Integracja 

Sensoryczna stała się bodźcem do pracy, nie tylko w swojej grupie, w której pracują 

trenerzy SI, ale stała się sposobem na właściwą współpracę z pozostałymi 

nauczycielami przedszkola, obejmując swym zasięgiem dużą grupę dzieci z całej 

placówki, a nawet wykraczając poza jej teren. 

 

Terapia Integracji Sensorycznej w teorii i praktyce 

Aleksandra Juzwa – terapeuta integracji sensorycznej II stopnia 

Roksana Tomczyk – terapeuta integracji sensorycznej II stopnia 

 Metoda Integracji Sensorycznej to sposób oddziaływania na dzieci  

o określonych dysfunkcjach, która w Polsce istnieje od lat 80. XX wieku. Jej twórcą jest 

A.J. Ayres, która w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii, psychologii, pedagogiki, 

na podstawie długoletnich badań, opracowała, w latach 60. XX wieku  

w Stanach Zjednoczonych Ameryki, teorię rozwoju integracji sensorycznej i jej rolę  

w rozwoju dziecka. Definiuje ona integrację sensoryczną jako proces, dzięki któremu 

mózg otrzymując informację ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając, 

interpretując i integrując ze sobą oraz wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada 

adekwatną do sytuacji reakcję. Innymi słowy integracja sensoryczna jest taką 

organizacją wrażeń, by mogły one być użyte w celowym działaniu.  

Wyposażanie mózgu dziecka w nowe informacje jest możliwe dzięki czynnikom, 

które nazwane zostały głównymi założeniami SI. Stwierdzają one,  

iż: 

 układ nerwowy człowieka jest plastyczny; 

 ośrodki układu nerwowego są integralne, czyli mózg łączy ze sobą wszelkie 

doznania: wzrokowe, słuchowe, węchowe, dotykowe, smakowe, proprioceptywne 

i przedsionkowe; 
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 rozwój integracji sensorycznej jest sekwencyjny, co znaczy, że przebiega  

 w określonej kolejności: bodziec ze zmysłu rejestrującego (np. wzroku), dochodzi 

do danego ośrodka mózgowego, jest tam porównywany ze zgromadzonymi już 

danymi oraz integrowany,  co w efekcie końcowym daje informację zwrotną (obraz); 

procesy te przebiegają bardzo szybko, dzięki impulsom elektrycznym 

przewodzonym przed komórki nerwowe; podobny schemat działania odnosi się  

do wszystkich zmysłów ludzkich; 

 układ nerwowy wykazuje motywacje i wewnętrzne popędy, czyli ciągłą potrzebę 

doznań sensomotorycznych, a więc konieczność stałego bombardowania mózgu 

wszelkiego rodzaju bodźcami ze świata zewnętrznego. 

Oddziaływania wykorzystujące powyższe założenia są wykorzystywane przy 

prowadzeniu działań naprawczych. Terapia SI umożliwia tworzenie się w układzie 

nerwowym człowieka nowych połączeń nerwowych, gromadzenie nowych 

doświadczeń oraz poprawienie umiejętności ich organizowania, opracowywania 

i reagowania na bodźce.  

Zaburzenia sensoryczne układu nerwowego zostały uporządkowane 

i podzielone na 3 TYPY ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ: modulacji, 

motoryczne i dyskryminacji. 

DYSFUNKCJE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

Zaburzenia modulacji 

sensorycznej 
Zaburzenia motoryczne 

Zaburzenia dyskryminacji 

sensorycznej 

 
 nadwrażliwość 

sensoryczna 

(reagowanie 

nieproporcjonalnie do siły 

bodźca, nadreagowanie) 

 podwrażliwość 

sensoryczna 

(niedowrażliwość, np. 

obojętność na wysokie 

dźwięki) 

 
 dyspraksja (problem z 

planowaniem 

motorycznym, organizacją 

ruchów własnego ciała) 

 zaburzenia posturalne 

(wynikające m. in. ze 

słabego poczucia 

równowagi, małego 

napięcia mięśniowego. 

 
 problem 

z różnicowaniem 

bodźców (np. słuchowych 

– mylenie „ą” i „om”; 

wzrokowych – mylenie 

kolorów; itp.) 

 

 Metoda Integracji Sensorycznej stymuluje wszystkie zmysły i ośrodki mózgowe. 

Najwięcej miejsca poświęca ona jednak na oddziaływanie na dwa zmysły, na ogół nie 
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zaliczane do zmysłów jako takich. Są to: zmysł propriocepcji oraz zmysł ruchu 

i równowagi. 

 Propriocepcja to bodźce docierające do układu nerwowego z mięśni, ścięgien 

i stawów, informujące mózg o położeniu ciała względem otoczenia oraz części ciała 

względem siebie. Zaburzenie propriocepcji o typie podwrażliwości powoduje, że 

dziecko ciągle poszukuje mocnych doznań, uderza się o przedmioty, przewraca, jest 

ciągle w ruchu, co przez większość ludzi nazywane jest nadruchliwością lub 

bezpodstawnie definiowane jako ADHD. Zaburzenie propriocepcji o typie 

nadwrażliwości nie występuje. 

 Zmysł ruchu i równowagi jest rejestrowany poprzez układ przedsionkowy, 

dający informacje o ruchu ciała, jego kierunku i prędkości. Dziecko nadwrażliwe 

przedsionkowo jest dzieckiem mało ruchliwym, statycznym, stroniącym  

od rówieśników z obawy o nagłe popchnięcie, wytrącenie go z równowagi w sensie 

fizycznym. Dzieci te nie zdobywają potrzebnych do prawidłowego rozwoju 

doświadczeń, przez co w konsekwencji mają trudności szkolne, społeczne, itp. 

 Z kolei podwrażliwość przedsionkowa manifestuje się ciągłą potrzebą stymulowania 

ciała poprzez bezustanne bycie w ruchu, brak lęku przed czynnościami ekstremalnymi. 

Dzieci takie często doznają urazów, nie są w stanie przewidzieć konsekwencji 

własnego działania, lubią się mocno huśtać, kręcić bardzo długo, skakać z bardzo 

wysoka, itp.  

 Warte zwrócenia uwagi są również zaburzenia dotykowe o typie 

nadwrażliwości. Dzieci z tymi dysfunkcjami są odosobnione społecznie z uwagi  

na lęk przed niespodziewanym dotknięciem. Nie lubią przebywać blisko drugiego 

człowieka, niechętnie jeżdżą autobusami, mają mały zasób doświadczeń, do których 

docieranie same sobie ograniczają. 
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 Dysfunkcje Integracji Sensorycznej mogą również występować, najczęściej tak 

się zdarza, w interferencji, a więc nakładając się na siebie. I tak, np. dziecko, które jest 

podwrażliwe proprioceptywnie jest jednocześnie nadwrażliwe przedsionkowo,  

co w uproszeniu przedstawiając, w terapii będzie usprawniane poprzez dostarczanie 

doznań proprioceptywnych (mocnych, intensywnych), dzięki czemu możliwa będzie 

normalizacja układu przedsionkowego, a więc niwelowanie nadwrażliwości na ruch. 

Dzieje się tak dlatego, że mózg dostaje informacje ze ścięgien, mięśni i stawów,  

co sprawia mu dużą przyjemność, dzięki czemu terapeuta może stymulować układ 

przedsionkowy, czyli wprowadzać ruch oraz zwiększać na niego tolerancję, 

ograniczając do minimum nieprzyjemne doznania, jakie dziecko odczuwa  

w momencie, gdy pozostaje w ruchu.  

 Podobnie oddziałuje się na dzieci z innymi zaburzeniami SI, oczywiście 

dostosowując sposób postępowania do możliwości i potrzeb konkretnego dziecka. 

Powyższy przykład zaburzenia ma za zadanie tylko przybliżyć model postępowania 

terapeutycznego, opierającego się na głównych założeniach integracji sensorycznej 

oraz ich typologii, przy czym pamiętać należy, że Metoda Integracji Sensorycznej, jako 

jedna z niewielu, jest oddziaływaniem atrakcyjnym dla dziecka, sprawiającym mu 

radość oraz dającym wiele satysfakcji.  

 

Przesiewowe badania dzieci w kierunku zaburzeń Integracji Sensorycznej. 

Często nauczyciele zauważają różnorodne problemy swoich wychowanków, 

jednak nie wiedzą, co jest ich podstawą oraz w jaki sposób pomóc dziecku  

w osiągnięciu sukcesu. Poniższy test pomoże wychowawcom sprawdzić,  
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czy zauważone problemy u dziecka nie są przypadkiem skutkiem złej modulacji oraz 

integracji danych sensorycznych. Test ten nie jest jedynym narzędziem 

diagnostycznym. Na jego podstawie nie można stwierdzić jednoznacznie zaburzeń 

dziecka w danym obszarze funkcjonowania, a jedynie zasugerować dalsze, 

specjalistyczne badania w tym zakresie.  

U podstaw wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka często leżą 

niezintegrowane odruchy, tj. TOB (Toniczny Odruch Błędnikowy), ATOS 

(Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny) i STOS (Symetryczny Toniczny Odruch 

Szyjny), które warunkują rozwój wyższych czynności motorycznych i koordynacyjnych. 

Aby je wykluczyć bądź potwierdzić można wykonać następujące badanie: 

W celu zbadania przetrwałego odruchu TOB – poproś dziecko o przyjęcie  

(po demonstracji) pozycji na brzuchu z jednoczesnym uniesieniem prostych  

w łokciach rąk, głowy oraz wyprostowanych nóg (podobnie jak w ćwiczeniu – latanie 

samolotem).  Jeśli dziecko nie potrafi przyjąć pozycji (równocześnie unieść nóg, rąk 

i głowy) lub w przypadku dzieci powyżej 5 roku życia przyjmuje i utrzymuje ją krócej 

niż 30 sekund – będzie to dla nas pierwszy sygnał, że podstawą problemów dziecka 

jest niezintegrowany odruch TOB oraz co za tym idzie bardzo niskie centralne napięcie 

mięśniowe. 

Aby sprawdzić przetrwały odruch ATOS ułóż dziecko w pozycji klęku 

podpartego. Upewnij się, że nie zablokowało łokci (nie zrobiło tzw. przeprostu  

w łokciach). Następnie obracaj głową dziecka w lewo i prawo, nie przekraczając linii 

barków brodą dziecka. Jeśli dziecko po odwrocie głowy zegnie którąś rękę w łokciu, 

upadnie na którąś stronę, będzie to sygnał o niezintegrowanym odruchu ATOS. 

STOS można sprawdzić podobnie jak ATOS, jednak w tym wypadku unosimy 

głowę dziecka nieco powyżej linii barkowej oraz opuszczamy ją. Jeśli dziecko zegnie 

ręce w łokciach i (co często może się zdarzyć) równocześnie będzie siadało na nogi, 

oznaczać to może przetrwały odruch STOS. 

Problemem dzieci często powtarzającym się jest również obniżone napięcie 

mięśniowe oraz niepewność grawitacyjna, mimo iż nasi wychowankowie  

są w ciągłym ruchu. O obniżonym napięciu mięśniowym dziecka wiele mówi sama jego 

postawa – czy się garbi, czy podpiera głowę ręką, czy częściej przyjmuje pozycje 

półleżące, itd. Można także poprosić, aby dziecko stojąc na baczność z wyciągniętymi 

rękoma przed sobą na wysokości linii barków liczyło do 20. Jeśli pozycja ramion 

ulegnie zmianie (ręce będą opadać), będzie to dla nas sygnał świadczący o słabym 
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napięciu – braku stabilizacji ramion, która jest niezbędna przy nauce prawidłowego 

pisania. 

Aby sprawdzić czy nasze dziecko nie ma problemów z zakresu niepewności 

grawitacyjnej (boi się niektórych aktywności, a tym samym unika zabaw ruchowych lub 

zespołowych) poproś, aby wskoczyło na materac i zeskoczyło z niego. Następnie 

połóż go na dużą piłkę Bobath, w pozycji na plecach i delikatnie nią poruszaj. Dzieci, 

które przejawiają niepewność grawitacyjną w dość nietypowy sposób będą 

podchodziły do wykonania tego zadania i jeśli je wykonają będą się kurczowo trzymały, 

a nawet wstawały, aby tylko głowa nie była niżej od tułowia. 

U podstaw złej integracji sensorycznej dziecka również często leży niskie czucie 

własnego ciała, a więc podwrażliwość proprioceptywna. Z reguły dzieci te nie potrafią 

opanować stron i części swojego ciała, wciąż się o coś obijają a nawet szukają silnych 

wrażeń np. podczas bójki z kolegą. Bardzo prostym badaniem jest próba palec – nos, 

w której dziecko przy zamkniętych oczach ma szybkim ruchem dotknąć czubka 

swojego nosa wyznaczonym palcem. Oczywiści w zależności  

od wieku dziecka jest dopuszczalna odległość błędu (ok. 0,5 cm dla dzieci do 5 roku 

życia). 

Podane wyżej próby diagnostyczne nie mogą służyć do stwierdzenia 

jednoznacznie danego zaburzenia – są jedynie wyrywkową częścią specjalistycznej 

diagnozy SI. 

A oto kilka wskazówek do pracy w grupie: 

Jeśli dziecko jest nadruchliwe, stosuj częste przerwy oparte na ruchu – daj dziecku 

piłkę, niech poskacze na niej przez 5 minut, pobiega wokół krzesełka, angażuj  

je w „ciężkie” prace oparte na przesuwaniu, przeciąganiu czy przenoszeniu nawet 

kilogramowych rzeczy. Zastosuj beret rehabilitacyjny, zarówno gdy siedzi w kole, jak  

i przy stoliku. Dzieciom, które wciąż biorą do buzi różne twarde rzeczy lub obgryzają 

wszystkie przedmioty kreślarskie, na czas pracy daj gumę do żucia – dostarczy  

to wielu wrażeń proprioceptywnych oraz tym samym wyciszy i wydłuży czas 

koncentracji uwagi. Nie stosuj lekkiego, delikatnego dotyku – często bowiem dzieci są 

bardzo wrażliwe na bodźce dotykowe. Baw się używając różnych pędzli, szczoteczek, 

gąbek, stosując mocny docisk. Mów bezpośrednio do dziecka, używając krótkich 

zrozumiałych komunikatów. Często pokazuj co i jak ma zrobić. Nigdy nie zmuszaj do 

wykonania jakiegoś zadania, oprócz poczucia źle wykonanego zadania u dziecka 

będzie narastało poczucie frustracji i niskiej samooceny. 
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Poniżej przedstawione zostały typowe syndromy zaburzeń integracji sensorycznej, 

jakie mogą zostać zauważone przez rodziców bądź nauczycieli, stanowiące wskazanie 

do przeprowadzenie badania integracji sensorycznej oraz ewentualnej terapii SI: 

 dziecko nie znajduje przyjemności w zabawach na świeżym powietrzu, 

 ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem, 

 gdy pracuje nie pozwala innym stać obok siebie i przyglądać się, 

 ma trudności w przepisywaniu, przerysowywaniu z tablicy, 

 częściej niż rówieśnicy odwraca znaki graficzne, 

 podczas dłuższego siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji 

pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku, itp. 

 często myli stronę prawą i lewą, w obrębie własnego ciała i otaczającej 

przestrzeni, 

 zdarza mu się zakładać prawy but na lewą nogę i odwrotnie, 

 u dziecka występują trudności z samodzielnym żuciem, piciem i przełykaniem 

pokarmów, preferuje dania papkowate,  

 potyka się i upada częściej niż rówieśnicy, częste są siniaki i zadrapania, 

 ma kłopot z samodzielnym ubieraniem się, zwłaszcza tj. zapinanie guzików, 

sznurowanie butów, 

 rzucanie i łapanie piłki jest dla niego trudnym zadaniem, 

 jest nadruchliwe, nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu, 

 nie próbuje pokonywać różnych naturalnych przeszkód w terenie, tylko raczej 

je omija, 

 poproszone o coś często się opóźnia z wykonaniem lub w ogóle zapomina 

 o wykonaniu, 

 niewłaściwie lub wręcz dziwacznie trzyma różne przedmioty, tj. nożyczki, 

sztućce, ołówek, 

 w nowym miejscu dziecko czuje się zagubione, potrzebuje dużo czasu,  

by zdobyć orientację w otoczeniu, 

 ma skoliozę, lordozę lub inne anomalie kręgosłupa, 

 przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością, 

 wchodząc po schodach lub schodząc częściej niż inne dzieci trzyma  

się poręczy, niepewnie stawia nogi, 
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 nagłe dotkniecie/popchnięcie wywołuje u dziecka „reakcję alarmową” 

niewspółmierną do siły bodźca, 

 ma kłopoty z czytaniem z tablicy, 

 trudno się koncentruje, a rozprasza, 

 wchodzi po schodach dostawiając nogi do siebie na każdym stopniu (u dzieci 

powyżej 3 roku życie), 

 siedząc na krześle lub poprawiając się na nim spada, 

 ma problemy z samodzielnym myciem się, korzystaniem z toalety, 

 ruchy dziecka są niezgrabne – zbyt zamaszyste, kanciaste, 

 dziecko sprawia wrażenie słabego, szybko się męczy, 

 często chodzi na palcach, 

 jest nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża, 

 nawet drobne urazy wywołują gwałtowną reakcję i długotrwałe narzekanie, 

 kiedy próbujemy pomóc dziecku w przyjęciu jakiejś pozycji ciała, wydaje nam 

się ono bezwładne, ciężkie lub sztywne, 

 nabycie nowej umiejętności wymaga od dziecka wielu prób i powtórzeń, 

 podczas gimnastyki lub rytmiki wielu ćwiczeń nie jest w stanie wykonać, 

podobnie podczas swobodnych zabaw ruchowych nie może dotrzymać kroku 

rówieśnikom, 

 ma słabe wyczucie odległości, często staje zbyt blisko lub zbyt daleko, 

 w porównaniu do rówieśników porusza się zbyt szybko lub zbyt wolno, 

 nie lubi baraszkowania z rodzicami, nie lubi turlać się, podskakiwać lub robić 

fikołków, 

 zdarza się, że dziecko zaczyna czytać wyrazy od końca, 

 nie ma dominacji jednej ręki i żadna nie jest dostatecznie sprawna (powyżej  

5 roku życia), 

 dziecku często przyprawiają się przykre przygody, tj. rozlanie soku, strącenie 

wazonu, rozsypanie cukru, oblanie się, itp. 

 wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie,  

do końca ich nie opanowało, 

 nieumyślnie wpada na meble, ściany, inne dzieci, 

 dziecko trudno jest skłonić do współpracy z dorosłymi lub współdziałania 

 z innymi dziećmi, jest uparte, negatywistyczne, 
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 podczas gier zespołowych zdarza się, że biegnie w innym kierunku niż jego 

drużyna, w inną stronę niż piłka, którą ma złapać, jest zdezorientowane, 

 nowych aktywności fizycznych, tj. jazda na rowerze, pływanie, uczy się długo 

i z mozołem, a czasem mimo wysiłku nie udaje mu się ich opanować, 

 dziecko posiada ułomność fizyczną, z powodu której korzysta z wózka 

inwalidzkiego, kul, gorsetu, itp., 

 nie lubi karuzeli, huśtawki, miewa po tym mdłości, 

 pokazuje nogi, gdy musi oderwać nogi od podłoża, np. wejść na wysokie 

schody, na drabinkę, usiąść na wysokim stołku,  

 cierpi na chorobę lokomocyjną, 

 źle toleruje czesanie, mysie głowy, podczas mycia zębów miewa odruch 

wymiotny, 

 nie lubi pewnych struktur materiałów, ubrać, 

 nie toleruje pokarmów o pewnej konsystencji, 

 jest nadwrażliwe na metki przy ubraniach. 

Dla efektywniejszego sklasyfikowania niepokojących zachowań dziecka został 

stworzony Kwestionariusz Sensomotoryczny Zbigniewa Przyrowskiego, który 

wypełniany jest przez nauczyciela pracującego na co dzień z dzieckiem w warunkach 

edukacyjnych (szkole, przedszkolu). Pozwoli on upewnić się, czy nasze podejrzenia 

względem dziecka mogą mieć swoją przyczynę w nieprawidłowym przetwarzaniu 

zmysłowym. Poniżej zamieszczona kwestionariusz wraz z tabelą norm. 

KWESTIONARIUSZ SENSOMOTORYCZNY ZBIGNIEWA PRZYROWSKIEGO 

I. DOTYK Tak 

Przesadnie reaguje na niewielki ból  

Nie zwraca uwagi na drobne skaleczenia  

Lubi aktywności związane z brudzeniem się (malowanie palcami)  

Unika aktywności związanych z brudzeniem (lepienie w plastelinie)  

Nie lubi być niespodziewanie dotykany (lekko)  

Lubi być dotykany (uwielbia to, poszukuje tego)  

Poszukuje fizycznie agresywnego kontaktu (uderza w ludzi, ściany)  
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Jest szczególnie łaskotliwy  

Unika używania dłoni do eksploracji dotykowej obiektów  

Preferuje pewne ubrania i/lub narzeka na metki, mówi, że niektóre 

ubrania drapią, są za sztywne 
 

SUMA  

II. RÓWNOWAGA I RUCH Tak 

PODWRAŻLIWOŚĆ: 

Ma słabą równowagę  

Ma lub miał duże problemy z nauką jazdy na rowerze  

Podpiera głowę podczas rysowania pisania   

Lubi kręcić się na karuzeli, krześle obrotowym   

Często huśta się na krześle lub przyjmuje pozycję głową do dołu  

Uwielbia huśtanie się na huśtawkach   

Uwielbia szybki ruch   

SUMA  

NADWRAŻLIWOŚĆ: 

Wygląda na przerażonego w przestrzeni (nie huśta się itp.)   

Unika szybkiego ruchu  

Ma chorobę lokomocyjną  

Lubi ruch, który sam inicjuje, nie lubi, gdy ktoś nim porusza, huśta  

Nie lubi próbować nowych zadań ruchowych  

Nie lubi wysokości, boi się wspinać  

 SUMA  

III. KOORDYNACJA Tak 

Ma problemy z manipulacją (cięcie, rysowanie, zapinanie)  
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Jest niezgrabny ruchowo, często przewraca się  

Ma trudności z uczeniem się nowych aktywności ruchowych  

Ma trudności z różnicowaniem prawo–lewo (powyżej 7 r. ż.)   

Nie trzyma kartki drugą ręką, gdy pisze lub rysuje  

Źle trzyma ołówek   

Brzydko pisze, nie mieści się w liniach  

Nie potrafi wiązać sznurowadeł, miał trudności z nauczeniem się  

Ma trudności z posługiwaniem się sztućcami  

Ma trudności w łapaniu i/lub kopaniu piłki  

SUMA  

IV. NAPIĘCIE MIĘŚNI Tak 

Wygląda na rozluźnionego, wiotkiego  

Ma nieprawidłową postawę, gdy siedzi lub stoi  

Zbyt mocno ściska przedmioty (np. ołówek)  

Zbyt lekko ściska przedmioty (np. ołówek)  

Szybko się męczy  

Unika zabaw i gier ruchowych  

Podpiera głowę podczas rysowania, pisania  

Raczej prowadzi siedzący tryb życia  

Jest niezgrabny ruchowo  

Ma trudności z podnoszeniem cięższych przedmiotów  

SUMA  

V. SŁUCH Tak 

Jest zirytowany, pobudzony lub zalękniony w miejscach, gdzie jest 

głośno 
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Jest bardzo wrażliwy na dźwięki  

Trudno mu skupić uwagę w miejscu hałaśliwym  

Myli się wykonując polecenia słowne   

Potrzebuje powtarzania poleceń, wskazówek  

Myli podobne dźwiękowo słowa  

Zatyka uszy na niektóre dźwięki  

Lubi dziwne dźwięki, lubi powtarzać pewne dźwięki  

Mruczy, śpiewa ,mówi do siebie podczas wykonywania zadania  

Unika zabawek, innych przedmiotów wydających dźwięki  

SUMA  

VI. WZROK Tak 

Nadwrażliwy na światło; woli światło rozproszone, półmrok  

Ma problemy z różnicowaniem kształtów  

Krótki okres fiksacji wzrokowej (skupienia wzroku na przedmiocie)  

Z trudnością śledzi poruszający się przedmiotu (gubi go)   

Często mruga, ma ból głowy, załzawione oczy po czytaniu  

Jest bardzo pobudzony, gdy ma do czynienia z wieloma  

bodźcami wzrokowymi 
 

Odmawia zasłaniania oczu, ograniczenia widzenia  

Odwraca litery, sylaby, słowa  

Ma problemy z przepisywaniem z tablicy, książki  

Mruży oczy podczas słonecznego dnia  

SUMA  

VII. WĘCH Tak 

Nadwrażliwy na pewne zapachy  
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Ignoruje nawet ostre i nieprzyjemne zapachy  

Ma trudności z różnicowaniem zapachów  

Często zatyka nos mówiąc, że „śmierdzi"   

Nie je pokarmów bez wcześniejszego wąchania  

Nadwrażliwy na zapach perfum, mydła, wody kolońskiej  

Lubi wąchać różne rzeczy nie służące do jedzenia  

Lubi mocno doprawione pokarmy  

Preferuje pokarmy o łagodnym smaku  

Ma łatwy odruch wymiotny na wiele zapachów  

SUMA  

VIII. UWAGA I ZACHOWANIE Tak 

Jest nerwowy, pobudzony  

Jest impulsywny, (wyrywa się zanim zakończymy instrukcję)  

Ma problemy z organizacją zachowania, wykonywanych zadań  

Nie może dłużej skupić się na zadaniu   

Bardzo lubi biegać, skakać, jest ciągle w ruchu  

Szybko i łatwo pobudzony przez dźwięki, światło itp.  

Niespokojny wówczas, gdy trzeba być cicho i koncentrować się  

Łatwo przechodzi od płaczu do śmiechu  

Szybko się rozprasza  

Lubi biegać podskakiwać, być w ruchu  

SUMA  
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TABELA NORM 

SFERA NORMA RYZYKO 

DOTYK 0-2 3-10 

RÓWNOWAGA i RUCH: Podwrażliwość 0-2 3-7 

RÓWNOWAGA i RUCH: Nadwrażliwość 0 1-6 

KOORDYNACJA 0-3 4-10 

NAPIĘCIE MIĘŚNI 0-2 3-10 

SŁUCH 0-2 3-10 

WZROK 0-3 4-10 

WĘCH 0-3 4-10 

UWAGA I ZACHOWANIE 0-2 3-10 
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Patrycja Kozera 

doradca metodyczny nauczycieli języków obcych  

 

Pierwsze kroki w programie Erasmus+ , czyli jak zarejestrować się 

w bazie ECAS i na portalu URF 

 Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, 

młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Wspiera on edukację, szkolenia, promuje 

tworzenie się i rozwój sieci, inicjatywy młodzieżowe i sportowe w całej Europie. 

Program wszedł w życie dnia 1 stycznia 2014 r. w miejsce 7 innych istniejących 

wcześniej programów. Akcje wspierane przez ten program oraz podejmowane w nim 

działania mają na celu podniesienie poziomu kluczowych kompetencji  i umiejętności 

w zakresie ich przydatności dla rynku pracy i ich wkładu  w spójność społeczeństwa, 

wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej, umiędzynarodowienia 

instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, wspieranie tworzenia europejskiego obszaru 

uczenia się przez całe życie, który ma służyć dopełnieniu reform politycznych na 

szczeblu krajowym oraz wspieraniu modernizacji systemów kształcenia i szkolenia, 

poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia, rozwój 

europejskiego wymiaru sportu, poprawa nauczania i uczenia się języków oraz 

promowanie szerokiej różnorodności językowej Unii i świadomości międzykulturowej, 

promowanie europejskich wartości. 

 Dla szkół program Erasmus + oznacza możliwość pozyskania finansowego 

wsparcia w zakresie zagranicznych szkoleń kadry lub wyjazdów uczniów w celach 

edukacyjnych (akcja 1),  a także w zakresie partnerskich projektów współpracy szkół 

na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (akcja 2). Pierwsze kroki, jakie szkoły 

zainteresowane wzięciem udziału w programie Erasmus+ powinny podjąć to 

rejestracja w bazie ECAS i na portalu URF w celu pozyskania indywidualnego numeru 

identyfikacyjnego PIC. Następnym, bardzo ważnym elementem przy ocenie wniosku 

aplikacyjnego przez eksperta jest opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju 

placówki, uwzględniającego działania, kursy, czy też szkolenia, w jakich udział wezmą 

nauczyciele danej szkoły, a wynikające z analizy potrzeb tej szkoły. Kolejnym krokiem 

przed przystąpieniem do pisania wniosku aplikacyjnego jest rekrutacja uczestników 

projektu. 

             Aby dokonać rejestracji w bazie ECAS, należy zalogować się na stronie 

internetowej:https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi. 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
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 Następnie należy przejść do Systemu Indywidualnej Rejestracji pod adres: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html, gdzie należy 

zarejestrować swoją organizację według poniższej instrukcji. 

Ponieważ nie wszyscy aplikujący muszą być nauczycielami języka angielskiego, 

poniżej przedstawiam prostą instrukcję rejestracji w bazie. 

1. Kliknij przycisk „LOGIN” po prawej stronie górnego menu. 

2. Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła, uzyskanych podczas rejestracji w bazie ECAS. 

3. W górnym menu kliknij na pole „ ORGANISATIONS” i wybierz opcję „REGISTER” 

4. Kliknij n niebieski przycisk „REGISTER ORGANISATIONS” , aby rozpocząć 

rejestrację organizacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

EKRAN 1 : WELCOME 

What is the legal name of your organisation? (wpisz pełną nazwę oficjalną swojej 

instytucji – szkoły) 

What is the country of registration? (wybierz z listy rozwijającej Poland) 

Does your organization have a Value Added Tax (VAT) number? (kliknij YES i wpisz 

numer NIP szkoły) 

Does it have a Business Registration Number? (kliknij YES i wpisz numer REGON 

szkoły) 

Does it have a website? (kliknij YES i wpisz adres strony internetowej szkoły) 

Kliknij przycisk NEXT 

EKRAN 2 : ORGANISATION 

Are you registering on behalf of another organization? (kliknij NO ) 

Is the organization a Legal Person? (kliknij YES) 

Is it a non-profit organization? (kliknij YES, jeśli twoja szkoła jest szkołą publiczną, 

kliknij NO, jeśli jest szkołą niepubliczną) 

Is it a public body? (kliknij YES) 

Is it a NGO? (kliknij NO) 

Business Name (pozostaw pole niewypełnione lub wpisz pełną oficjalną nazwę swojej 

instytucji – szkoły) 

Business Registration Number (wpisz numer REGON szkoły) 

Registration date (wpisz datę nadania regonu) 

Registration Authority (wpisz pełną nazwę swojego organu prowadzącego – jednostkę 

Samorządu Terytorialnego [ dla szkoły publicznej] lub pełną nazwę swojego organu 

założycielskiego [dla szkoły niepublicznej]) 
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Establishment/Registration Country(dane są już wpisane w Formularzu) 

Region/Country (z listy wybierz województwo, w którym znajduje się szkoła) 

Legal Name(dane są już wpisane w Formularzu) 

Official Language (wybierz z listy Polish) 

VAT number (pozostaw zaznaczoną opcję NO) 

NACE code Wybierz z listy rozwijalnej: Education Legal Form (pozostaw pole 

niewypełnione) 

Kliknij przycisk NEXT 

EKRAN 3 : ADDRESS 

Street Name and Number (wpisz ulicę i numer budynku szkoły) 

P.O. Box (pozostaw pole niewypełnione) 

Postal Code (wpisz kod pocztowy szkoły) 

CEDEX (France Only) (pozostaw pole niewypełnione) 

City (wpisz miejscowość, w której znajduje się szkoła) 

Region / Country (dane są już wpisane w Formularzu) 

Country (dane są już wpisane w Formularzu) 

Main Phone (wpisz numer telefonu szkoły wg schematu: +48xxxxxxxxx) 

Fax (wpis numer faksu szkoły lub pozostaw pole niewypełnione) 

Secondary phone (wpisz numer drugiego telefonu szkoły lub pozostaw pole 

niewypełnione) 

Internet Web address / website (wpisz adres strony internetowej szkoły lub pozostaw 

pole niewypełnione) 

Kliknij przycisk NEXT 

EKRAN 4 : CONTACT 

Title (Wpisz tytuł osoby kontaktowej lub pozostaw pole niewypełnione) 

Department (wpisz dział, w którym pracuje osoba kontaktowa, lub pozostaw pole 

niewypełnione) 

Professional email (dane są już wpisane w Fomularzu) 

Gender (zaznacz płeć osoby do kontaktu : male / mężczyzna, female/ kobieta) 

Last Name (dane są już wpisane w Fomrularzu) 

First Name (dane są już wpisane w Fomrularzu) 

Use the existing Legal Person’s address? (Jeśli dane adresowe prawnego 

reprezentanta są takie same jak osoby kontaktowej – kliknij YES, wówczas w polach 

poniżej pojawią się już wcześniej wypełnione dane. Jeśli dane są inne – kliknij NO i 
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wpisz dane adresowe osoby kontaktowej). W obu przypadkach chodzi o dane 

adresowe szkoły. 

Street Name and Number (jeśli wybrałeś YES – dane są już wpisane w Formularzu, 

jeśli wybrałeś NO – wpisz ulicę i numer budynku szkoły) 

P.O.Box (pozostaw pole niewypełnione) 

Postal Code (jeśli wybrałeś YES – dane są już wpisane w Formularzu, jeśli wybrałeś 

NO – wpisz kod pocztowy szkoły) 

CEDEX (France Only) (pozostaw pole niewypełnione) 

City (jeśli wybrałeś YES – dane są już wpisane w Formularzu, jeśli wybrałeś NO – 

wpisz nazwę miejscowości, w której znajduje się szkoła) 

Region / Cosuntry (jeśli wybrałeś YES – dane są już wpisane w Formularzu, jeśli 

wybrałeś NO – wybierz nazwę województwa , w którym znajduje się szkoła) 

Country (jeśli wybrałeś YES – dane są już wpisane w Formularzu, jeśli wybrałeś NO – 

wybierz Poland) 

Use the existing Legal Person’s phone numbers? ( Jeśli dane adresowe prawnego 

reprezentanta są takie same jak osoby kontaktowej – kliknij YES, wówczas w polach 

poniżej pojawią się już wcześniej wypełnione dane. Jeśli dane są inne – kliknij NO i 

wpisz dane adresowe osoby kontaktowej) 

Main Phone (jeśli wybrałeś YES – dane są już wpisane w Formularzu, jeśli wybrałeś 

NO – wpisz numer telefonu osoby kontaktowej) 

Fax(jeśli wybrałeś YES – dane są już wpisane w Formularzu, jeśli wybrałeś NO – wpisz 

numer faksu szkoły lub pozostaw pole niewypełnione) 

Secondary Phone (jeśli wybrałeś YES – dane są już wpisane w Formularzu, jeśli 

wybrałeś NO – wpisz numer drugiego telefonu do osoby kontaktowej lub pozostaw 

pole niewypełnione) 

EKRAN 5: PROGRAMME 

Wybierz program (wybierz z listy rozwijalnej program ERASMUS +) 

Oranisation Type (wybierz z listy rozwijalnej właściwy twojej szkole typ instytucji mając 

na uwadze, że Pre-primary school oznacza przedszkole,  Primary – szkołę 

podstawową, Secondary school –gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, zaś 

Vocational or Secondary Technical School oznaczać będzie szkołę zawodową lub 

ponadgimnazjalną szkołę techniczną. Other – inna. 

Is your organisation a small / medium – sized enterprises (SME)? (zaznacz NO) 

Organisation description: (możesz podać opis swojej instytucji / szkoły) 
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Kliknij SAVE and RETURN. Kończąc rejestrację swojej organizacji otrzymasz numer 

IPIC. Następnie kliknij FINISH YOUR REGISTRATION.  

EKRAN 6 : SUBMIT 

Sprawdź w zestawieniu uważnie dane swojej instytucji (szkoły), które podałeś oraz 

kliknij CONFIRM. 

EKRAN 7 : DONE 

Właśnie otrzymałeś numer PIC swojej szkoły (instytucji). Będzie on niezbędny do 

wypełnienia wniosku aplikacyjnego składanego on-line przez twoją szkołę/ instytucję 

w Programie ERASMUS+. Potwierdzenie nadania numeru PIC zostanie 

automatycznie wysłane na adres email osoby dokonującej rejestracji. 

Kliknij CLOSE i potwierdź YES. 

 Po otrzymaniu numeru PIC należy ponownie się zalogować i po kliknięciu 

w okienko  REGISTER uzupełnić wymagane pola wpisując właściwe dane. 

 Kolejnym ważnym krokiem jest podłączenie do bazy dokumentów, jakie będą 

wymagane od beneficjentów w momencie składania przez nich wniosków 

aplikacyjnych. W przypadku szkół publicznych jest to formularz dotyczący prawnego 

statusu instytucji, numer rachunku bankowego Organu Prowadzącego, scan nadania 

szkole numeru NIP i REGON, scan aktu utworzenia placówki. Szkoły niepubliczne 

zobowiązane są załączyć scan formularza „osoba prawna – SPÓŁKA PRYWATNA 

(PODMIOT GOSPODARCZY)”, zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonej przez właściwy organ samorządu terytorialnego oraz 

scan decyzji o nadaniu numeru NIP szkole. W celu dołączenia powyższych 

dokumentów należy zeskanować je wcześniej i zapisać na komputerze. Następnie 

należy ponownie zalogować się na Portalu Użytkownika URF pod adresem: 

https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html. 

Dalej należy w górnym menu otworzyć zakładkę ORGANISATIONS i wejść w opcję 

MY ORGANISATIONS. Klikamy w  pomarańczową ikonkę VO (View Organisation) lub 

czerwoną ikonkę MO (Modify Organisation), następnie  w  zakładkę DOCUMENTS w 

lewym górnym rogu ekranu. Najeżdżamy na niebieski przycisk ADD A NEW 

DOCUMENT FILE (należy dołączyć stosowny zeskanowany dokument, zapisany 

uprzednio na swoim komputerze).  

Z listy należy wybrać rodzaj załączanego dokumentu – DOCUMENT TYPE lub 

pozostawić pole niewypełnione, podobnie jak pole DESCRIPTION (lub należy tam 

opisać dodany dokument. Pole z napisem ORIGINAL LANGUAGE pozostawiamy 

https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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niewypełnione. 

Aby rozpocząć proces podłączania zeskanowanego dokumentu należy kliknąć 

pomarańczowy przycisk SUBMIT FOR PROCESSING. Po zakończeniu należy 

zamknąć aplikację wciskając ikonę QUIT i opuść Portal Użytkownika. 

Wyżej opisane czynności należy wykonać dla każdego załączanego dokumentu. Po 

zakończonej rejestracji można przystąpić do pisania wniosku aplikacyjnego oraz 

poszukiwania partnerów do projektu. 
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Małgorzata Ryszka 

doradca metodyczny kształcenia integracyjnego i specjalnego. 

Mandala – technika wspomagająca rozwój dziecka 

Obecnie mandala cieszy się dużym zainteresowaniem pedagogów, 

psychologów i terapeutów. Współcześni nauczyciele chętnie wykorzystują mandale, 

jako alternatywną metodę pracy z uczniem. Stanowi ona znakomity pomysł na zabawę 

z dziećmi, dlatego też zaleca się pracę z mandalą zarówno w świetlicach szkolnych, 

jak i na lekcjach techniki, plastyki, sztuki, a nawet matematyki. 

Mandala od lat stosowana jest w terapii psychologicznej i pedagogicznej, 

a także w medytacji. W Europie na terapeutyczne oddziaływanie mandali zwrócił 

uwagę psychiatra i psycholog Carl Gustaw Jung, który stwierdził, że wykonywana 

spontanicznie odzwierciedla stan psychiczny autora. Stan, który można zinterpretować 

za pomocą użytych w konstrukcji rysunku barw i symboli. Według C.G. Junga 

tworzenie mandali pomaga w odzyskaniu równowagi i harmonii wewnętrznej. 

MANDALA – to rysunek w kole. Wywodzi się z tradycji hinduskiej, a jej nazwa 

oznacza "koło życia". Koło, które uważane jest za symbol harmonii i doskonałości. 

Mandala jest kompozycją różnych linii, wzorów i barw, obrazem przedstawiającym ład 

i stałość elementów. Jest motywem artystycznym chętnie tworzonym przez 

buddyjskich mnichów, dla których wykonywanie i oglądanie mandali jest formą 

medytacji. Ma dla nich również duże znaczenie religijne. Tworzenie mandali, któremu 

towarzyszy wyciszenie umysłu, jest rodzajem refleksji, wyprawą w głąb własnej 

psychiki.  

Naukowcy zwracają uwagę na duże korzyści płynące z tworzenia mandali 

i rozważają je w dwóch aspektach: terapeutycznym i edukacyjnym. Jak wynika z ich 

obserwacji, pod względem terapeutycznym technika mandali uspokaja i wycisza dzieci 

nadpobudliwe psychoruchowo, a pobudza do działania dzieci nieśmiałe, wstydliwe 

i apatyczne. U uczniów nadpobudliwych poprawia koncentrację uwagi, wyrabia 

cierpliwość i prowadzi do konsekwencji w działaniu. Natomiast u uczniów nieśmiałych 

zwiększa ich aktywność i prowadzi do większej otwartości. Poprzez radość tworzenia 

uczniowie stają się odważniejsi i bardziej komunikatywni w stosunku do rówieśników.  

Pod względem edukacyjnym technika mandali rozwija sprawność manualną, 

kształci motorykę dłoni, poprawia spostrzegawczość i koncentrację uwagi, doskonali 

również funkcje percepcyjne. Poza tym pobudza wyobraźnię ucznia w zakresie 
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kolorystyki i kompozycji. Rozwija umiejętność łączenia ze sobą barwnych plam, uczy 

komponowania symetrycznych wzorów. W edukacji wczesnoszkolnej pomocna jest 

w utrwalaniu kształtu graficznego liter, cyfr i figur. Wykorzystywana jest również 

podczas doskonalenia techniki czytania i liczenia. Rysowanie mandali sprzyja także 

poznawaniu warsztatu plastycznego i kształtowaniu wyobraźni twórczej dziecka. 

Uogólniając, można powiedzieć, że specyficzna atmosfera, jaka wytwarza się 

podczas tworzenia mandali jej malowania, rysowania, wyklejania, czy wykonywania 

w każdy inny sposób łagodzi napięcia, nieporozumienia i agresję wśród wszystkich 

uczniów. Nie od dziś wiadomo, że zajęcia plastyczne mają duże znaczenie dla 

prawidłowego rozwoju osobowości każdego dziecka. Plastyka jest jedną 

z najważniejszych form ekspresji. Pozwala na spontaniczne wyrażanie osobistych 

przeżyć i doznań jest również sposobem przekazywania informacji, wyrażania 

w sposób twórczy tego, czego dzieci często nie potrafią zwerbalizować. Z własnego 

doświadczenia wiem, że uczniowie uwielbiają zajęcia plastyczne, które stanowią dla 

nich wspaniałą zabawę, są formą relaksu i odprężenia. Dzięki działaniom twórczym 

mają szansę na realizację swoich potrzeb, wyrażenie emocji i odniesienie sukcesu. 

Należy pamiętać, że praca z mandalą pobudza i rozwija twórcze myślenie, które jest 

podstawą edukacji kreatywnej. Edukacji, która z kolei sprzyja rozwijaniu umiejętności 

rozwiązywania problemów i organizacji życia, co w dzisiejszym świecie jest niezbędne 

do funkcjonowania w społeczeństwie.  

Szanowni nauczyciele i terapeuci, zachęcam Was do wykorzystania techniki 

mandali w swojej pracy z uczniami bez wglądu na to, na jakim etapie edukacyjnym 

pracujecie i jakiego przedmiotu nauczacie. 

Planując swoją pracę z mandalą musicie jednak pamiętać o pewnych zasadach. 

Po pierwsze w trakcie pracy twórczej należy zadbać o sprzyjający nastrój. Najlepiej 

jest, gdy podczas zajęć w tle słychać spokojną muzykę relaksacyjną. Po drugie, aby 

nie rozpraszać uwagi uczniów, trzeba wcześniej przygotować wszystkie potrzebne 

materiały, narzędzia i przybory. Mogą to być wszelkiego rodzaju kredki, pisaki, farby, 

a także plastelina, kolorowy papier, materiał przyrodniczy, np. ryż, kasza, mak, 

słonecznik, pestki dyni itp. Do tworzenia mandali uczniowie powinni używać swoich 

ulubionych kolorów, dlatego trzeba zadbać o szeroką paletę barw. Na pracę z mandalą 

należy zaplanować odpowiednią ilość czasu tak, aby uczniowie mogli tworzyć 

w skupieniu i bez żadnego pośpiechu. Po zakończonej działalności twórczej 

koniecznie trzeba zorganizować wystawę prac i pozwolić uczniom wypowiedzieć się 
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na temat własnych kompozycji. Na koniec najważniejsza zasada – każda mandala jest 

piękna. Nie ma brzydkich, nieudanych mandal, bowiem wszystkie wyrażają emocje 

swoich autorów, można powiedzieć, że są „obrazem ich duszy.” Jeszcze jedno, 

zwróćcie uwagę na to, aby uczniowie nadpobudliwi rozpoczynali malowanie swojej 

mandali od zewnątrz koła do środka, natomiast nieśmiali i zamknięci w sobie od środka 

do zewnątrz. 

Polecam różne, ciekawe formy pracy z mandalą. Może to być np.: kolorowanie 

kredkami, flamastrami, lub węglem; malowanie farbami, pastą do zębów, tuszem; 

wypełnianie różnymi materiałami, np. ziarnami, tkaninami, bibułą, plasteliną; 

wycinanie; komponowanie z materiałów przyrodniczych np. liści, płatków kwiatów, 

różnych nasion, pestek itp., a także kolaż z wykorzystaniem kolorowych gazet lub 

innych papierów. Ciekawą formą jest również tworzenie mandali w plenerze. Mogą to 

być np. rysunki kredą lub patykiem, układanie kompozycji z kamieni, patyków, liści, 

szyszek, kasztanów, itp.  

Mandala to technika plastyczna, którą stosuje się nie tylko w pracy z dziećmi, 

ale także z dorosłymi. W pracy z młodszymi uczniami możemy wykorzystać gotowe 

wzory mandali dostępne w Internecie (np. www.mandale.info/szablony-do-pobrania) 

lub różnych wydawnictwach. Znając swoich uczniów i biorąc pod uwagę zarówno ich 

wiek, jak i indywidualne możliwości manualne łatwo możemy dostosować dany wzór 

dla każdego ucznia. Najpopularniejszą formą pracy z mandalą dla małych dzieci jest 

jej kolorowanie, lub malowanie. Jeżeli chodzi o uczniów starszych, czy osoby dorosłe 

to możemy zaproponować im inne, nieco trudniejsze rozwiązania, np. samodzielne 

tworzenie mandali poprzez rysowanie i malowanie, a także wycinanie mandali 

z kolorowego papieru np. techniką serwetkową, układanie z mozaiki geometrycznej, 

wyklejanie resztkami tkanin, wyklejanie różnymi ziarnami na podkładzie z plasteliny, 

lepienie z gliny, a nawet haftowanie. 

Mandale w celach terapeutycznych powinno się tworzyć indywidualnie, 

natomiast w celach edukacyjnych można wykonywać w małych grupach w ramach 

zajęć integracyjnych. Każda mandala może pełnić funkcję dekoracyjną np. 

w przedszkolu, w klasie, na korytarzu szkolnym czy w świetlicy. 

Pamiętajmy również o tym, że mandala daje duże możliwości diagnozowania 

dziecka. Istnieją zasady interpretacji kolorów i sposobu rysowania mandal, jednak 

wymagają one od nas bardzo dobrej znajomości symboliki barw, kształtów, liczb i dużej 

intuicji. Dlatego zainteresowanych odsyłam do lektury książki „Kreatywna mandala” 

http://www.mandale.info/szablony-do-pobrania
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Susanne F. Fincher, w której znajdują się instrukcje dotyczące tworzenia mandali oraz 

sugestie, co do ich interpretacji. Autorka przedstawia cały katalog opisów znaczenia 

barw, liczb oraz najpopularniejszych i najpowszechniejszych motywów 

wykorzystywanych do ich tworzenia. 

Zanim jednak zaproponujecie prace z mandalą swoim uczniom zachęcam, 

abyście najpierw sami spróbowali stworzyć własną mandalę stosując się również do 

powyższych zasad. Zadbajcie o odpowiedni nastrój i potrzebne materiały plastyczne. 

Zapewniam, że po jej stworzeniu poczujecie się zrelaksowani, a Wasze myśli będą 

bardziej uporządkowane. Możecie również pokusić się o jej interpretację, jednak 

najlepiej będzie, jeśli najpierw wykonacie mandalę, a dopiero później zapoznacie się 

ze znaczeniem barw i symboli. 

 

LITERATURA: 

1. Fincher S.F., Kreatywna mandala, Łódź 2008 

2. www.mandale.info 

 

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ:  

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-4lata) 

Temat zajęć: Żabki – rymowana przygoda z mandalą. 

Cele edukacyjne: 

– rozwijanie sprawności manualnej, 

– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

– budzenie wrażliwości estetycznej, 

Cele terapeutyczne: 

– niwelowanie negatywnych emocji, relaksacja, 

– doskonalenie koncentracji uwagi, 

– usprawnianie motoryki dużej i małej,  

– czerpanie radości z tworzenia oraz ze wspólnej zabawy, 

Cele operacyjne: 

Uczeń: 

– wie, czym jest mandala, 

– rozumie tekst czytany przez nauczyciela, 

– umie odpowiedzieć na proste pytania, 

– potrafi wykonać ćwiczenia ruchowe, 

http://www.mandale.info/
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– potrafi wypełnić kredkami kontury przygotowanego wzoru mandali według 

własnego pomysłu, 

– umie zadbać o estetykę wykonywanej pracy, 

– potrafi określić kształt, wielkość i kolor elementów użytych w szablonach, 

– cieszy się z własnych osiągnięć (efektu pracy). 

Metody: 

– słowne: rozmowa, wyjaśnienia, 

– poglądowe: pokaz, demonstracja gotowych mandali, 

– praktycznego działania: zabawa ruchowa, kolorowanie mandali, 

Formy pracy: 

– indywidualna, 

– grupowa. 

Środki dydaktyczne: wzór mandali do kolorowania oraz rymowanka, kolorowe 

kredki (np. pastele olejne), wzory przykładowych mandali, płyta z muzyką 

relaksacyjną, magnetofon. 

Literatura: 

Renata Urbańska „Rymowane przygody z mandalami – ćwiczenia 

dźwiękonaśladowcze i grafomotoryczne dla młodszych dzieci”, wyd. Harmonia, 

Gdańsk 2011 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

1. Zaproszenie przedszkolaków do wspólnej rozmowy w kole.  

2. Zapoznanie z tematem zajęć. 

3. Wyjaśnienie pojęcia: „mandala” – pokaz przykładowych mandali. 

4. Słuchanie krótkiej rymowanki pt.: „Żabka” (Renata Urbańska „Rymowane 

przygody z mandalami – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze i grafomotoryczne dla 

młodszych dzieci”) 

Zielona żabka na listku małym 

pływała sobie po stawie całym. 

Nagle mamusia ją zawołała, 

więc żabka szybko odpowiedziała: 

kum… kum… kum… 

5. Odpowiedzi uczniów na pytania nauczyciela: 

– Co robiła żabka? 

– Na czym pływała? 
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– Kto zawołał żabkę? 

– Jak żabka odpowiedziała mamie? 

6.  „Żabki” – zabawa ruchowa. 

Ustawienie: luźna gromadka dzieci w pozycjach na czworakach jak żabki. 

Żabki skaczą z miejsca na miejsce wykonując skoki równocześnie na obydwie 

ręce i nogi. Na umówiony sygnał zatrzymują się w przysiadzie podpartym 

i kumkają lub rechocą, po czym ponownie podskakują. 

7. Zapoznanie uczniów z nową techniką działań plastycznych - wyjaśnienie zasad 

pracy z mandalą. 

8. Przystąpienie do pracy twórczej przy akompaniamencie muzyki relaksacyjnej. 

Kolorowanie przygotowanego wzoru mandali. 

 

 

 

 

 

               

 

 

Rys. Renata Urbańska „Rymowane przygody z mandalami – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze 

i grafomotoryczne dla młodszych dzieci” 

 

9. Wystawa prac – swobodne wypowiedzi dzieci na temat swoich wytworów. 

10. Podsumowanie zajęć i ewaluacja. 

11. Porządkowanie miejsc pracy. 

12. Podziękowanie za wspólną zabawę. 

 

Scenariusz zajęć plastycznych dla uczniów klas IV-VI 

Temat zajęć: Moja mandala – sposób na relaks. 

Cele edukacyjne: 

– zapoznanie z pojęciem, tradycją i symboliką mandali, 

– poznanie sposobów komunikacji niewerbalnej, symbolicznej, 

– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

– rozwijanie własnych działań twórczych, 
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– czerpanie radości z tworzenia, 

Cele terapeutyczne: 

– doskonalenie koncentracji uwagi, 

– wyrażanie własnych emocji, 

– relaksacja. 

Cele operacyjne: 

Uczeń: 

– wie, czym jest mandala, 

– zna jej tradycje i symbolikę, 

– potrafi skomponować swoją mandalę, 

– umie wyrazić swoje emocje za pomocą barw i symboli, 

– umie zadbać o estetykę wykonywanej pracy, 

– potrafi pracować w skupieniu słuchając muzyki relaksacyjnej, 

– potrafi cieszyć się z efektu własnej pracy. 

Metody: 

– słowne: pogadanka,  

– poglądowe: pokaz, demonstracja gotowych mandali, 

– praktycznego działania: praca twórcza, 

Formy pracy: 

– indywidualna, 

– grupowa. 

Środki dydaktyczne: ołówki, kredki (np. pastele olejne lub suche), farby 

plakatowe, kolorowy papier, klej nożyczki, papierowe koła o średnicy 50cm, wzory 

przykładowych mandali, płyta z muzyką relaksacyjną, magnetofon. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Powitanie grupy. 

2. Przedstawienie tematu i celu zajęć. 

3. Wyjaśnienie pojęcia: mandala. 

4. Przybliżenie tradycji i symboliki mandali. 

5. Demonstracja gotowych mandali. 

6. Omówienie reguł tworzenia mandali. 

7. Własna praca twórcza uczniów przy akompaniamencie muzyki relaksacyjnej 

(dowolność wyboru techniki plastycznej przez każdego ucznia – może to być 
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np. rysowanie kredkami, malowanie farbami lub wyklejanie papierem 

kolorowym). 

8. Posprzątanie miejsc pracy. 

9. Ekspozycja prac w klasie i podsumowanie zajęć:  

– wypowiedzi uczniów na temat emocji towarzyszących im podczas pracy, 

– określenie swojego samopoczucia, 

– omówienie znaczenia barw wykorzystanych przez uczniów w swoich 

mandalach, 

10. Podziękowanie za aktywny udział w zajęciach. 

11. Pożegnanie uczniów. 

 

Autorskie wzory mandali wykonane przez autorkę artykułu. 
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Mariola Sitnik  

doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów artystycznych 

 

Czy można słowami i muzyką namalować jesień? 

Scenariusz lekcji – korelacja przedmiotowa (muzyka, plastyka, język polski) 

Uczestnicy: uczniowie I gimnazjum. 

Czas: 45minut 

Metody kształcenia: informacyjna, ruchowa, ćwiczenia wyobraźni 

Formy pracy uczniów: indywidualna, zbiorowa  

Cele dydaktyczno-wychowawcze: 

 dostrzeżenie różnic między językiem codziennym a językiem poezji, 

 wdrażanie do rozumienia funkcji środków artystycznych, 

 kształcenie logicznego myślenia, 

 kształcenie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z obrazem i muzyką, 

 wyrażenie tej samej treści w poezji, plastyce, muzyce, 

 budzenie wrażliwości na piękno zjawisk przyrody. 

Pomoce: 

 obraz przedstawiający krajobraz jesieni – „Babie lato" Józefa Chełmońskiego, 

 nagranie „Czterech pór roku" A. Vivaldiego (Jesień), 

 fragment Preludium Des-dur op. 28 nr 15 F.Chopina, 

 tekst i zapis nutowy piosenki „Pocztówka z Beskidu” podręcznik gimnazjum 

„Muzyczny świat” wyd. MAC Edukacja 

 pianino, odtwarzacz CD, instrumenty perkusyjne.  

 

Przebieg lekcji:  

Każda pora roku ma swój urok, każda na nas oddziałuje, różne wywołuje 

uczucia. Jeszcze niedawno podziwialiśmy piękną kolorową jesień, a teraz otacza nas 

już inny krajobraz, który obserwowaliśmy na spacerze. Fragment krajobrazu 

przedstawia obraz Józefa Chełmońskiego „Babie lato ".  
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PODANIE I ZAPISANIE TEMATU „Czy można słowami i muzyką namalować jesień? 

1. Zebranie rzeczowników, które kojarzą się z późną jesienią (uczniowie 

wymieniają; mgła, chłód, szaruga, liście itp.). 

2. Propozycje określeń, np. szare, brunatne, zimne, gęste itp. 

3. Przedstawienie planszy zawierającej zgrupowane wyrażenia, które posłużą do 

wykonania ćwiczenia, polegającego na uzupełnieniu tekstu z lukami  

(praca w grupach) 

Tekst do uzupełnienia: 

„Nastały .............dni. Niebo prawie zawsze jest...... . ........... wiatr strąca  

z drzew ...... liście. Również trawa zmieniła wygląd. Jest teraz 

..................... W ogródkach widać   kwiaty. ................ mgły  

i .......................deszcze świadczą, że zaczęły się szarugi ......................” 

4. Odtworzenie fragmentu „Jesieni" A.Vivaldiego – wywołanie nastroju  

i uświadomienie uczniom wyrażenia jesieni muzyką. 

5. Zaprezentowanie przez nauczyciela piosenki „Pocztówka z Beskidu”.  Opisanie 

przez dzieci nastroju jesieni po wysłuchaniu melodii i słów piosenki. Nauka 

piosenki fragmentami. Zwrócenie uwagi na poprawną wymowę tekstu  

(dykcja) oraz emisję. 

6. Wysłuchanie fragmentu Preludium Des-dur op. 28 nr 15" Fryderyka. Chopina z 

podanym niżej tekstem:  

... Ciągle pada deszcz, ulica wielką rzeką jest. Myślę, że gdy powstawał 

utwór ten, to na dworze też padał deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. A pan 

Chopin smucił się, że szarobury dzień jest, jest, jest, jest.....”  

„Wielbiciele chopinowskiej muzyki chcieli koniecznie doszukać się  

w niektórych preludiach deszczu. Deszczowym nazwali piętnaste, napisane 

jakoby podczas ulewy na wyspie Majorce, deszczowym zwano szóste  

a i w trzecim, podobno pada deszcz, tyle, że o wiele częściej. " Jerzy Waldorff 
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7. Kiedy pada deszcz, chowamy się w domu jak ślimak w swej skorupce. 

Polecenia nauczyciela: Spróbujcie wodzić po niżej zamieszczonych 

rysunkach niezatemperowaną częścią ołówka lub kredki. 

 

    takty 1-4                  takty 5-8 

W każdej następnej frazie rysujemy, zaczynając od środka, osobny 

„domek” ślimaka. 

Zadanie do domu. Ułóż melodię do fragmentu wiersza Józefa Ratąjczaka  

„Liście jak listy” 

Biorę liście do ręki, a tam nic więcej nie ma.  

Tylko nadawca: błękit i adresat wyraźny: ziemia. 

„Preludium Des-dur op. 28 nr 15" Fryderyka Chopina. (fragment) 

 

 

Jedno z najsłynniejszych, Preludium piętnaste, jawi się zrazu jak oaza spokoju 

i uciszenia. Lecz wraz z przejściem z jasnego Des–dur w mroczne cis–moll odzywają 

się brzmienia ciemne, ponure, niepokojące. 

W semantycznej interpretacji George Sand chodzi o moment, w którym „cienie 

zmarłych mnichów suną w żałobnym korowodzie”. Sam Chopin – dopełniając w nutach 

jednej ze swych uczennic słowo Prelud słowem „deszczowy” – zwrócił uwagę na inny 

aspekt utworu, na uporczywość i jednostajność, z jaką w całym preludium odzywa się 

jeden (wciąż ten sam) dźwięk, wywołujący skojarzenia dźwiękonaśladowcze. 

„Padają tu deszcze, o jakich nie ma się gdzie indziej pojęcia – George Sand 

informowała Charlotte Marliani, ich wspólną znajomą z Paryża. Nasz biedny Chopin 

jest słaby i cierpiący”. 

We wspomnieniach George Sand trafić można nawet na opis dotyczący genezy 

preludium skomponowanego, jej zdaniem, w owej deszczowej aurze, która tak bardzo 
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dała się we znaki mieszkańcom opuszczonego klasztoru. Muzyka preludium wywołała 

u pani Sand dźwiękonaśladowcze skojarzenie i z tym odczuciem się Chopinowi 

zdradziła. Nie zyskała jego aprobaty. Gdy prosiła – jak sama pisze – „by posłuchał 

szmeru kropli spadających rzeczywiście na dach, zaprzeczył, jakoby je słyszał”. I – 

jak uczciwie relacjonuje dalej pisarka – pogniewał się nawet o to, co nazwała harmonią 

naśladowczą. Protestował z całych sił przeciw dziecinadzie owych wyobrażeń 

o naśladowaniu tego, co się słyszy. „I miał rację” – dodała. Jednak by rzecz nieco 

skomplikować, warto przypomnieć, że parę lat później – jak świadczą o tym nuty jednej 

z uczennic, dokreślone ręką Chopina – sam nazwał Preludium piętnaste (Des–dur) – 

„deszczowym”. 

  

„Pocztówka z Beskidu”  

 
 

I 

Po Beskidzie błądzi jesień wypłakuje deszczu łzy,  

na zgarbionych plecach niesie worek siwej mgły. 

Pastelowe cienie kładzie, zdobiąc rozczochrany las, 

nocą rwie w brzemiennym sadzie 

grona słodkich gwiazd, złotych gwiazd. 

 

Ref.: Jesienią góry są najszczersze,  

żurawim kluczem otwierają drzwi.  

Jesienią smutne piszę wiersze,  

smutne piosenki śpiewam Ci.  

II 

Po Beskidzie błądzą ludzie, kare konie w chmurach rżą.  

Święci pańscy zamiast w niebie po kapliczkach śpią. 

Kowal w kuźni klepie biedę, czarci wydeptują trakt.  

W pustej cerkwi, co niedziela rzewnie śpiewa wiatr, pobożny wiatr. 
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Beata Kwiatoń-Czernik 

doradca metodyczny nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie 
 

Historia opowiedziana obrazem, czyli o wykorzystywaniu obrazów 

na lekcjach historii 
 

Trudno wyobrazić sobie nauczanie historii bez ikonografii. Jest ona niezwykle 

pomocna w przedstawianiu wydarzeń historycznych, ważna dla poznawania realiów 

epoki, bo pokazuje,  jak wyglądały miejsca, w których żyli ludzie i jak wyglądało ich 

codzienne życie. Przekazuje obraz tego, co działo się w jakimś momencie historii. 

Wypełnia treścią to, co ukryte w słowach  i abstrakcyjnych pojęciach. Jest niezbędna 

w trakcie omawiania zagadnień poświęconych architekturze i sztuce, kiedy nauczyciel 

musi przekazać informacje, których nie sposób wyrazić za pomocą innych środków.  

Dzięki obrazom możemy śledzić jak zmienia się nasze otoczenie i świat. Jeśli są 

dobrze wykorzystywane, pobudzają wyobraźnię uczniów, pomagają w ćwiczeniu 

kreatywnego myślenia, inspirują do poszukiwania różnych związków i zależności. 

Przekaz historyczny nauczyciela staje się plastyczny, trójwymiarowy i dynamiczny. 

Lepiej oddziałuje  na wyobraźnię, emocje uczniów, pobudza wrażliwość i aktywność, 

kształtuje wyobrażenia historyczne, a więc wpływa na podniesienie efektywności 

kształcenia. 

Do źródeł ikonograficznych zaliczamy m. in. obrazy malarskie, ryciny, 

karykatury, obrazy płaskorzeźb, rzeźb, pieczęcie, chorągwie, herby, fotografie, 

pocztówki, plakaty, mapy i plany. Zatem wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia 

z obrazem, ilustracją, mamy do czynienia z ikonografią. Z pojęcia obraz wielu 

dydaktyków wyłącza jednak środki symboliczne (wykresy, diagramy)i. Korzystając ze 

środków obrazowych, musimy szczególnie pamiętać o ich krytycznej analizie oraz 

oddzielić artystyczną wizję autora i jego interpretację historii od obiektywnej prawdy. 

Nie zawsze to, co widoczne na obrazie, trafnie oddaje rzeczywistość historyczną, ale 

nawet wówczas może to być dobry materiał do pracy z uczniami. To, w jaki sposób 

pracujemy z ikonografią, zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od rodzaju 

środków obrazowych, które mamy do dyspozycji, np. czy jest to dzieło malarskie czy 

też karykatura lub satyra. Ważne jest, w  jakim celu chcemy dany środek zastosować. 

Czy ma być ilustracją wykładu nauczyciela (zasada poglądowości), czy też służyć 

zdobywaniu nowych informacji, a może większy nacisk chcemy położyć na 
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kształtowanie bardziej złożonych umiejętności, takich jak porównywanie, ocenianie, 

myślenie przyczynowo-skutkowe. Konstruując lekcję z pewnością bierzemy także pod 

uwagę to, w której fazie procesu dydaktycznego zastosujemy ikonografięii. 

Aby poprawnie pracować z materiałem ilustracyjnym, w przypadku niektórych 

obrazów niezbędna jest nam wiedza o: 

–  metryce dzieła: autor, czas i miejsce powstania; 

– rodzaju dzieła i jego ikonografii: materiał, co zostało na obrazie 

przedstawione, kto jest bohaterem, jakie motywy, elementy symboliczne zostały 

zastosowane, czego dowiadujemy się z obserwacji dzieła; 

– technice narracyjnej: użyte środki, kompozycja, maniera artystyczna – sposób 

opowiedzenia historii; 

– stosunku przedstawienia do rzeczywistości historycznej; 

– intencjach autora widocznych i ukrytych, ich wpływie na ukazaną 

rzeczywistość; 

– analogiach, nawiązaniach, kontynuacjach. 

Oczywiście, nie zawsze wszystkie te fakty jesteśmy w stanie ustalić, starajmy 

się jednak to robić. Pamiętajmy, że dzieło plastyczne często spełniało funkcje 

propagandowe, a bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie prawidłowo go zinterpretować. 

Tak jest w przypadku starożytnej Palety Narmera, Kolumny Trajana, Drzwi 

gnieźnieńskich, portretów władców  i wielu innych. 

W niniejszym artykule chciałabym zaprezentować nauczycielom kilka 

propozycji wykorzystania obrazów i ilustracji jako środków dydaktycznych na lekcjach 

historii na różnych etapach edukacyjnych. Niezależnie od tego, z jakim 

ikonograficznym  materiałem źródłowym mamy do czynienia, możemy posłużyć się 

arkuszem analizy obrazu zawierającym pytania od prostych po bardziej złożone.  

– Co jest tematem obrazu?  

– Kto jest na nim przedstawiony / kim mogą być bohaterowie obrazu? 

– Co robią postaci przedstawione na obrazie? 

– Czego dowiadujemy się o…? 

– Jakie rzeczy/postaci mają charakter symbolu? Jaka jest wymowa tego symbolu? 

– Jaki jest nastrój obrazu? 

– Jaką kompozycję, kolorystykę zastosował autor? W jakim celu to zrobił? 

– Czy autor mógł być świadkiem wydarzeń? 
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Powyższe pytania należy traktować jako propozycję. Nauczyciel musi ich dobór 

dostosować do celów lekcji, ale także do wieku uczniów i ich dojrzałości w odbiorze 

sztuki. Zawsze możemy stawiać pytania o bohaterów przedstawionych na materiale 

ilustracyjnym, ale pogłębiona analiza obrazu (kompozycja, symbolika, środki wyrazu) 

powinna raczej odbywać się na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. Dobrze jest 

podjąć współpracę z nauczycielem plastyki, który mógłby pomóc nam przygotować 

uczniów do interpretacji i odbioru dzieł sztuki. 

Który nauczyciel historii nie wykorzystuje na lekcji obrazów Matejki? Dla wielu 

to wręcz obowiązkowy element kształcenia. Często posługujemy się nimi w celu 

wizualizacji wydarzeń historycznych. Chodzi jednak o to, aby pracować z materiałem 

w sposób twórczy, pobudzając uczniów do historycznego myślenia. Musimy przy tym 

pamiętać, że Jan Matejko nie tyle pokazuje wydarzenie historyczne, ile opowiada 

historię. Dlatego też na swoich obrazach umieszczał postaci, które nie uczestniczyły 

w danym wydarzeniu, ale ich obecność jest ważna ze względu na wartości, postawy, 

które reprezentowały lub rolę, jaką odegrały w dziejach. Warto tą wiedzą dzielić się 

z uczniami, aby nauczyć ich prawidłowej interpretacji. Nawet jeżeli nie zapamiętają 

wszystkich informacji, to  przynajmniej będą mieli świadomość, że aby zrozumieć 

obraz historyczny, nie wystarczy tylko uważnie patrzeć, potrzebna jest jeszcze wiedza, 

a pod pewnymi elementami mogą kryć się ważne symbole. Czasami warto pobawić 

się w detektywa, aby dotrzeć do prawdy. 

A oto kilka propozycji ćwiczeń. Każde z nich zawiera zestaw pytań, zadań, które 

możemy postawić uczniom. Starałam się je ułożyć według kryterium trudności, 

zaczynając od łatwiejszych. Jednak to do nauczycieli należy decyzja, które z nich 

wykorzystają i na którym z etapów edukacyjnych. Wszak to oni najlepiej znają 

możliwości i umiejętności swoich wychowanków. Niektóre z poleceń można 

zastosować na lekcji, inne jako zadanie domowe. Ponieważ są to ćwiczenia o różnym 

stopniu trudności, mogą służyć indywidualizacji pracy z uczniami. Można je również 

wykorzystać w pracy zespołowej.  

Ćwiczenie 1  

Obraz Rejtan 

a) Opowiedz, w jaki sposób Tadeusz Rejtan protestował przeciwko rozbiorowi 

Rzeczypospolitej. Rozstrzygnij czy taki protest mógł być skuteczny, uzasadnij swoje 

stanowisko. 

b) Dowiedz się, jak potoczyły się losy posła Rejtana po 1773 roku. 
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c) Wyobraź sobie, że jesteś jednym z posłów na sejm w 1773 r. Opowiedz, co 

myślałbyś i co czułbyś widząc protest Rejtana. 

d) Dlaczego na obrazie w sali wisi duży portret Katarzyny II, choć w istocie go tam nie 

było?  

e) Na podstawie obrazu wyjaśnij, jakie postawy zajmowała szlachta wobec I rozbioru 

Polski. W tym celu dokonaj obserwacji zachowań różnych postaci pokazanych na 

obrazie. 

f) Wyjaśnij, w jaki sposób sala z obrazu Matejki symbolizuje Rzeczpospolitą. Odwołaj 

się do takich elementów graficznych, jak: sakiewka i monety leżące na podłodze, 

meble, kotary, obecność rosyjskich polityków. 

g) Jan Matejko umieścił na obrazie kilka postaci, które nie były uczestnikami 

wydarzenia. Zidentyfikuj cztery z nich. Rozstrzygnij czy fałszował fakty historyczne, 

czy też służyło to innemu celowi. Uzasadnij swoje stanowisko. 

Ćwiczenie 2 

Obraz Hołd pruski 

a) Wskaż na obrazie Jana Matejki postaci króla Zygmunta Starego i Albrechta 

Hohenzollerna. Co zdecydowało o Twoim wyborze?  

b) Wyjaśnij, dlaczego Albrecht Hohenzollern nie ma na sobie krzyżackiego płaszcza? 

c) Wyjaśnij, jaki nastrój panuje podczas uroczystości hołdu. Odwołaj się do czterech 

elementów obrazu. 

d) Na podstawie obrazu opowiedz, jak wyglądała uroczystość hołdu lennego. 

Wykorzystaj pojęcia senior, wasal, lennik, lenno. 

e) Dlaczego postać błazna Stańczyka kontrastuje z pozostałymi elementami obrazu? 

f) Oceń czy obawy Stańczyka związane z dalszymi relacjami polsko-pruskimi były 

słuszne? Uzasadnij swoją ocenę.  

Ćwiczenie 3 

Obraz Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965 

a) Opowiedz, jak wyobrażasz sobie wprowadzanie w Polsce chrześcijaństwa. 

Porównaj swoje wyobrażenia z obrazem Jana Matejki. 

b) Wskaż na obrazie następujące postaci: Mieszko I, Dobrawa, Gaudenty, św. 

Wojciech. Wyjaśnij, jaką te postaci odegrały rolę w chrystianizacji Polski. 

c) Jesteś detektywem, który musi rozwikłać pewną zagadkę związaną z dziełem 

Matejki. Dowiedz się, jaką wymowę mają następujące elementy obrazu: zapalona 
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świeca w ręku Dobrawy, rozbity posąg po nogą księcia, otwarta księga oraz nazwa 

jeziora, nad którym rozgrywa się scena chrztu. 

W poleceniach nie bez powodu posługiwałam się czasownikami operacyjnymi 

wyjaśnij, uzasadnij, rozstrzygnij, oceń, porównaj. Pod nimi kryją się ważne i konkretne 

umiejętności, znane nam z maturalnych arkuszy egzaminacyjnych i z taksonomii 

Bloomaiii. Powinniśmy je kształtować od szkoły podstawowej nie tylko dlatego, że tego 

wymaga podstawa programowa, ale przede wszystkim dlatego, że rozwijają wyższe 

poziomy myślenia, a gimnastykowany w ten sposób mózg lepiej pracuje, czego 

efektem jest m.in. doskonalszy proces uczenia się.  

Sporo trudności w pracy z ikonografią sprawia interpretacja karykatur 

i rysunków satyrycznych. Aby je poprawnie zinterpretować, niezbędna jest wiedza 

historyczna, znajomość kontekstu historycznego, do którego się odnoszą. Czasami nie 

zawsze dobrej jakości obraz uniemożliwia zrozumienie przesłania. W doborze tego 

rodzajów środków  należy więc zadbać o ich dobrą jakość techniczną i w pracy 

z uczniami stopniować poziom trudności. Ważne jest także przyzwyczajenie uczniów 

do tego,  aby interpretując rysunek satyryczny lub karykaturę (odnosi się to również do 

plakatu), koniecznie odwoływali się do możliwie wielu elementów graficznych obrazu, 

by zwracali uwagę na wszystkie informacje, którymi ilustracja jest opatrzona, np. tytuł, 

nazwisko autora, czas powstania, miejsce zamieszczenia. Muszą również umieć 

odróżnić opis tego, co przedstawia rysunek, od jego wymowy. Owszem, aby 

prawidłowo odczytać przesłanie, należy odnieść się do treści, ale nie można 

poprzestać na jej opisie. Myślę, że problem ten dobrze zilustruje przykład, w którym 

wykorzystam angielski rysunek satyryczny z okresu rewolucji francuskiejiv. 
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Ćwiczenie 4 

Krok 1. 

Ważne elementy graficzne rysunku: chaos, nad którym nikt nie panuje, 

galijski byk tratujący ludzi, wiszące trupy ludzi na szubienicach, ścięte głowy, 

trójkolorowe flagi, zniszczone elementy budynków, gilotyna na balkonie. 

Krok 2. 

Wydarzenie historyczne, na które wskazują elementy graficzne rysunku, 

jego tytuł i rok powstania: rewolucja francuska. 

Krok 3. 

Wymowa polityczna satyry: przestroga przed rozprzestrzenianiem się 

rewolucji francuskiej, która niesie śmierć, chaos i zniszczenie. 

Krok 4. 

Stosunek autora do ukazanego przez siebie wydarzenia historycznego: 

negatywny, o czym świadczy przerażający obraz rewolucji i tytuł rysunku 

…okropieństwa francuskiej inwazji. 

Kolejne zagadnienie, jakie chciałabym poruszyć w tym artykule, to umiejętność 

porównywania ze sobą różnych źródeł ikonograficznych, syntetyzowania informacji 

z nich wypływających,  konfrontacja ikonografii z tradycyjnym tekstem źródłowym lub 

innym środkiem dydaktycznym. Tego rodzaju zadania dominować będą w nowej 

maturze. Aby uczniowie dobrze te umiejętności opanowali, muszą być one 

kształtowane od szkoły podstawowej. Oczywiście, zestawione źródła powinny być 

adekwatne do wieku i możliwości poznawczych uczniów. Zarówno w szkole 

gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej, omawiana jest postać biskupa krakowskiego 

św. Stanisława i jego konflikt z królem. Zwykle wtedy podpieramy się tekstami Gala 

Anonima i Wincentego Kadłubka. Do tego zestawu można jeszcze dodać środek 

obrazowy, jakim jest  miniatura z XIV w.v pokazująca zabójstwo biskupa przy ołtarzu, 

zresztą często umieszczana w podręcznikach do historii. W szkole ponadgimnazjalnej 

możemy sformułować polecenie: Zapoznaj się ze źródłami 1-3, porównaj ze sobą 

teksty kronikarskie oraz rozstrzygnij, który z nich bardziej odpowiada wizji śmierci 

świętego przedstawionej w miniaturze. Opinię swoją uzasadnij. Na tym etapie 

edukacyjnym uczeń powinien wiedzieć, że przymiotnik operacyjny porównaj oznacza 

wskazanie różnic i podobieństw. Gdybym podobne ćwiczenie chciała przeprowadzić 

z gimnazjalistami, zmodyfikowałabym polecenie następująco: Zapoznaj się ze 

źródłami 1-3, porównaj ze sobą teksty kronikarskie, podając dwa podobieństwa między 
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nimi  i dwie różnice.  Następnie rozstrzygnij, który z nich bardziej odpowiada wizji 

śmierci świętego przedstawionej w miniaturze. Opinię swoją uzasadnij. Proszę zwrócić 

uwagę, że przy tak sformułowanym poleceniu uczniowie otrzymują dokładną 

instrukcję, a postępując według niej mają szansę na prawidłowe wykonanie zadania. 

Ponieważ składa się ono z kilku elementów, instrukcja powinna mieć charakter 

pisemny, może też być zapisana w formie punktów.  

Inny przykład pracy z dwoma materiałami ikonograficznymi daje możliwość 

odwołania się do obrazów J. Matejki. Tym razem do Uchwalenia Konstytucji 3 maja 

i Rejtana. Na obu obrazach postać króla nie jest pierwszoplanowa. Polecenie 

skierowane do uczniów na czwartym etapie edukacyjnym mogłoby brzmieć: Wyjaśnij, 

dlaczego na obu obrazach Jan Matejko nie uczynił ze Stanisława Augusta 

Poniatowskiego postaci pierwszoplanowej. Czy zgadzasz się z oceną króla 

przedstawioną przez malarza? Odpowiedź uzasadnij.  

Wszystkie opisane przeze mnie ćwiczenia opracowane zostały według 

podobnego schematu: po pierwsze, to nauczyciel zadaje pytania; po drugie, uczeń 

pracuje w oparciu o gotowy materiał ikonograficzny. Czasami warto ten schemat 

zmienić i poprosić uczniów, aby to oni opracowali polecenia. Zadanie takie może być 

realizowane na każdym etapie edukacyjnym, np. prezentując obraz w szkole 

podstawowej można zadać pytanie: Czego chcielibyście dowiedzieć się o tym obrazie, 

aby zrozumieć jego treść? Ułóżcie po 5 pytań. Po opracowaniu pytań, uczniowie 

poszukują na nie odpowiedzi. Zadanie to mogą wykonywać w zespołach lub 

indywidualnie. Warto też zainspirować ich do tego, aby to oni sami tworzyli obraz 

jakiegoś obiektu, pojęcia, postaci. W gimnazjum często przeprowadzam takie 

ćwiczenie, kiedy realizuję temat poświęcony wędrówce ludów. Wówczas w oparciu 

o dobrze znany historykom tekst opisujący Hunów, uczniowie mają sporządzić 

wizerunek Huna w dowolnej technice. Oczywiście, nie wszyscy mają wystarczające 

zdolności plastyczne, aby to zadanie wykonać, dlatego nie jest ono obowiązkowe dla 

wszystkich. Można również zaproponować uczniom ucharakteryzowanie się na jakąś 

postać historyczną i wykonanie własnej fotografii, wówczas to uczeń jest twórcą 

obrazu. Uczniowie mogą być malarzami, rysownikami, fotografami, twórcami komiksu. 

Takie zadania mogą mieć formę konkursu klasowego. Uczenie poprzez zabawę, 

działanie, angażowanie wielu zmysłów, emocji daje większe szanse na efektywniejsze 

kształtowanie procesu uczenia się i zapamiętywania informacji. Ciężar procesu 

dydaktycznego jest rozłożony między nauczyciela a ucznia i odbywa się wówczas 
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z większym pożytkiem dla wychowanków. Uczeń jest mocniej zaangażowany, 

a nauczyciel częściej pełni rolę przewodnika. Aby zaaranżować taką sytuację 

dydaktyczną, lekcja powinna być starannie przygotowana. W nauczaniu historii trudno 

jest odejść całkowicie od metod podających, ale pamiętajmy, że przeciętny słuchacz 

jest w stanie koncentrować się na słuchaniu przez ok. 15 minut. Dlatego uczeń musi 

aktywnie uczestniczyć w zajęciach, aby się czegoś nauczyć i nie nudzić. Twórcza 

praca z ikonografią może być jedną z metod aktywizacji.  

Ikonografia to niezwykle szerokie zagadnienie. Wiem, że nie poruszyłam i nie 

opisałam jeszcze wielu aspektów dotyczących wykorzystywania źródeł 

ikonograficznych na lekcjach historii, np. nic nie wspomniałam o pracy z mapą, która 

stanowi jedną z podstawowych pomocy w przypadku lekcji historii. Podzieliłam się 

jednak swoimi doświadczeniami. Być może niektórzy nauczyciele z nich skorzystają,  

innych zainspirują one do nowych pomysłów, a jeszcze innych skłonią do refleksji nad 

własnym warsztatem pracy.  
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