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Szanowni Czytelnicy,  

bieżący numer biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy 

zagadnieniom innowacyjności w pracy nauczycieli i wychowawców. Ten obszar 

pracy pedagogicznej  powinien być akcentowany w działaniach każdego 

nauczyciela, który może być autorem innowacji, ale również może włączyć się 

aktywnie do realizacji innowacji zaproponowanej do realizacji przez innego 

pracownika pedagogicznego w szkole czy przedszkolu.  

W każdym działaniu innowacyjnym nauczyciel prezentuje swoją kreatywność, 

twórczość i indywidualność w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Współczesne podejście do nauczania i wychowania wymusza działania 

pedagogiczne, które będą zachęcać uczniów do podążania za nauczycielem, 

które będą interesujące, będą oddziaływać motywująco, a co najważniejsze - 

będą efektywne z punktu widzenia zdobywania wiadomości, rozwijania 

umiejętności i pozyskiwania kompetencji do rozwoju na kolejnym etapie 

edukacyjnym.  

Wszystkie opracowania w niniejszej publikacji są autorskimi propozycjami, które 

powinny zachęcić i zainspirować nauczycieli do podejmowania własnych 

działań innowacyjnych. 

Życzę Państwu, by lektura biuletynu METODYK X była inspiracją  

do kreowania sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.  

Z wyrazami szacunku,  

Anna Dzierżan  

dyrektor PODN w Kluczborku 
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 Anna Dzierżan 

konsultant ds. doskonalenia i informacji pedagogicznej 

 

Innowacja jest… 

…już niezbędnym elementem działań dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela. Nie 

sposób prowadzić procesu edukacyjnego jednakowego na każdej lekcji, nawet gdy 

realizowana jest ta sama tematyka. Czym w ogóle jest innowacja? Jest ona definiowana na 

wiele sposobów, ale sprowadza się to do ogólnego stwierdzenia – innowacja jest działaniem 

nowatorskim. Na podstawie wydanego „Słownika synonimów" pod red. Jerzego Bralczyka 

nowatorski to: innowacyjny, niekonwencjonalny, odkrywczy, nietradycyjny, pionierski, 

prekursorski, nieszablonowy, awangardowy, świeży, nieschematyczny, rewolucyjny, 

niesztampowy, przewrotowy, ultranowoczesny, a działanie nowatorskie jest określone jako 

niestereotypowe, rozwiązanie nieschematyczne, oryginalne, prekursorskie.  

W „Słowniku języka polskiego PWN” (www. pwn.pl) znajdujemy zapis, że termin innowacje 

(z łac. innovatio, innovare) oznacza „odnawiać”, a w „Nowym słowniku pedagogicznym" 

Wincenty Okoń (Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2007 r.) stwierdza, iż 

w przypadku innowacji „chodzi o zmiany ulepszające system, w tym głównie treści 

programowe, pracę nauczycieli (jej metody i środki), pracę uczniów bądź warunki materialno–

społeczne edukacji". Opis znaczenia innowacji dopełnia Profesor Roman Schulz w wydaniu 

pt. „Twórczość pedagogiczna", PWN, Warszawa 1994 r., „Kształcenie dla innowacji 

pedagogicznych", UMK, Toruń 1992r.), gdzie pisze, że „innowacje to proces tworzenia albo 

przyswajania nowych rozwiązań edukacyjnych. Mogą one przybrać postać oryginalnych, 

tworzonych zupełnie nowych zmian lub inspirowanych, naśladowczych wprowadzanych 

w danej szkole i placówce.” 

Zatem można stwierdzić, że działanie innowacyjne jest czymś odmiennym od powszechnie 

obowiązującego, to zmiana w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji, która 

jednocześnie musi zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, to działania 

twórcze, którego wdrożenie nie zostało przewidziane w istniejącym systemie edukacji. 

Typy innowacji w oświacie: 

• dydaktyczne (kształceniowe) wszelkie zmiany metodyczne, programowe 

i organizacyjne w zakresie sposobów nauczania; 

• wychowawcze – zmiany dotyczące celów, metod, treści, zasad oraz oddziaływań 

wychowawczych kształtujących postawy osobowe indywidualne i społeczne; 
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• opiekuńcze – zmiany w zakresie celów, metod, treści i zasad, jak również zmian 

technologicznych i organizacyjnych w ramach istniejących funkcji opiekuńczych 

w systemie edukacji; 

• terapeutyczno–zdrowotne – obejmujące te działania o charakterze zmian 

wprowadzanych w ramach kształcenia, wychowania i opieki, które dotyczą szeroko 

pojmowanej problematyki kondycji zdrowotnej indywidualnej i społecznej; 

• przedmiotowe – obejmują określony typ działań zmieniających charakter 

dotychczasowego programu nauczania przedmiotu o nowe cele edukacyjne oraz 

treści i wymagane osiągnięcia w ramach przedmiotów realizowanych w szkole. 

Zasady wprowadzania zmian innowacyjnych: 

• poszerzenie – dotyczy rozszerzenia podejmowanych działań pedagogicznych o to 

wszystko, co jest niezbędne w zamyśle autora,  

•  przekształcenie – rozumiane jako rodzaj zmiany innowacyjnej nie będącej jedynie 

prostym zastąpieniem jednych elementów przez drugie; przekształcenie obejmuje 

wyraźnie jakościowe zmiany w obszarze podejmowanych działań; 

• uzupełnienie – innowacja, która jest zwykle związana z wprowadzeniem czegoś 

nowego do istniejącego stanu, czy ogółu stosowanych rozwiązań, nie podważając 

w istotnym stopniu ich podstawowego znaczenia i użyteczności; 

• zastąpienie – najczęściej stosowany rodzaj zmiany innowacyjnej polegający na 

zastąpieniu jednego rozwiązania drugim; 

• eliminacja – rodzaj zmiany innowacyjnej, który wiąże się z wyłączeniem, usuwaniem 

lub wykluczeniem pewnych elementów spośród innych; 

• wzmocnienie – polega na umocnieniu działań nowych, by stały się odporniejsze na 

niewłaściwe zmiany; 

• integracja – polega na procesach tworzenia określonych całości z jakichś części;  

• dostosowanie – polega na dostosowaniu dotychczasowych działań do postaci, którą 

można określić jako odpowiednią do aktualnie istniejącego stanu rzeczy. 

Powody wdrażania innowacji pedagogicznych do pracy szkoły lub przedszkola mogą być 

różne, jednak najważniejszy, to: potrzeba i możliwości zmiany wynikające z diagnozy 

środowiska szkolnego. Zasadne do działań innowacyjnych w placówkach oświatowych mogą  

być także: wyzwalanie inicjatywy oraz potrzeby pracy niekonwencjonalnej i aktywności 

w kierunku doskonalenia warsztatu własnej pracy oraz zaspokojenie swoich ambicji 

zawodowych nauczyciela; budzenie twórczego niepokoju; twórcze wiązanie teorii naukowej 

z praktyką pedagogiczną; dynamizowanie zachowań nauczycieli i uczniów motywując ich do 
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osiągania sukcesów; wprowadzanie ulepszeń w różnych dziedzinach działalności 

edukacyjnej i wychowawczej oraz poprawa jakości pracy szkoły/przedszkola. 

Źródła innowacji: 

• powstałe z osobistego doświadczenia zawodowego – źródłem innowacji jest to 

wszystko, co stanowi wynik własnych doświadczeń pedagogicznych, przetworzonych 

w nową jakość działań pedagogicznych do użytku szkolnego, 

• adoptowane – innowacje, których źródło stanowią wszelkie doświadczenia 

pedagogiczne osób drugich, mogące być wdrażane i przystosowywane do własnej 

praktyki pracy, których autorskie źródło możemy ujawnić i wskazać, 

• adaptowane – innowacje, które nie stanowią prostego przyswojenia nowej wiedzy 

czyjegoś autorstwa, lecz stanowią nową praktykę pedagogiczną, która uzupełniana 

jest o pewien zespół modyfikacji wprowadzonych na podstawie osobistych, autorskich 

doświadczeń. 

Rodzaje innowacji: 

• programowe  dotyczą zmian w programach zajęć edukacyjnych,  

• organizacyjne związane z organizacją oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych w szkole,  

• metodyczne dotyczą metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 

nauczyciela; 

• kombinacja powyższych rodzajów: programowo-organizacyjna, programowo-

metodyczna; organizacyjno-metodyczna  lub programowo-metodyczno-

organizacyjna. 

Zadaniem autora innowacji jest odniesienie się do podstawy programowej i określenie, czy 

wprowadzone do programu treści mieszczą się w treściach przewidywanych przez podstawę 

programową, a jeżeli wykraczają poza podstawę programową, to wskazać, w jakim zakresie. 

Obecne prawo oświatowe odnosi się do działań innowacyjnych w Ustawie z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 22 ust. 2 pkt 6, art. 41, ust 1., pkt 3 (tekst jednolity 

Dz.U. 2016.1943) dając delegację prawną do szczegółowych działań nauczycieli 

innowatorów zapisanych w Rozporządzeniu MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły 

i placówki ze zmianami (Dz.U.2002.56.506, Dz.U 2011.176.1051). Ustawa też wskazuje jak 

działa rada pedagogiczna szkoły lub przedszkola, planując wdrożyć innowację 

pedagogiczną. Aktem prawnym prawa wewnętrznego szkoły lub przedszkola wdrażającego 

innowację jest statut.  

http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
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Obecna procedura wdrażania innowacji obejmuje:  

1. opracowanie założeń innowacji - programu; 

2. zaprezentowanie założeń projektu innowacji radzie szkoły - dotyczy przypadku, gdy 

w szkole działa rada szkoły, w celu jego zaopiniowania 

3. zaprezentowanie celów, założeń i sposobów realizacji radzie pedagogicznej, która 

potwierdzając zasadność jej wprowadzenia, podejmuje uchwałę o jej wprowadzeniu; 

4. opracowanie Karty wdrożenia innowacji wg wzoru właściwego kuratora oświaty; 

5. przekazanie przez dyrektora szkoły/przedszkola uchwały rady pedagogicznej 

w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej założeń, opinią rady szkoły i zgodą 

autora/autorów - kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. 

Od września 2017 zagadnienia związane z wdrażaniem innowacji pedagogicznych nie są tak 

szczegółowo normowane (nie muszą być zgłaszana) świadczą o tym zapisy znajdujące się 

w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U.2016.59). To głównie nadzór 

pedagogiczny będzie motorem działań innowacyjnych w szkole, bez zgłaszania innowacji do 

kuratorium oświaty.  

Prowadząc działania innowacyjne należy pamiętać, że nie mogą być naruszone  zasady 

powszechnego dostępu uczniów do nauki, dokonana zmiana typu szkoły, naruszone 

uprawnienia do bezpłatnej nauki oraz przekroczone limity tygodniowego wymiaru godzin.  

Bibliografia: 

1) pod red. J. Bralczyka "Słownik synonimów" 

2) Barszczewska B. Realizacja innowacji pedagogicznych w placówkach oświatowych, 

ABC Prawo oświatowe,  

3) Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie: 

przewodnik po metodach aktywizujących. – Kielce: Zakł. Wydaw. SFS, 2000 

4) Deja M.: Nowatorstwo pedagogiczne on Prezi – KO delegatura w Radomiu, 2014 

5) Dzierzgowska I. Kotowska M.:  Jak uczyć metodami aktywnymi /Warszawa  Fraszka 

Edukacyjna, 2005 

6) Królikowski J.: Projekt edukacyjny : materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych.  

– Warszawa : Wydaw. CODN, 2001 

7) OKOŃ W.: Dziesięć szkół alternatywnych.  Warszawa, WSIP, 1999 

8) Płócińska M., Ryche H.: Czas współpracy i czas zmian. – Warszawa WSiP, 2002 

9) Such R. Innowacje pedagogiczne – SCE w Tarnowie 

10) pod red. B. Śliwierskiego NOWE konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI 

wieku– Kraków „Impuls”, 2001 
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Grażyna Tetelmajer 

konsultant ds. pedagogicznych i zarządzania w oświacie 

 

Działania innowacyjne – kilka refleksji o nowym zadaniu szkoły 

Nowy rok szkolny 2017/2018 przyniesie wiele zmian, jedną z nich jest doprecyzowanie 

przepisów w zakresie działalności innowacyjnej jako integralnego elementu działalności 

szkoły, mającego na celu pobudzanie  kreatywności uczniów i nauczycieli. Dotychczasowe 

udzielanie pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zastąpiono zadaniem nadzoru w zakresie 

inspirowania nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań 

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.  

Prawo oświatowe obejmuje w tym zakresie zapisy obejmujące:  

 zapewnienie przez system oświaty kształtowania u uczniów postaw 

przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 

gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych 

rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych,  

 zobowiązanie szkoły do tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym 

kreatywności, uczniów,  

 określenie warunków, na jakich w szkole mogą działać stowarzyszenia i inne 

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły i obowiązek 

określenia w statucie organizacji współdziałania z tymi instytucjami w zakresie 

działalności innowacyjnej,  

 doprecyzowanie celu zajęć rozwijających uzdolnienia (jako dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, definiowanych jako podstawowe formy działalności dydaktyczno-

wychowawczej szkoły), tj. zajęć organizowanych w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności . 

Jak można zauważyć, w wielu miejscach w prawie oświatowym,  akcentowana jest 

działalność innowacyjna szkoły, której celem jest kształtowanie postaw kreatywności, 

aktywności czy przedsiębiorczości. Postawy te wydają się być niezbędne dla przyszłego 



  

METODYK X        2016/2017                                                         10 
 

pokolenia- ze zrozumieniem tego raczej nikt już nie ma wątpliwości. Mogą się za to pojawić 

pytania: jak, kiedy i kto? 

W wielu szkołach dzieje się bardzo dużo w tym zakresie, nauczyciele mają 

fantastyczne pomysły i realizują je jako innowacje czy projekty. Należy tutaj na chwilę się 

zatrzymać i poddać refleksji i odpowiedzieć na pytania: w ilu projektach, innowacjach bierze 

udział jeden uczeń? na ile te działania są spójne? ile czasu po lekcjach uczeń spędza 

w szkole? 

W pewnej szkole nauczyciele analizowali przyczyny z roku na rok spadającego EWD, 

mimo podejmowanych różnych działań mających na celu zwiększenie efektywności 

kształcenia. Po wyczerpaniu pomysłów i wyeliminowaniu przyczyn (a trwało to kilka godzin) 

skojarzyli daty: rok, w którym pierwszy raz odnotowano spadek EWD i rok, w którym szkoła 

przystąpiła do realizacji projektów. Skojarzono fakt dużego obciążenia uczniów, i mimo, 

iż każdy projekt miał bardzo dobre cele i miał przynieść wiele korzyści edukacyjnych 

uczniom, to zwyczajnie nie byli w stanie całego tego dobrodziejstwa „wziąć”. Gdzieś musiało 

się to odbić negatywnie- w tej szkole na wynikach kształcenia. 

Opisany przykład pokazuje, że bardzo rozważnie trzeba planować wszelkie działania 

pozalekcyjne, by zbyt nie obciążać i tak już obciążonych uczniów. Po pierwsze, trzeba 

przeanalizować dzień ucznia i policzyć ich godziny „pracy”  (lekcje obowiązkowe+zajęcia 

dodatkowe+zadanie domowe), sprawdzić,  czy nie okaże się, że przekraczają 8 godzin? 

A Kodeks Pracy przewiduje 8-godzinny dzień pracy dla dorosłego. Po drugie, wspomniane 

zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne- jaka jest ich idea? - rozwijają zainteresowania. No tak, ale 

właściwie dlaczego uczniowie mają robić to, co ich interesuje, dopiero po lekcjach? To na 

lekcjach nie może być interesująco? 

Wróćmy do pytań: jak, kiedy i kto? Otóż postawy kreatywności, aktywności 

i przedsiębiorczości trzeba kształtować poprzez tworzenie sytuacji dydaktycznych na swoich 

lekcjach, realizując cele i przy pomocy przedmiotowych treści. I tylko tyle. I aż tyle. Tutaj 

właśnie trzeba wykorzystać własną kreatywność. Tutaj właśnie adekwatne będą działania 

innowacyjne. Mamy tutaj ogromny wachlarz możliwości od metodycznych po organizacyjne. 

Jak jeszcze dołożymy do tego korelację międzyprzedmiotowa i możliwość łączenia 

przedmiotów w bloki przedmiotowe, czy też pracę metodą projektów – uczniowie, nie wiedząc 

kiedy, nabywać będą wyżej wymienione umiejętności i prezentować pożądane postawy. 

I jeszcze jedno - będą na lekcjach robić to, co ich interesuje.  

Czy w takim razie można zrezygnować z zajęć pozalekcyjnych? Myślę, że nie. 

Uważam jednak, że można je zorganizować inaczej, żeby to nie były kolejne lekcje 
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matematyki czy biologii, ale np. matematyka w przyrodzie, prowadzona przez dwóch 

nauczycieli razem, albo na przemian. Alternatywą dla tradycyjnych zajęć pozalekcyjnych 

mogłyby być zajęcia takie jak kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność, itp, które 

kształtowałyby umiejętności kluczowe i prowadzone były przez różnych nauczycieli, ale wg 

wspólnie opracowanego programu. 

Każda szkoła dzięki kreatywności swoich nauczycieli może stać się jedyna 

i niepowtarzalna, mimo obowiązującej jednej podstawy programowej. Powinno się tę szansę 

wykorzystać. W dobie konkurencyjności i pożądania jakości przynależność z tytułu obwodu 

nie będzie jedynym kryterium wyboru szkoły dla dziecka. Być może właśnie działalność 

innowacyjna szkół będzie kluczem do ich „inności”-  do sukcesu. 

 

„W edukacji gra toczy się o ludzi! 

Chodzi o ich potencjał, który cechuje różnorodność. 

Świat potrzebuje różnorodności!” 

Sir Ken Robinson 
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Beata Herian konsultant ds. wychowczych 

Dr Anna Gołębiowska  

Demokratyczne prowadzenie lekcji z wychowawcą jako nowatorstwo w 

rozwiązywaniu konfliktów. 

 

Demokratyczny styl wychowania, zakłada, że dziecko jest pełnoprawnym członkiem 

społeczności. Bierze pełen udział w dyskusjach, ma głos podczas omawiania ważnych 

spraw. Bardzo często wychowanie demokratyczne jest mylone z „bezstresowym” podejściem 

i zupełnym „rozpasaniem”, a to błąd.  Wychowanie demokratyczne to podmiotowe 

traktowanie młodego człowieka w pewnych wyznaczonych granicach i prawach, w których 

sam brał udział. Zatem trzeba odróżnić pojęcie „wolności” o „samowoli”. Dziecko 

wychowywane w tym systemie przede wszystkim zna swoje obowiązki, które zaakceptowało, 

wyraziło na nie zgodę, nie były one mu narzucone.  Przede wszystkim w wychowaniu 

demokratycznym nie stosuje się motywacji zewnętrznej – czyli nagród i kar, a bazuje się na 

rozbudzaniu motywacji wewnętrznej. Motywacja zewnętrzna najczęściej mija, lub maleje, gdy 

zabraknie osoby oceniającej (w przypadku tego artykułu nauczyciela wychowawcy). 

Natomiast wykształcona motywacja wewnętrzna (ja sam wiem co jest dobre i jak powinno 

być i chcę tak się zachować, bo uważam, że tak należy i nikt z zewnątrz nie musi mi o tym  

mówić) staje się niejako główną zasadą postępowania. Według Janusza Reykowskiego 

“motywacja jest procesem psychicznej regulacji, od którego zależy kierunek ludzkich 

czynności oraz ilość energii jaką na realizację danego kierunku człowiek gotów jest 

poświęcić. Tak więc motywacja to proces wewnętrzny warunkujący dążenie ku określonym 

celom.” (Reykowski, 1976, s. 18). Zdaniem Reykowskiego nie można więc mówić nawet o 

motywacji, jako działaniu wywołanym bodźcami zewnętrznymi, gdyż zmierzanie do 

określonych celów jest bezpośrednio związane z tym, co jest w nas samych. Tylko motywacja 

wewnętrzna wydaje się w tej sytuacji jednyną słuszną motywacją, taką która prowadzic 

będzie do rozwoju młodego człowieka. Pojawia się więc pytanie, czy jako nauczyciele i 

wychowawcy, rodzice, chcemy kształcić młode pokolenie, które jest zmotywowane, takie 

które dokonuje zmian w swoim zyciu, gdyż jest to zgodne z ich osobistymi celami, czy takich, 

którzy nie posiadają własnego zdania i ich działalność jest ukierunkowana na zaspokajanie 

potrzeb wszystkich tylko nie siebie samego.  
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Po tych wszystkich rozważaniach teoretycznych czas zastanowić się na tym jak 

wprowadzić to wszystko w życie, a tym bardziej w życie szkolne.  

Zastanówmy się jak wygląda typowa lekcja wychowawcza? Jeśli nie jest na niej 

realizowany temat, który jest zaplanowany na dany dzień, omawiane zostają bieżące sprawy, 

może konflikty. Jaką rolę pełnią wówczas uczniowie? Jaką rolę pełni nauczyciel? Uczniowie 

traktowani są przedmiotowo, nauczyciel jako prowadzący stanowi podmiot danej 

społeczności. A jak wglądałaby lekcja z wychowawcą w szkole demokratycznej? 

Po pierwsze, to nie nauczyciel ustaliłby tematykę zajęć  realizowaną podczas roku 

szkolnego. Uczniowie sami wybraliby tematy, które ich interesują,  problemy społeczne, które  

chcieliby zgłębić,  umiejętności, które byłyby  dla nich przydatne. Po drugie, nauczyciel 

w żadnym wypadku nie prowadziłby lekcji w roli mentora, a raczej partnera. Po trzecie, 

wszystkie konflikty rozwiązaliby  sami uczniowie, a nie wychowawca. W tradycyjnej szkole 

nauczyciel rozstrzyga wszystkie spory, jest “sędzią i katem”. W wychowaniu 

demokratycznym  wszystkie osoby, łącznie z wychowawcą, stanowią pełnoprawne gremium  

społeczności klasowej, czy szkolnej. Konflikty rozwiązywane są również z wykorzystaniem 

demokracji. 

Niezmiernie istotne jest również to, by angażować uczniów w tworzenie regulaminów 

szkolnych obowiązujących w całej placówce lub tylko w klasie. Takie podejście do 

wychowania kształtuje u dzieci poczucie odpowiedzialności, daje informacje na temat tego, 

jak należy postępować, jak ich zachowanie jest postrzegane przez innych. Nie ma tu 

domysłów, ani niedomówień. Jest to uczciwe i daje dziecku poczucie podmiotowości oraz 

przekonanie o tym, że jego zdanie jest ważne i ma wpływ na otaczająca go rzeczywistość. 

Dziecko ma poczucie sprawczości, staje się wewnątrzsterowne,  co oznacza, że jego 

poczucie kontroli jest umiejscowione w nim samym. Potrafi samo podejmować decyzje, a nie 

jedynie  wykonywać to, co sugerują inni. Młodzi ludzie będą wyrastać na osoby przekonane, 

o tym, że oni sami sterują własnym życiem, a ich sukcesy i porażki związane są z wysiłkami 

włożonymi w pracę. 

Zarówno dzieci jak i młodzież, w sytuacji, gdy napotykają sytuację problemową 

oczekują, że ktoś rozwiąże ją za nich. Szukają gotowych rozwiązań na forach, czatach, 

portalach. Nie chcą zdecydować się na  wysiłek i ryzyko podjęcia samodzielnej decyzji. 

Bardzo często uczniowie proszą o pomoc dorosłych, a my (dorośli) chętnie udzielamy im rad 

i wskazówek, dajemy gotową receptę na problem, ponieważ uważamy, że wiemy najlepiej, 

co w danej sytuacji zrobić i co będzie dobre dla konkretnego dziecka czy danej grupy.  Rolą 

wychowawcy, każdego nauczyciela, pedagoga i psychologa, jest nauczyć młodych ludzi 
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radzić sobie samodzielnie w dorosłym życiu, a nie jest to  możliwe, jeśli od najmłodszych lat 

będziemy za dzieci podejmować decyzje. Jednym z prostych sposobów na rozwiązanie tego 

problemu jest wprowadzanie elementów wychowania demokratycznego, które uczy młode 

pokolenie samemu rozwiązywać spory i konflikty, gdyż w dorosłym życiu nie będzie rodziców, 

czy nauczycieli, którzy podejmą kluczowe decyzje za nich. Naszą rolą jest wyposażyć 

młodego człowieka w tego typu umiejętności. 

Wiele osób zastanawia się czy jest możliwe, by dać dzieciom taką swobodę, a ta nie 

spowoduje katastrofy? To bardzo proste. Gdy dzieci  same ustalają zasady, konsekwencje 

i nagrody, z zastrzeżeniem, że wszystkie regulacje mają być bezpieczne dla wszystkich 

członków społeczności, w duchu szacunku i poszanowania cudzej godności, wtedy też 

oczywiste jest, że bez problemu dostosują się do panujących reguł Gdy damy uczniom takie 

informacje nie wymyślą konsekwencji, takich jak bicie, czy wyśmiewanie. Oczywiście takie 

pomysły pojawią się, ale nie zostaną one wciągnięte na listę obowiązujących reguł, gdyż 

reszta społeczności wskaże na tę nieprawidłowość. 

Poniżej zostaje przedstawiona propozycja jak przeprowadzić lekcję wychowawczą, 

w sytuacji gdy pojawi się konflikt pomiędzy uczniami. 

Przebieg lekcji wychowawczej. 

Uczniowie siedzą w kręgu (w przypadku małej grupy np. klasy) lub w grupie, 

przewodniczący społeczności siedzi naprzeciw wszystkich zebranych, strony konfliktu siedzą 

z przodu – ale wśród reszty zebranych. Jedna osoba powinna pełnić rolę protokolanta 

spotkania, który spisuje przebieg zebrania oraz wszystkie ustalenia. 

1. Przewodniczący zgromadzenia (może nim być przewodniczący szkoły jeśli zebranie 

obejmuje całą placówkę, lub klasy jeśli problem dotyczy klasy) prezentuje zgłoszony 

wcześniej problem, który uczniowie (społeczność) chce rozwiązać. Następnie 

przewodniczący przedstawia strony konfliktu. 

2. Strony konfliktu prezentują społeczności swoje stanowisko – uczniowie powinni być 

przygotowani do spotkania, swoje postulaty powinni mieć spisane na kartce, co pozwoli 

uniknąć chaosu i pomoże zachować porządek spotkania, strony konfliktu powinny 

wypowiadać się w stronę wszystkich zebranych. 

3. Dyskusja na forum społeczności – po prezentacji każdej strony sporu, wszyscy 

członkowie społeczności, łącznie z nauczycielem, mają w tym miejscu możliwość zadawania 

pytań stronom lub wypowiedzieć swoje zdanie na temat, który usłyszał, dobrze aby uczniowie 

mówili o swoich uczuciach, korzystali z komunikatu JA. 
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4. Podsumowanie – przewodniczący społeczności dokonuje podsumowania, która 

stanowi swoistą parafrazę usłyszanych informacji. W tym miejscu każdy uczestnik może 

dokonać sprostowania jeśli usłyszane informacje są niezgodne z prawdą. 

5. Propozycja konsekwencji – w pierwszej kolejności konsekwencje są proponowane 

przez strony konfliktu, jeśli była osoba poszkodowana i agresor, to jako pierwszy powinien 

zaproponować konsekwencję agresor, gdyż to daje mu możliwość zrehabilitowania się 

i zadośćuczynienia błędów. Następnie konsekwencje proponuje poszkodowany, w dalszej 

kolejności reszta społeczności. Konsekwencje zaproponowane można zapisać na tablicy. 

6. Głosowanie – głosowanie przeprowadza przewodniczący 

7. Zastosowanie konsekwencji – strony konfliktu stosują się do podjętych decyzji. 

Jak widzimy wychowawca pełni tu rolę obserwatora członka, doradcy. W żadnym 

wypadku nie decyduje. Ma taki sam głos jak każdy członek społeczności, może 

zaproponować konsekwencję, ale nie ma głosu decyzyjnego. 

Zrozumiałe wydają się obawy związane z  prowadzaniem lekcji w takich sposób, ale 

wielokrotnie przekonałam się, że dzieci potrafią zaskoczyć w cudowny sposób, są kreatywne, 

generują takie pomysły, które dorosłym nie przyszłyby do głowy. Młodzi ludzie nie działają 

jeszcze w takim stopniu jak dorośli na schematach i heurystykach, gdyż jeszcze się u nich 

nie wykształciły. Dlatego zachęcam, aby zaufać dzieciom i dać im decydować o sobie, a nam 

dorosłym sugeruję, by być dobrym przykładem, na którym młodzi ludzie będą chcieli się 

wzorować w swoim postępowaniu. 
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Dorota Błaszkiewicz 

doradca metodyczny nauczycieli wychowania przedszkolnego 

 

Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji zdrowotnej  -

Przedszkolna Akademia Zdrowia 

 

I.     Metryczka innowacji: 

1.  Innowacja dotyczy edukacji zdrowotnej 

2. Temat innowacji: Przedszkolna Akademia Zdrowia 

3. Rodzaj innowacji: metodyczno–organizacyjna 

4. Osoby wdrażające innowację pedagogiczną: Dorota Błaszkiewicz 

5. Termin realizacji: IX  2017r.  - VI 2018 r. 

6. Miejsce realizacji innowacji: Przedszkole Integracyjne w Namysłowie 

7. Zasięg innowacji: grupa dzieci czteroletnich 

8.  Koszty i źródła innowacji: przedszkole zapewnia odpowiednie warunki lokalowe 

i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych działań  innowacyjnych 

      9.   Finansowanie innowacji: nie wymaga dodatkowego finansowania 

 
II.    Wstęp 
 
 „Jeśli jeden człowiek śni swój sen, to sen ten pozostaje jedynie snem  jednego 
człowieka, ale jeśli ten sam sen śni więcej ludzi, to jest początek nowej 
rzeczywistości.” 

(Hélder Pessôa Câmara) 
 

 Ludzie w najlepszych intencjach składając sobie życzenia, życzą sobie przede 

wszystkim zdrowia. Gdy rodzi się dziecko, mówią – wszystko jedno, co będzie chłopiec czy 

dziewczynka, byle było zdrowe. W podświadomości człowieka zdrowie jest podstawą 

egzystencji i snucia planów na przyszłość. Jednakże rzeczywistość bieżącego życia często  

rozmija się z ludzkimi życzeniami. 

Taką zależność zauważają przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, m.in.: psychologii, 

pedagogiki, socjologii, medycyny i wielu innych. Wszystkie interdyscyplinarne  badania 

naukowe i powstające na ich podstawie teorie  diagnozują przyczyny złych zachowań 

zdrowotnych oraz poszukują sposoby  wpływania na zdrowy styl życia. 
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 By wychować zdrowe społeczeństwo pedagogika proponuje odchodzenie od 

dyrektywnych procedur pedagogicznych skupiających się na przekazywaniu gotowej, 

opracowanej  wiedzy, wzorców i standardów zachowań oraz  unifikacji potrzeb człowieka 

z nimi. Współcześnie pedagogika skłania się do niedyrektywnych (antyautorytarnych) teorii 

wychowania, co oznacza wspieranie przez nauczyciela swobodnego rozwoju wychowanka  

w kierunku samodzielnej realizacji potrzeb swojego ciała i zdrowia. Nauczyciel wspólnie 

z dzieckiem powinien poszukiwać odpowiedzi „Jak żyć zdrowo?”, „Co sprzyja zdrowiu, a co 

nie?” W efekcie powstaje dynamiczny obraz zdrowia, który został stworzy  poprzez wzajemne  

powiązanie ze sobą różnorodnych czynników. Pedagogika proponuje  aktywne uczenie się 

i nauczanie poprzez które, dziecko ma możliwość nie tylko zapoznać się z wiedzą na temat 

zdrowia, ale przede wszystkim uświadomić sobie dlaczego wykonuje różne zadania 

i polecenia. Dziecko ma możliwość wyrażania swojego stosunku do zdrowia, przetwarzania 

informacji. Wykorzystywania informacji i zdobytych doświadczeń  na własne potrzeby. 

 Mając na uwadze, że „życie jest wartością samą w sobie” postanowiłam opracować 

innowację pedagogiczną, która wspomoże ukierunkować rozwój zdrowotny dziecka w sferze 

fizycznej i psychicznej” w myśl współczesnych tendencji nauczania: uczenie – uczenie się. 

 Odnosząc się do cytatu H.P. Câmera mam nadzieję, że mój sen o zdrowiu dzieci 

będzie się śnił dzieciom, które zostaną objęte innowacją pedagogiczną oraz wszystkim 

osobom, które zostaną w nią  włączone. 

III.  Opis zasad innowacji 

1. Zakres innowacji 

   Innowacja jest przeznaczona dla dzieci czteroletnich, w młodszym wieku przedszkolnym 

i realizowana przez cały rok szkolny  z możliwością przedłużenia na kolejne lata. 

2. Motywacja wprowadzania innowacji 

 Wykształcenie w ludziach poprawnych stereotypów pro zdrowotnych na pozór wydaje 

się zadaniem błahym. Jednakże stan zdrowotny naszego społeczeństwa wskazuje na to, że 

dbałość o zdrowie, w szerokim tego słowa znaczeniu, często odbiega od doskonałości. 

Prowadząc bieżącą obserwację zachowań i postaw zdrowotnych dzieci oraz 

z przeprowadzonych rozmów z nauczycielami przedszkola zauważyłam wiele symptomów, 

które wskazują na zaniedbania prozdrowotne, np.: wady postawy, przyjmowanie złej postawy 

ciała podczas siedzenia przy stole, czy dywanie, złe nawyki żywieniowe, lęk przed lekarzem 

lub stomatologiem, szybkie odczucie zmęczenia dzieci podczas spacerów, głośne 

zachowywanie się dzieci, itp. Stąd zrodził się pomysł na głębsze poznanie i wdrożenie 

w pracy wychowawczo- dydaktycznej tego zagadnienia. Szczególnie ważnym wydaje się to, 
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że działania te skierowane są do młodego odbiorcy, bez utrwalonych, złych, antyzdrowotnych 

nawyków. Właśnie w tym wieku można nauczyć dzieci prowadzenia  zdrowego stylu życia, 

warunkującego zachowanie zdrowia przez całe życie. 

 W przedszkolu wychowanie zdrowotne ma szczególne znaczenie. W związku z tym, 

że jest to proces, w którym dzieci nabywają umiejętności dbania o zdrowie własne 

i społeczności, w której żyją,  uważam za zasadne ukazywanie dzieciom wartości zdrowia 

już od najmłodszych lat. 

Należy je wyposażyć w wiedzę i umiejętności do budowania potencjału postaw i nawyków 

prozdrowotnych. Dzieci muszą nauczyć się odpowiedzialności za swoje zdrowie, dlatego 

poprzez innowację pedagogiczna chcę wyzwolić w nich zainteresowanie tematyka 

zdrowotną, wzbudzić motywację do ciągłego dbania o własne zdrowie, wyposażyć je 

w umiejętności ukierunkowane na prowadzenie  zdrowego stylu życia od dzieciństwa po 

dorosłość. 

 Motywacją do opracowania innowacji jest również: 

o dobra współpraca z rodzicami, gdyż w procesie wychowawczo–edukacyjnym małego 

dziecka ogromną rolę odgrywają rodzice, którzy mają znaczący, jak nie najważniejszy 

wpływ na kształtowanie  postaw zdrowotnych swojego dziecka, dlatego właśnie rodzice 

są ujęci w innowacji, jako osoby ściśle współpracujący  w realizacji programu; 

o możliwość  pozyskania osób, które na co dzień wdrażają zdrowy styl życia, np.: lekarz 

pediatra, pielęgniarka, leśniczy, kucharka; 

o bliskość ekosystemów, w których będzie realizowany program, tj.: park miejski ze ścieżką 

zdrowia, naturalna łąka, rzeka z wyspą; 

o możliwość korzystania z miejsc, w których można rozwijać sprawność fizyczną dzieci: 

plac zabaw (z wyposażeniem w sprzęt ogrodowy), sala gimnastyczno– rehabilitacyjna, 

stadion miejski, korty miejskie. 

3. Założenia innowacji 

 Głównym założeniem innowacji „Przedszkolna Akademia Zdrowia.” jest  promowanie 

zdrowego stylu życia  poprzez zdobywanie wiedzy i  uczenie się zachowań prozdrowotnych 

oraz  szereg działań zmierzających do zachowania lub wzmocnienia zdrowia, pomagających 

dzieciom w kształtowaniu zdrowego stylu życia i środowiska sprzyjającego zdrowiu. Uczenie 

dzieci wzajemnej współpracy i satysfakcji z doświadczania, przeżywania i działania w sferze 

edukacji zdrowotnej. 

 Plan pracy wychowawczo-edukacyjna założony w innowacji jest  zgodny z Podstawą 

programową wychowania przedszkolnego wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra 
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Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. (Dz. U. Z dnia 23 czerwca 2016r. Poz. 895), 

w której to jednym z celów wychowania przedszkolnego jest; troska o zdrowie dzieci i ich 

sprawność fizyczną. Program dostosowany jest do możliwości poznawczych dzieci 4 – 

letnich, dostosowany do możliwości i umiejętności dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych. 

Wzbogacony o nowe treści związane z realizacją innowacji pedagogicznej będzie 

realizowany w połączeniu z programem dydaktycznym realizowanym w grupie „Kolekcja 

przedszkolaka” Wydawnictwa Nowa Era, Warszawa 2015r. 

4. Opis realizacji innowacji: 

 Rozwój dziecka jest nadrzędną wartością edukacji przedszkolnej. Zatem główną 

powinnością współczesnego  nauczyciela jest tworzenie możliwości do takich doświadczeń 

przedszkola, które są wartościowe rozwojowo. Mając to na uwadze, opracowałam program 

innowacyjny „Przedszkolna Akademia Zdrowia”, który uwzględnia szereg przedsięwzięć 

w celu stworzenia dzieciom perspektyw szerszego rozwoju w zakresie wychowania 

zdrowotnego oraz podwyższenia jakości pracy przedszkola. 

 Realizacja programu innowacyjnego została zaplanowana na cały rok szkolny. Zajęcia 

prowadzone będą raz w tygodniu, co przyczyni się do systematycznego wzbogacania, 

pozyskiwania wielu nowych doświadczeń, przetwarzania wiadomości na potrzeby własne 

i utrwalania wiedzy. Realizacja programu przez cały rok daje możliwość wykorzystania 

wszystkich pór roku dla zrozumienia przystosowania się do warunków klimatycznych. 

 Promocja zdrowia, wymaga szeregu działań zmierzających do zachowania lub 

wzmocnienia zdrowia, pomagających dzieciom w kształtowaniu zdrowego stylu życia 

i środowiska sprzyjającego zdrowiu. Pojęcie zdrowia wiąże się z szerokim spektrum 

tematycznym, w związku z tym, aby uwzględnić szerszy obraz edukacji zdrowotnej program 

zawiera treści opracowane w trzech płaszczyznach  i uwzględnia: 

►Zdrowie- „Radzę sobie z ochroną własnego zdrowia i higieną życia codziennego”. 

►Dobre samopoczucie fizyczne - „Sprawność fizyczna – moją drogą do zdrowia”. 

►Zdrowie psychiczne i społeczne - „Jak poprawić zły humor – dbamy o zdrowie psychiczne”. 

 Chcąc przekazać dzieciom wiedzę o zdrowiu i kształcić ich postawy i umiejętności 

w sferze wychowania zdrowotnego, które będą podstawą zachodzących w nich zamian 

w podejściu do zdrowia,  należy zaciekawić dzieci tematyką, zaaranżować zajęcia w sposób 

ciekawy i atrakcyjny dla dziecka, aby jak najpełniej dotrzeć do małego odbiorcy. Stąd też dla 

realizacji programu przewidziane są zróżnicowane  metody i formy  pracy, które się 

przeplatają przy realizacji różnych treści. Specyfiką motywacji dziecka do wykonywania 

zadań i podejmowania wysiłku są nagrody. 
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W programie przewidziano motywowanie poprzez zdobywanie sprawności, po zakończonym 

dziale programu, np.  zdrowego ząbka, domowego lekarza, wzorowego pacjenta, obrońcy 

przyrody, siłacza, wędrownika, cichej myszki, wesołej minki. Sprawności te będą wklejane  

do legitymacji  „Przedszkolnej Akademii Zdrowia – własnego projektu. 

Zdobycie wszystkich sprawności pozwoli uzyskać dyplom ukończenia „Przedszkolnej 

Akademii Zdrowia”. Dodatkowo każdy etap zostanie podsumowywany w różny sposób, 

np. Quiz wiedzy o zębach, wykonanie albumu „Zdrowa żywność”, przedstawienie teatrzyku, 

spartakiada sportowa z rodzicami.  

Na zakończenie programu odbędzie się zajęcie otwarte z rodzicami, w trakcie którego 

zostanie podsumowany cały program. 

 Większość zajęć przewiduje wykorzystywanie  naturalnych eksponatów (np.: warzyw, 

czy owoców, sprzęt medyczny: stetoskop) dla lepszego poznania materiału przez dzieci, 

wsparte ilustracjami wykonanymi samodzielnie. Wykorzystywanie naturalnej przestrzeni na 

świeżym powietrzu. 

 Aby właściwie oddziaływać na dziecko włączyłam w swój program również rodziców, 

którzy są sprzymierzeńcami w tworzeniu prawidłowych postaw prozdrowotnych u dzieci. 

Zostaną oni zaznajomieni z założeniami, celami, formami i treściami programu, 

z zagadnieniami prozdrowotnymi w formie wykładu, ulotek. Również rodzice zostaną 

włączeni do aktywnych  działań  we współpracy z dzieckiem. 

 Realizację treści programu innowacyjnego wzbogacą spotkania z osobami 

przedstawiającymi zawody związane ze zdrowiem, m.in.: lekarz pediatra, pielęgniarka, 

stomatolog, leśniczy, kucharka przedszkolna, rehabilitant ruchowy. 

 Podsumowując ten program uważam, że to nie tylko promocja zdrowia, ale szereg 

działań zmierzających do zachowania lub wzmocnienia zdrowia, pomagających dzieciom  

kształtowanie zdrowego stylu życia i środowiska sprzyjającego zdrowiu wyzwoli w dzieciach 

i rodzicach zmiany osobowość. Ukształtuje postawy pro zdrowotne jako styl własnego życia, 

da porządne podstawy dziecku do właściwego funkcjonowania w przyszłości, jako osoby 

dorosłej. Wpłynie na pozytywne spostrzegania placówki, jako instytucji dbającej o dobro 

dziecka w zakresie edukacji zdrowotnej. 

 5. Cele główne: 

 promocja zdrowego stylu życia, 

 budzenie świadomości dotyczącej zdrowia i jego zagrożeń, 

 wyrabianie nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i higieną 

życia codziennego, 
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 budzenie wrażliwości ukierunkowanej na poznanie świata zewnętrznego, 

 poznanie specyfiki funkcjonowania własnego organizmu (w sferze fizycznej 

i psychicznej), 

 wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy 

i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci, 

 przygotowanie dzieci do zdolności i umiejętności pełnienia ról społecznych, 

adaptacji do zmian środowiska i radzenia sobie z tymi zmianami, 

 poznanie ludzi pracujących w zawodach  związanych ze zdrowiem, 

 włączenie bliskich dzieciom osób w działalność prozdrowotną. 

6. Cele szczegółowe: 

Dzieci: 

 dzielą się swoimi doświadczeniami, 

 dotleniają i hartują swój organizmu, 

 potrafią dostosować ubiór do pogody, 

 znają sposoby ochrony przed zimnem i słońcem, 

 dzieci znają i prawidłowo korzystają z przyborów toaletowych, 

 codziennie myją zęby, 

 znają technikę mycia zębów, 

 wiedzą, że szczoteczka do mycia zębów jest tylko dla niego, 

 wiedzą, że nie wszystkie pasty do zębów są przeznaczone dla dzieci, 

 przełamują lęk przed wizytą u stomatologa, 

 dzielą się swoja wiedzą z innymi, 

 występują przed dziećmi z pozostałych grup przedszkolnych oraz rodzicami, 

 znają sposoby leczenia domowego, 

 samodzielnie wykonują lekarstwa (syropki), 

 wiedzą w jakich sytuacjach można je stosować, 

 organizują punkt informacyjny, 

 promują domową aptekę, 

 wykonują schematyczne przepisy wykonania syropów, 

 zachęcają do leczenia się domowymi sposobami, 

 poznają nowe smaki warzyw i owoców, 

 wiedzą o witaminach i  mikroelementach w  warzywach i owocach, 

 przełamują niechęć zjadania warzyw i owoców, 

 wiedzą, że nie można jeść owoców im nieznanych, 
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 wiedzą, że ser jest potrzebny do prawidłowego rozwoju, 

 wiedzą, że zioła służą ich zdrowiu, 

 chętnie zjadają kanapki wykonane samodzielnie, 

 znają podstawowe zasady higieny, 

 mają wyrobione nawyki dbania o codzienną higienę, 

 znają potrzebę przeciwdziałania chorobie, 

 wiedzą, że należy chodzić do lekarza  i przyjmować leki, 

 potrafią opanować lęk przed wizytą lekarską, 

 wiedzą, kiedy należy zgłosić się do pielęgniarki, 

 znają skutki przemoczenia nóg, niewłaściwego ubierania się, 

 zasłaniają usta i nos podczas kichania lub kasłania, 

 rozumieją konieczność odpoczynku dla swojego zdrowia, 

 samodzielnie korzystają z materiałów higienicznych, 

 wiedzą, że drzewa i krzewy dają  tlen, 

 zachęcają dorosłych do sadzenia drzew, 

 znają konieczność segregowania śmieci, 

 wiedzą, że niektóre odpady można wykorzystać do zabawy, 

 poznają przyrodę ożywioną, 

 wiedzą jak dbać o przyrodę, 

  chętnie podejmują ćwiczenia, 

 znają zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń sportowo – rekreacyjnych, 

 potrafią organizować sobie wolny czas wykorzystując aktywność ruchową, 

 cieszą się z bezpośredniego kontaktu z otoczeniem, przyrodą, 

 wyzwalają aktywność ruchową, 

 poprawiają swoją kondycję fizyczną, 

 chętnie ćwiczą z przyborami wykonanymi samodzielnie, 

 odczuwają potrzebę zdrowej rywalizacji, 

 wytrzymują dłuższy wysiłek fizyczny, 

 wiedzą jak przygotować się do dłuższej wędrówki, 

 odczuwają satysfakcję z pokonania całej zaplanowanej trasy, 

 utożsamiają się z grupą, 

 pobudzają i ćwiczą swoje zmysły, 

 skupiają się na zajęciach, 

 czerpią radość z doznań zmysłowych, 
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 wykazują się aktywnością, 

 są twórcze i kreatywne, 

 podporządkowują się ustalonym zasadom, 

 dbają o swój komfort psychiczny, 

 potrafią się wyciszyć i zrelaksować, 

 potrafią tworzyć środowisko ciszy, 

 znają swoje możliwości i możliwości swoich kolegów i koleżanek, 

 dostrzegają swoje cechy zewnętrzne i wewnętrzne, 

 próbują oceniać swoje mocne i słabe strony, 

 dostrzegają różnice między sobą i innymi dziećmi, 

 są życzliwe i pomocne wobec dzieci słabszych i niepełnosprawnych, 

 nabierają odporności na niepowodzenia, 

 zaczynają rozróżniać i nazywać emocje, 

 zaczynają radzić sobie w trudnych sytuacjach, 

 tworzą zasady do Kodeksu zdrowego zachowania, 

 zacieśniają więzi emocjonalne z rodzicami. 

7. Proponowane metody realizacji innowacji 

 Metody słowne: 

- opowiadanie, pogadanka, wiersze, bajki, objaśnienia, instrukcje. 

 Metody czynne: 

- samodzielne doświadczenia poprzez spontaniczną działalność dziecka w działaniu, 

kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie, zachęcanie, motywowanie, 

podsunięcie pomysłu do samodzielnych działań. 

 Metody percepcyjne: 

- obserwacja, pokaz, naśladownictwo. 

 Metody aktywizujące: 

- drama,  Karla Orffa, Paula Dennisona, Weroniki Sherborne, Nordic Walking, 

uwalniające ekspresję i myślenie przyczynowo – skutkowe. 

 Metody problemowe: 

-„burza mózgów”, scenki sytuacyjne, otwarty styl pracy. 

 Techniki relaksacyjne: 

- metoda Jakobsona. 

8. Proponowane formy realizacji innowacji 

 praca z całą grupą, 
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 praca w zespołach, 

 praca indywidualna, 

 wycieczki, 

 Quiz, 

 przedstawienie teatralne, 

 spartakiada, 

 spotkania z przedstawicielami zawodów związanych ze zdrowiem. 

9. Przewidywane osiągnięcia, wiedza i umiejętności dzieci 

Oczekiwane przeze mnie efekty: 

Dzieci: 

- doświadczyły i nauczyły się dbać o swoje zdrowie, 

- wiedzą co jest dla nich dobre, a co złe, 

- dostrzegają swoje potrzeby, 

-  rozumieją konieczność dbania nie tylko o siebie, ale także  o kolegów i koleżanki, 

- dbają i szanują otaczająca je przyrodę, 

- wiedzą, że na ich zdrowie i dobre samopoczucie ma wpływ wiele czynników: sprawność 

fizyczna, profilaktyka lecznicza, higiena, muzyka, odpoczynek, pomieszczenia, w których się 

znajdują, zdrowa żywność, bezpośredni kontakt z przyrodą, 

- z zaangażowaniem włączyły się  w realizację programu, 

- nabyły i wzbogaciły świadomości  tworzenia pozytywnych postaw pro zdrowotnych, 

- wzbogaciły wiedzę  z zakresu wychowania zdrowotnego, 

- odczuwały satysfakcje ze współpracy z innymi, 

- doznały nowe doświadczenia i przeżycia wpływające na ich stan emocjonalny. 

10. Ewaluacja innowacji pedagogicznej 

Ewaluacja programu odbywać się będzie poprzez różne formy: 

 każdorazowo po każdych zajęciach dzieci będą oceniały czy zajęcie się im podobały, 

czy nie?, 

 Quiz wiedzy o zdrowiu, 

 prace dzieci prezentowane na tablicy grupowej, 

 spartakiada sportowa, 

 ankiety dla rodziców (przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu), 

 zajęcie otwarte dla rodziców, 
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 dokumentacja fotograficzna i filmowa umieszczana na stronie internetowej 

przedszkola, 

 przeprowadzenie obserwacji wstępnej i końcowej w arkuszu przygotowanym dla 

realizacji programu, 

 przedstawienie wyników obserwacji rodzicom i wniosków z realizacji programu. 

IV.  Plan programu innowacyjnego 

I.    Radzę sobie z ochroną własnego zdrowia i higieną życia codziennego 

L.P Zadania Sposób realizacji Spodziewane efekty 

1. Przedszkolna 
Akademia 
Zdrowia – 
wprowadzeni
e programu 

 Co rozumiemy pod 
określeniem Przedszkolna 
Akademia Zdrowia 

 Tworzenie kolażu, z czym 
kojarzy się dzieciom 
zdrowie 

 Wprowadzenie hymnu dla 
członków Przedszkolnej 
Akademii Zdrowia 

 Opracowanie legitymacji 
członkowskiej zawierającej 
zdobywane sprawności 

 Wprowadzenie Kodeksu 
zasad zdrowego 
zachowania (uzupełnianie 
go wraz z nową tematyką) 

- dzieci dzielą się swoimi 
  Doświadczeniami i skojarzeniami 
- wykazują się pomysłowością  
i kreatywnością 
- wykazują zainteresowanie 
  problematyką zdrowotną 
- tworzą zasady do Kodeksu 

2. Korzystanie 
ze świeżego 
powietrza 
(zadania do 
stałej, 
systematyczn
ej realizacji) 

 Spacery – wolne i szybkie 
(nauka chodu – Nordic 
Walking) 

 Zabawy i gry na świeżym 
powietrzu 

 Rozgrzewanie się w czasie 
chłodu 

 Chronienie się przed 
słońcem 

 Dostosowanie ubioru  do 
warunków atmosferycznych 

- dzieci dotleniają i hartują 
  swój organizmu 
- potrafią dostosować ubiór 
  do pogody 
- znają sposoby ochrony 
  przed zimnem i słońcem. 
- poznają sposoby 
  chodzenia 

3. Założenie 
„Klubu 
Zdrowego 
Uśmiechu” 

 Cykl zajęć i zabaw o 
higienie: 

 
 „Zdrowym być” 
 „Przybory toaletowe” 
 „Co lubi ząbek, czego 

nie?” 
 

 Założenie „Kącika 
Zdrowego Uśmiechu” 

- dzieci znają i prawidłowo 
  korzystają z przyborów 
  toaletowych 
- codziennie myją zęby 
- znają technikę mycia zębów 
- wiedzą, że szczoteczka do 
  mycia zębów jest tylko dla niego 
-wiedza, że nie wszystkie 
  pasty do zębów są 
  przeznaczone dla dzieci 
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 Codzienne mycie zębów 

 Dbanie o własne przybory 
toaletowe 

 Wizyta w gabinecie 
stomatologicznym 

 Quiz wiedzy o zębach 

 Przedstawienie teatrzyku 
„Żeby zdrowe zęby mieć, 
trzeba tylko chcieć.” 
 

 Uzyskanie sprawności 
„Zdrowy ząbek” 

-przełamują lęk przed 
  wizytą u stomatologa 
-dzielą się swoja wiedzą z  innymi. 
- występują przed dziećmi 
z pozostałych grup 
przedszkolnych oraz rodzicami 
- wyzwolenie radości i satysfakcji 
z uzyskanej sprawności. 

4.  
Warzywa i 
owoce 
lekarstwem 
dla 
organizmu 

Cykl zajęć : 
 
1. Domowa apteka, samodzielne 
   przygotowywanie syropów 
  z warzyw, owoców i kwiatów: 
  buraka, cebuli, cytryny, pigwy, 
  mniszka lekarskiego 
 
2. Promowanie produktów 
domowej   apteki – utworzenie 
punktu informacyjnego. 
 
 
3.Smakiem w zdrowie- utrwalamy 
to, co znamy  i poznajemy nowe. 
  Znaczenie warzyw i owoców dla 
  naszego zdrowia. 
 
 

Uzyskanie sprawności: 
„Domowy lekarz” 

- dzieci znają sposoby 
  leczenia domowego 
- samodzielnie wykonują 
  lekarstwa (syropki). 
- wiedzą w jakich 
  sytuacjach można je stosować 
-dzieci chętnie włączają się 
  w organizację punktu 
  informacyjnego 
- wykonują schematyczne 
  przepisy wykonania syropów 
- zachęcają odwiedzających 
  punkt do leczenia się 
  domowymi sposobami. 
- poznają nowe smaki warzyw 
i owoców 
- wiedzą o witaminach  
  i mikroelementach w warzywach 
i owocach 
- wiedzą, że nie można jeść 
  owoców im nieznanych 

5. Chcemy być 
zdrowi 

Cykl zajęć: 
 
1.  „Przeziębienie Krysi” 
2.  „ Przedszkolna Akademia 
zdrowia” 
3.  „Co robimy, gdy chorujemy” 
 
- Przygotowanie twarogu 
ziołowego 
- Konkurs na zdrową kanapkę 
z udziałem kucharki przedszkolnej 
- Wykonanie albumu „ Zdrowa 
  żywność” 
 
- Leżakowanie – psychiczny 
i fizyczny odpoczynek 

- dzieci wiedza, że ser jest 
potrzebny do prawidłowego 
rozwoju 
- wiedzą, że zioła służą ich 
zdrowiu 
- chętnie zjadają kanapki 
  wykonane samodzielnie 
- dzieci znają podstawowe 
  zasady higieny 
- mają wyrobione nawyki 
  dbania o codzienną higienę 
- dzieci znają potrzebę 
  przeciwdziałania chorobie 
- wiedzą, że należy chodzić 
  do lekarza  i przyjmować leki 
- dzieci potrafią opanować 
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- wytyczenie stałego miejsca 
z materiałami higienicznymi 
(chusteczki higieniczne, ręcznik 
papierowy, kosz na śmieci) 
- Spotkanie z lekarzem pediatrą 
- Spotkanie z pielęgniarką 
- Codzienne mycie rąk po 
  czynnościach fizjologicznych, po 
zabawie i zajęciach, przed 
posiłkami- 
  trening czystości 
 

uzyskanie sprawności: 
„Wzorowy pacjent” 

   lęk przed wizytą lekarską 
- wiedzą, kiedy należy 
  zgłosić się do pielęgniarki 
- przełamują niechęć 
  zjadania warzyw i owoców 
- dzieci znają skutki 
  przemoczenia nóg, 
  niewłaściwego ubierania się 
- zasłaniają usta i nos dłonią 
  w trakcie kichania i kasłania 
- dzieci rozumieją konieczność 
odpoczynku dla swojego zdrowia 
- dzieci samodzielnie korzystają 
z materiałów higienicznych 

5. Poprawianie 
środowiska 
naturalnego 

Cykl zajęć: 
 
1. „ Coś z niczego” 
2. „ Zaczarowany świat kropelki 
       wody” 
- Sadzenie drzew i krzewów 
- Dbamy o ekologię: 
 a) segregacja śmieci 
 b)  wykorzystywanie materiałów 
      wtórnych 
 
Uzyskanie sprawności: 
„obrońca przyrody” 

- Dzieci wiedzą, ze drzewa 
  i krzewy dają nam tlen 
- zachęcają dorosłych do sadzenia 
drzew 
- dzieci znają konieczność 
  segregowania śmieci 
- wiedzą, że odpady można 
  wykorzystać do zabawy 
- wykazują się pomysłowością 
- współpracują w zespole 
- dzieci poznają przyrodę 
ożywioną 
- wiedzą jak o nią dbać 

6. Współpraca 
z rodzicami 

-Spotkanie organizacyjne: 
  Zaznajomienie z założeniami, 
celami, formami i treściami 
programu. 
- Ankieta dla rodziców przed 
  wprowadzeniem programu 
- Referat ; Wychowanie zdrowotne 
dziecka w dążeniu do 
kształtowania postaw  
prozdrowotnych. 
- Informowanie rodziców o 
tematyce zajęć. Zaproponowanie 
im sposobów rozmów z dzieckiem 
dla utrwalenia zagadnienia. 
- Ulotka dla rodziców „ 
Konieczność odpoczynku  dla 
młodego organizmu 
- zadanie do wykonania z dziećmi 
w domu: Posadzenie drzewa, 
krzewu lub dowolnych roślin, np. 
w doniczce, zrobienie zdjęcia 
- wystawa prac fotograficznych 

- Rodzice zapoznali się 
z założeniami programu 
- wyrazili chęć współpracy 
- wzbogacili wiedzę z   zakresu 
wychowania 
  zdrowotnego dziecka 
- zapoznali się z wpływem   
  odpoczynku i snu na 
  rozwój psychofizyczny 
  dziecka 
- aktywnie włączają się  
  w działania pro zdrowotne 
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II.   Sprawność fizyczna – moją drogą do zdrowia 

L.p. Zadania Sposób realizacji Spodziewane efekty 

1. Rozwijamy 
sprawność 
fizyczną 

- Ćwiczenia poranne 
(wg samodzielnie opracowanych 
zestawów) 
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
- Bezpieczne korzystanie 
z urządzeń w budynku i w terenie 
- Ćwiczenia  z wykorzystaniem 
  przyborów samodzielnie 
z odpadów 
- Spotkanie z rehabilitantem 
ruchowym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzyskanie sprawności: 
„Siłacza” 

- dzieci chętnie 
  podejmują ćwiczenia 
- znają zasady 
  bezpiecznego   
  korzystania z urządzeń 
sportowo –rekreacyjnych 
- potrafią organizować 
  sobie wolny czas   
  wykorzystując   
  aktywność ruchową 
- cieszą się 
  z bezpośredniego 
  kontaktu z otoczeniem   
  przyrodniczym 
- wyzwalają aktywność 
  ruchową 
- poprawiają swoją 
  kondycję fizyczną 
- chętnie ćwiczą 
z przyborami wykonanymi 
  samodzielnie 
- dzieci odczuwają 
 potrzebę zdrowej 
rywalizacji 
- dzieci wiedzą, że 
ćwiczenia służą ich zdrowiu 

2. Ścieżka zdrowia - Wykorzystanie naturalnego 
terenu do ćwiczeń i zabaw 
ruchowych 
- Organizowanie „Jesiennego 
  i  wiosennego wędrowania” 
- Wykorzystywanie materiału 
   przyrodniczego do ćwiczeń 
w terenie 
- Ćwiczenia gimnastyczne 
  z wykorzystaniem sprzętu 
terenowego  w parku - „Ścieżka 
zdrowia” 
- Sportowe rozgrywki między 
grupowe 

Uzyskanie sprawności: 
„Wędrownik” 

- dzieci wytrzymują 
  dłuższy wysiłek fizyczny 
- wiedzą jak przygotować 
się do dłuższej wędrówki 
- odczuwają satysfakcję 
  z pokonania całej 
  zaplanowanej trasy 
- utożsamiają się z grupą 

3. Współpraca 
z rodzicami 

- Przygotowywanie z dziećmi - Włączenie rodziców 
  do wspólnej aktywności 
fizycznej 
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  odpowiedniego stroju na 
wędrowanie, plecaka 
z zaopatrzeniem (jedzenie, 
  picie, chusteczki higieniczne, itp) 
- Przygotowanie ulotki o tematyce 
  zdrowotnej „ Wady postawy u 
dzieci i sposoby zapobiegania im.” 
- Zadanie dla rodziców do 
codziennej realizacji w  domu. 
„Mamo, tato poćwicz ze mną.” 
Przekazanie kilku ćwiczeń 
zapobiegających wadom postawy 
- Spartakiada sportowa z udziałem 
  rodziców 
- Zaproszenie rodziców na 
„Sportowe rozgrywki między 
grupowe”, jako kibiców 

 - rodzice dostrzegają 
pozytywny wpływ na 
dziecko ze wspólnie 
spędzonego czasu 
- rodzice mają możliwość 
  zaobserwowania 
  umiejętności 
  fizycznych swoich dzieci 
- rodzice chętnie   
  korzystają z otrzymanych 
   informacji 
- mają większą świadomość 
znaczenia ruchu dla 
zdrowia 
- wiedzą, jak przeciwdziałać 
  powstawaniu wad postawy 
u dzieci 
- ćwiczą razem z dziećmi 
w domu. 

 
 

III Jak poprawić zły humor – dbamy o zdrowie psychiczne 

L.p. Zadania Sposób realizacji Spodziewane efekty 

1. Pobudzanie 
zmysłów  
(wzroku, słuchu 
i dotyku) 
profilaktyką 
zdrowia 

Cykl zajęć: 
1. „Muzyka też leczy” 
2. „Kolorowy nastrój- kolory też 
leczą. 
3. „ Dotykowe szaleństwo – 
książeczka” 
-  Pobudzanie i wyciszanie 
organizmu poprzez słuchanie 
odpowiedniej muzyki 
-  Wprowadzenie „Dnia ciszy”: 
- Mówienie cicho lub umiarkowanym 
tonem 
- Słuchanie ciszy 
- Nie wszczynanie hałasu 
- Zakaz krzyczenia i gwizdania do 
ucha kolegi, koleżanki 
- utworzenie „Kącika ciszy”  - 
  wyposażenie go w odpowiednie 
  akcesoria 
-  Patrzenie w dal 
-  ćwiczenia gałek ocznych 
- zabawy i ćwiczenia stymulujące 
  zmysły 

Uzyskanie sprawności: 
„Cicha myszka” 

- dzieci pobudzają i ćwiczą 
swoje zmysły 
- dzieci skupiają się na 
zajęciach 
- czerpią radość z doznań 
zmysłowych 
- wykazują się 
aktywnością 
- są twórcze i kreatywne 
- podporządkowują się 
  ustalonym zasadom 
- dbają o swój komfort 
  psychiczny 
- potrafią się wyciszyć 
i zrelaksować 
-potrafią tworzyć 
 środowisko ciszy 
 
- wiedza, że zabawy 
  wyciszające są dla 
  niego przyjemne 
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2. Poznajemy 
siebie i innych 

Cykl zajęć: 
1. „ Jacy jesteśmy” 
2. „ Jak poprawić zły humor” 
- Zabawy wyzwalające różne 
emocje 
- rozpoznawanie swoich stanów i 
reakcji emocjonalnych  oraz 
rówieśników i dorosłych. 
- Dostrzeganie odmienności 
każdego człowieka 
- Dostrzeganie  swoich mocnych 
  i słabych  cech psychofizycznych 
  i  zdrowotnych oraz rówieśników 
  z grupy. 
 
 
 
 
 

Uzyskanie sprawności: 
„Wesoła minka” 

- dziecko zna 
  możliwości swoje 
  i swoich kolegów 
   i koleżanek 
- dostrzega swoje cechy 
zewnętrzne 
  i wewnętrzne 
- próbuje oceniać swoje 
mocne i słabe strony 
- dostrzega różnice 
  między sobą i innymi 
  dziećmi 
- nabiera odporności na 
niepowodzenia 
- zaczyna rozróżniać 
i   nazywać emocje 
-zaczyna radzić sobie w 
trudnych sytuacjach 
- jest życzliwe i pomocne 
wobec dzieci słabszych 
  i niepełnosprawnych 

3. Podsumowanie 
programu 

-  „ Podróż pociągiem do krainy 
   zdrowia.” Przeprowadzenie 
zajęcia otwartego dla rodziców    
  diagnozującego wiadomości 
  i umiejętności dziecka 
- Uroczyste zakończenie programu: 
  Wręczenie dyplomów ukończenia 
„Przedszkolnej Akademii Zdrowia.” 

- dzieci wykazują się 
  dużą wiedzą z zakresu 
wychowania zdrowotnego 
- potrafią ją wykorzystać 
w sytuacjach 
problemowych 
- dzieci odczuwają 
  zadowolenie ze swoich 
umiejętności 

4. Współpraca z 
rodzicami 

- Zadanie dla rodzica do wykonania 
w domu .Wykonanie z dzieckiem 
jednej  strony do książeczki 
dotykowej. 
- Porozmawiaj z dzieckiem 
i dowiedź się jakie ono jest. 
Przedstawienie kilku 
  propozycji do rozmowy 
z dzieckiem. 
- Zaproszenie rodziców na zajęcie 
  otwarte oraz na Uroczyste 
zakończenie „Przedszkolnej 
Akademii Zdrowia” 
- Ankieta dla rodziców po 
zakończeniu  programu. 
- Zebranie grupowe z rodzicami: 
Podsumowanie programu 
Zapoznanie rodziców z wynikami 

- rodzic wie, że dziecko 
uczy się wielozmysłowo 
- rodzic aktywnie 
  spędza czas z dzieckiem 
- zacieśnia więzi 
  emocjonalną z 
  dzieckiem poprzez 
  wspólne tworzenie. 
- aktywnie włącza się 
  w zajęcie 
  podsumowujące 
- czuje satysfakcję z 
  osiągnięć swojego 
  dziecka 
- dostrzega edukacyjną 
  i wychowawczą  rolę 
  przedszkola 
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  ankiet dla rodziców oraz 
z wynikami i wnioskami 
z obserwacji. 

 
V.  Załączniki: 
1. zestaw ćwiczeń porannych dla dzieci 4 – letnich (opracowanie własne), 

2. ankieta dla rodziców (do przeprowadzenia na wstępie i zakończenie programu), 

3. arkusz obserwacji dla dzieci 4 -letnich. 
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Regina Hadryś 

doradca metodyczny nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  

 

Innowacja „Jestem uczniem, małym Polakiem, malutką częścią Europy” 

Przyczyny wdrożenia innowacji (diagnoza):  

 Pracując 25 lat w zawodzie zdobyłam ogromne doświadczenie w zakresie edukacji 

wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, jak i zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. 

Ukończyłam wiele form doskonalących, gdyż jestem osobą ciągle poszukującą i otwartą na zmiany. 

To wszystko zadecydowało, że postanowiłam wdrożyć  w mojej pracy metody, którymi pracowałam 

i pracuję na terapii pedagogicznej oraz  na zajęciach rewalidacyjnych.  Metody, które wdrażam 

w pracy, są metodami z którymi się utożsamiam, sprawdziłam je i jestem przekonana o ich 

słuszności. Z niektórych metod korzystam w całości a z niektórych wybieram tylko elementy, 

w zależności od możliwości uczniów, organizacyjnych oraz  zaplecza szkoły.  

W moim zespole klasowym we wrześniu przeprowadziłam diagnozę uczniów, z którymi 

pracuję, pod względem:  

 stylu uczenia się. 

 profilu dominacji lateralnej. 

 skali ryzyka dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły. 

 wyobraźni dziecka - test rysunkowy Kate Franck. 

Prowadziłam Karty Obserwacji ucznia, a niektórym dzieciom dodatkowo zrobiłam Kwestionariusz 

sensomotoryczny, w zależności od potrzeby diagnozy. 

Diagnoza środowiska klasowego pozwoliła mi na dobranie metod oraz treści, które chcę z nimi 

realizować w ciągu 3 lat. 

Przedmiot innowacji: zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, przerwy śródlekcyjne, zajęcia 

pozalekcyjne, świetlicowe. 

Metody w  realizacji: Kinezjologia Edukacyjna- Dennisona, Ruchu Rozwijającego 

Weroniki Sherborne, elementy pedagogiki  Marii Montesorii,  aktywnego słuchania muzyki wg 

Batii Strauss, Metody Dobrego Startu- M. Bogdanowicz, elementy Planu Daltońskiego, 

E. Gruszczyk–Kolczyńskiej, Celestyna Freineta, inteligencji wielorakich, metod aktywizujących 

np. wizualizacje, afirmacje, mapy mentalne, łańcuchy skojarzeń i inne. 

 

Rodzaj innowacji: organizacyjno- programowa. 
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Zasięg: cala klasa . 

Termin wprowadzenia i czas trwania realizacji: I etap edukacyjny. 

 Nakłady finansowe: innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania. 

Cele innowacji: 

Uczeń  

- potrafi w praktyczny sposób wykorzystać  zdobytą wiedzę z I etapu edukacyjnego; 

- ma szerokie zainteresowania,  uczęszcza na różne zajęcia pozalekcyjne, rozwija swoje pasje 

i odkrywa nowe; 

- jest aktywny, samodzielny, odpowiedzialny, potrafi współpracować w grupie, jest kreatywny 

i radosny; 

- ma wewnętrzną motywację do zdobywania wiedzy. 

Na czym polega nowatorstwo opracowania. 

Myśl przewodnia: „Zabawa jest nauką, nauka zabawą,  

          im więcej zabawy, tym więcej nauki”-  Glenn Doman 

Uczeń ma być: aktywny- samodzielny- odpowiedzialny- współpracujący w grupie- radosny- 

twórczy. 

Pod względem organizacyjnym: zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod: Kinezjologia 

Edukacyjna- Dennisona, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, aktywnego słuchania muzyki 

wg Batii Strauss,  elementy pedagogiki  Marii Montesorii, Metody Dobrego Startu - M. Bogdanowicz,  

elementy Planu Daltońskiego, E. Gruszczyk–Kolczyńskiej, Celestyna Freineta, inteligencji 

wielorakich, metod aktywizujących np. wizualizacje, afirmacje, mapy mentalne, łańcuchy skojarzeń 

i inne. 

Pod względem programowym:  

I etap- JESTEM UCZNIEM.  

Klasa realizuje  projekt edukacyjny pod nazwą - „Ruch rozwijający mózg, ciało i współpracę w grupie”. 

Dziecko ma poczuć się uczniem, poznać szkołę, jej otoczenie, najbliższą okolicę w sposób aktywny. 

Uczeń ma rozwinąć w sobie wewnętrzną motywację do zdobywania wiedzy. Poczuć się bezpiecznym 

w swojej szkole. W klasie działa „Klub Gier Planszowych” rozwijający współpracę i logiczne myślenie. 

II etap- JESTEM POLAKIEM 

To poznanie: Od  mojej „małej ojczyzny” (miasto, powiat, województwo, tradycje regionu) do  

poznania kraju w którym żyję, mojej ojczyzny. Uczeń ma rozwinąć w sobie poczucie – jestem 

Polakiem i w pełni się z tym utożsamiam. 

III etap- JESTEM EUROPEJCZYKIEM 
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To poszerzenie wiadomości o krajach Unii Europejskiej przez założenie Klubu Europejczyka. 

Dostarczenie dzieciom elementarnej wiedzy o Unii Europejskiej, zaciekawienie problematyką 

europejską, przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie. Rozwinięcie w sobie poczucia – jestem 

Europejczykiem, malutką częścią Europy. 

Spodziewane efekty (korzyści wdrożenia innowacji):  

 Dzieci czują się: uczniami- Polakami- Europejczykami. 

 Uczniowie utożsamiają się z  myślą: „Zawsze chcę, bo gdy chcę to jestem aktywny, gdy jestem  

aktywny staję się samodzielny, odpowiedzialny,  potrafię współpracować w grupie , jestem twórczy”.  

 Uczniowie posiadają wiedzę o swojej szkole, swoim regionie, ojczyźnie oraz  rozwijają postawę 

pro europejską; szacunek, tolerancję i akceptację wobec innych narodów i kultur. 

Sposoby ewaluacji: 

Ewaluacja będzie prowadzana systematycznie poprzez: 

- relacje z wydarzeń w klasie na stronie internetowej szkoły; 

- obserwacje uczniów;  

- współpracę z rodzicami; 

- ankiety; 

- prezentacje multimedialne, na zakończenie projektów. 

Podsumowanie innowacji  zakończy się:  występem dla rodziców, zaproszonych gości, 

prezentacją i sprawozdaniem. 
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Lidia Mucha  

doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego  

Język polski inaczej… 

Lekcje języka polskiego w niczym nie przypominają tych, w których dzisiejsi 

nauczyciele „ze stażem” uczestniczyli jako uczniowie. Nikt sobie nie wyobraża, żeby 

nauczyciel siedział przy biurku i przez całą lekcję po prostu mówił. Zmieniła się szkoła, 

uczniowie, no i, oczywiście, nauczyciele.  

Aby dobrze pracować, trzeba uświadomić sobie cele, jakie chce się osiągnąć 

i konsekwentnie do nich dążyć, korzystając z różnych metod i pomocy dydaktycznych.  

Nauczyciela ocenia się często na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych jego 

uczniów, dlatego ważne jest, aby kształcić te umiejętności, które potrzebne są do osiągnięcia 

tego celu. Ale nauczyciel powinien być świadomy, że jego działania determinuje podstawa 

programowa i europejskie ramy kwalifikacji, a jego celem jest kształcenie kompetencji ucznia,  

kompetencji cenionych  przez pracodawców, które pozwolą młodym ludziom odnaleźć się na 

rynku pracy i w realiach codziennego życia. 

Nauczyciele języka polskiego zdają sobie sprawę, że stale muszą poszukiwać nowych 

sposobów, aby osiągnąć wyznaczone cele. Często w literaturze dydaktycznej pojawia się 

termin „nowatorstwo”. Profesor J. Bralczyk w „Słowniku synonimów” podaje: „nowatorskie 

działanie – niestereotypowe, rozwiązanie nieschematyczne, warte upowszechnienia jako 

oryginalne oraz prekursorskie.”. Innowacje pedagogiczne, według definicji W. Okonia 

w „Nowym słowniku pedagogicznym” to: „działalność nauczycieli i wychowawców, 

polegająca na ulepszaniu wzorów pracy dydaktycznej i wychowawczej przez własne pomysły 

racjonalizatorskie.” Innowacyjność nie jest łatwa, wymaga wiedzy, kreatywności, 

konsekwencji, wytrwałości, zaangażowania. Szczególnie cenne są te, które  odpowiadają na 

zdiagnozowane potrzeby uczniów.  

Pragnę pokazać, że nauczyciele języka polskiego pracują nieschematycznie, 

prowadzą lekcje ciekawie i mają świadomość celów, które chcą zrealizować. Poprosiłam 

polonistów – reprezentantów kluczborskich szkół ponadgimnazjalnych, aby razem ze mną 

podzielili  się swoimi doświadczeniami. 
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Lidia Mucha 

doradca metodyczny języka polskiego 

nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym w Kluczborku 

 

Zagadnienie, które jest mi (jako poloniście) bliskie, dotyczy czytelnictwa. Obecnie 

uczniowie niechętnie sięgają po książki, wolą spędzać czas w Internecie, który dostarcza im 

wielu ciekawych rozrywek. Poza tym młodzi ludzie mają do dyspozycji streszczenia, gotowe 

wypracowania, rozwiązania zadań, praktycznie – wszelkie gotowce. Po co im książka? 

Lektury omawiane w szkole są nudne i napisane językiem, którym dzisiaj już nikt się nie 

posługuje - tak sądzą uczniowie. Dlatego staram się zachęcić ich do czytania, a jak mi się to 

nie udaje, zmusić do sięgnięcia po książkę. Omawiam nie tylko lektury, polecam książki, 

którymi, przynajmniej tak mi się wydaje, mogą się zainteresować. 

Kryminalne zagadki 

Młodzież lubi kryminały i dlatego sięgnęłam po książki Agaty Christie. Projekt 

realizowałam w kilku klasach i zadbałam, aby każda klasa czytała inną powieść.  

Ważne jest zadanie przed lekturą. Można przygotować na karteczkach polecenia, 

które musi uczeń wykonać podczas czytanie. Poprosiłam, aby każdy przygotował dziesięć 

pytań dotyczących fabuły. Wszystkie kartki zostały złożone i wrzucone do pudełka. 

Uczniowie losowali kartkę z pytaniami, odpowiadali na nie, co jest formą sprawdzenia, kto 

przeczytał książkę (można nagradzać za odpowiedzi i ciekawe pytania). 

Powieść Agaty Christie wykorzystałam do ćwiczeń twórczego  pisania. Uczniowie 

redagowali  raport policyjny, w którym zawarli informacje na temat tego, co zobaczyli na 

miejscu przestępstwa, zeznania świadków. Następnie opisali autopsję i wyciągnęli wnioski. 

„A gdyby mordercą był ktoś inny… „Uczniowie redagowali zakończenie powieści tak, 

aby okazało się, że inny bohater dopuścił się zbrodni. Musieli znaleźć argumenty 

potwierdzające taką wersję. 

Powieści kryminalne można wykorzystać do wdrożenia uczniów w schemat 

argumentacji. Przeanalizować należy wszelkie poszlaki i obserwacje, po to, aby porównać je 

do ogólnych praw i wyciągnąć wnioski. Przykład tezy (na podstawie „Dziesięciu małych 

Murzynków”): Zabójca musi być dalej na wyspie. Argumenty…(uczniowie wyszukują 

w powieści i zapisują). 

Uwieńczeniem projektu było spotkanie w auli, podczas którego każda klasa 

promowała przeczytaną i omówioną powieść Agaty Christie. Jedna z klas nagrała book 
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trailer, czyli filmowy sześćdziesięciosekundowy zwiastun (młodzież bardzo chętnie nagrywa 

filmiki). Innym sposobem było stworzenie gry planszowej opartej na fabule książki. Ciekawą 

formą, chociaż częściej wykorzystywaną przez młodsze dzieci, jest teatrzyk kamishibai, czy 

wykonanie kostek „Story cubes” z piktogramami związanymi z książką, dających możliwość 

tworzenie nieskończonej liczby historii. Uczniowie mogą korzystać z technologii 

informacyjnych: przedstawić fabułę w postaci komiksu, albo stworzyć własny audiobook. 

Niezwykła siła plotki 

Lekcję o plotkowaniu można rozpocząć od teoretycznych informacji: definicji plotki 

(w naukach społecznych), funkcji, jaką pełni. Można wypisać pozytywne i negatywne funkcje 

plotki, omówić przykłady i przedyskutować, które są istotniejsze. (Ten temat może być 

zrealizowany również na lekcji wychowawczej, aby uświadomić uczniom, jak działa plotka 

i jakie mogą być jej konsekwencje.) 

Kolejny etap to analiza wybranych tabloidów. Lekcję tę ciekawie przeprowadziła pani 

Ewa Dolata-Makuch, pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Kluczborku. Polecam lekcje 

biblioteczne, ponieważ nie tylko zmienia się miejsce zajęć, ale również inaczej przekazywana 

jest wiedza. (Niektórzy uczniowie po raz pierwszy trafią do biblioteki, a może jeszcze kiedyś 

wrócą) Uczniowie dowiedzieli się, jaka jest historia tabloidów, poznali najbardziej znane na 

świecie tytuły. Następnie porównywali, czym różnią się artykuły w „Fakcie” i „Super 

Expressie” a gazetach opiniotwórczych, biorąc pod uwagę tematy, formę, język, kolory, 

zdjęcia, rodzaj czcionki. 

Uczniowie kilka tygodni wcześniej otrzymali zadanie, które mieli wykonać podczas 

czytania „Lalki” Bolesława Prusa. A mianowicie mieli zaznaczyć plotki, wszelkie pogłoski, 

niesprawdzone informacje, które przekazywali sobie bohaterowie. Podczas lekcji 

przywoływali je i omawiali: co było treścią plotki, kto komu ją przekazywał i jaką rolę odegrała, 

jak wpłynęła na życie bohaterów. Zadanie domowe polegało na zredagowaniu tabloidu, 

którego zawartość oparta jest na plotce z powieści Prusa. Uczniowie mogli gazetę wykonać 

ręcznie lub wydrukować. Wydawać się może, że uczenie redagowania tabloidów nie jest 

szczytne, ale ja uważam inaczej. Trzeba być świadomym, jak działa prasa, w jaki sposób 

wpływa na odbiorców. Przy okazji omówić można chwyty erystyczne, jakimi dziennikarze się 

posługują. Uczniowie uczą się też odróżnienia informacji od komentarza, opinii. W klasach 

o profilu dziennikarskim wzbogacam zajęcia o informacje z edytorstwa. 

Chociaż lektury stanowią zdecydowaną większość wśród omawianych książek, to 

oprócz nich realizuję pozycje, które stanowić mogą urozmaicenie lekcji języka polskiego. Nie 
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znaczy to, że lektury trzeba omawiać schematycznie. Pomysłów na ciekawe lekcje 

polonistom nie brakuje. 

 

Polonistyczne pogwarki 

Rozmawiają: 

Grażyna Rossa – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Licealno-

Technicznych w Kluczborku 

Klaudia Kacy – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnym nr 1 w Kluczborku 

 

G: Ty herbatę, ja kawę, jak zwykle ? 

K: Nasze spotkania czwartkowe, jak ja je lubię… 

G: Dziś w menu nowinki z karty dań czy polonistyczne? 

K: A …i to… i to!  

G: No właśnie, opowiadaj, jak przebiega lekcja polonistki uczącej jednocześnie wiedzy 

o kulturze. 

K: Kwalifikacje do uczenia obu przedmiotów stwarzają możliwości wzbogacania 

i dopełniania lekcji o nowe treści. Chodzi tu nie tylko o klasyczną analizę i  interpretację 

dzieła, ale też o praktyczną formę bezpośredniego dialogu o kulturze. Wiem, że nastawienie 

na dialog, nie na monolog, jest rozumieniem tego, o czym ja i uczniowie mówią na lekcji. Ale 

z tym jest problem, na ogół jest to monolog, może nie na miarę wielkiej improwizacji 

nauczyciela. Stąd należy tak prowadzić lekcje, aby rozniecić ciekawość, a może nawet 

zamiłowanie do sztuki u młodzieży, czyli wzbogacić je o muzykę, film, rzeźbę, obraz… 

G:Ta konieczna we współczesnej polonistyce korespondencja sztuk jest trochę 

niebezpieczna, aby sprostać jej wyzwaniom, trzeba wypowiadać się w sposób kompetentny, 

to nie jest droga łatwa i wymaga od polonisty odpowiedniego przygotowania. Ty skończyłaś 

studia z zakresu wiedzy o kulturze i masz niemałą znajomość materii malarskiej, ja cenię tak 

zwaną interdyscyplinarność, ale z pewnym lękiem poruszam się w  obcym terenie, mam 

bowiem świadomość, że trzeba znać alfabet języka plastycznego i muzycznego, używać 

poprawnie pojęć dotyczących kolorystyki obrazu, kompozycji, przestrzeni, linii 

zastosowanych przez malarza,  faktury (ba! a przecież nie dane mi podziwiać dzieła sztuki 

w oryginale), a w kwestii muzyki wcale nie jest łatwiej,  mam podstawowe wykształcenie 

muzyczne i może dlatego czuję się odpowiedzialna za każde słowo. W sferze interpretacji 

muzyki mistrzami mogą być Jerzy Waldorff czy Stefan Kisielewski, oni potrafili mówić o relacji 
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miedzy instrumentami, o formie muzycznej, linii melodycznej, decydując, czy jest wyrazista, 

kapryśna, płynna, poszarpana, klarowna, czy melodia zmienia się, czy posuwa się krokami, 

a może skokami. No, Klaudio, zdecyduj, jakich słów użyć, by określić rytm i tempo i w końcu 

zajmująco mów o kolorystyce dźwiękowej, czy to brzmienie jasne, ciemne, pogodne, gęste, 

rozrzedzone, czy jest to brzmienie spójne, czy może słychać brzmienie poszczególnych 

instrumentów? Obraz a słowo, słowo a muzyka - jak mówię - kuszące i niepokojące zarazem. 

Powiedz, jakie teksty Ciebie zainspirowały do odwołań, do szukania związków między 

różnymi dziedzinami sztuki. 

K: Do lekcji dotyczącej utworu Norwida „Bema pamięci żałobny rapsod”  

wykorzystuję dwie muzyczne interpretacje wiersza w wykonaniu Czesława Niemena (dla 

niektórych uczniów zupełnie nieznany muzyk) oraz Macieja Maleńczuka. W trakcie zajęć  

uczniowie zwracają uwagę na to, że utwór jest przykładem zespolenia plastyki, muzyki 

i symboli (w myśl romantycznych zasad korespondencji sztuki), ale też zauważają 

popularność twórczości Norwida (ja to nazywam autorytetem) wśród „późnych wnuków”. 

Młodzież zastanawia się, co zyskał, a co stracił utwór przez przekład na inne, pozaliterackie, 

środki wyrazu. Porównują te dwie muzyczne interpretacje i odpowiadają na pytanie: czy 

rzeczywiście Czesław Niemen miał rację, twierdząc, że wykonanie tego utworu przez 

M. Maleńczuka jest profanacją? Wskazują na interpretację, która bardziej do nich przemawia, 

na ogół jest to wykonanie (o dziwo!) Czesława Niemena, bo „trafia do nich atmosferą 

wiersza”. 

G: Pomysłowe, inspirujące! Tak udowadniasz młodemu człowiekowi, że dawne dzieła 

są wciąż inspiracją dla artystów. Opowiedz mi o innych Twoich lekcjach, interesuje mnie 

wykorzystanie czytania obrazów. 

K: Analizując topos „Stabat Mater Dolorosa”, wykorzystuję obok utworu „Lament 

świętokrzyski” takie teksty kultury jak rzeźba i film, który jest doskonałą pomocą 

dydaktyczną. Uważam jednak, że bardziej interesujące niż filmowe adaptacje lektur mogą 

okazać się dzieła wprowadzające w klimat epoki i jej dzieł.  „Pieta” Michała Anioła zwana 

watykańską jest doskonałym przykładem na ten motyw i uczniowie opisują to dzieło 

ze wskazaniem przykładów na sferę sacrum i profanum. Następnie odwołuję się 

do fragmentów filmu Mela Gibsona „Pasja”, wybierając te, które łączą się z  omawianym 

tematem. Zaczynam od prelekcji wstępnej, a później  uczniowie porównują te dwie wizje 

Matki Boskiej, wskazują na  podobieństwa: kompozycję sylwetki i na słynny gest ręki, który 

wyraża bezradność, ludzką niemoc wobec cierpienia syna. Zauważają różnice – Matka 
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Boska z filmu pt. „Pasja” jest według nich starsza, brzydsza, ale pełna realizmu i ekspresji. 

Ich zdaniem „jest ona bardziej prawdziwa w swoim cierpieniu”. 

Grażyna, kiedyś wspominałaś o lekcji prowadzonej przez dwie nauczycielki, jak zrodził 

się pomysł takiego prowadzenia zajęć? 

G: Jak zrodził się pomysł lekcji interdyscyplinarnej? Sam temat: Czesław Miłosz 

„Campo di Fiori” – rozważania o historii i roli poety w społeczeństwie sprowokował do 

szukania wsparcia u koleżanki uczącej historii. Podzieliłyśmy lekcje na sekwencje typowo 

polonistyczne i historyczne. Po czynnościach wstępnych, polegających na ustaleniu typu 

liryki i pierwszych uwagach o kompozycji (wiersz składa się z dwóch części,  pierwsza 

przywołuje dwa fakty historyczne: spalenie Giordano Bruno na stosie oraz likwidację getta 

warszawskiego, wydarzenia dzieli wiele setek lat, druga część zawiera refleksje na temat 

wcześniej ukazanych obrazów), ster przejęła koleżanka Barbara Tarocińska, kierowała 

wypowiedziami uczniów komentujących wydarzenia historyczne zilustrowane slajdami, 

po czym wróciłam do analizy polonistycznej i sporządzenia krótkiej notatki: Scena na Campo 

di Fiori to przykład liryki sytuacyjnej, opisowej. Obraz egzekucji Giordano Bruno został 

zbudowany na zasadzie kontrastu - elementy kojarzące się  z atmosferą Dionizji („kosze 

oliwek, cytryn”, „kwiaty”, „wino”, „naręcza ciemnych winogron”) autor zestawia z elementami 

ewokującymi nastrój grozy (kat, stos, dogasające płomienie). Za sprawą tego zestawienia 

śmierć nabiera charakteru widowiska zaspokajającego najprymitywniejsze ludzkie instynkty 

– pogoń za sensacją, zwykłą ciekawość. Tłum jest obojętnym obserwatorem, nie okazuje 

współczucia, nie buntuje się. 

Kolejna część wiersza ponownie wymagała przywołania kontekstu historycznego, 

więc oddałam głos koleżance, która przygotowała z wybranymi uczniami kilka uwag o roli 

getta w Warszawie w opinii faszystów, przywołała wiarygodne opinie o postawie 

warszawiaków wobec sytuacji w getcie, nie pominęła oczywiście pojawiającego się w tekście 

motywu karuzeli - wykorzystała zachowane zdjęcia i tak przygotowani uczniowie mogli 

skonfrontować relację Miłosza z innymi opiniami o tamtych wydarzeniach. Ich uwagi zostały 

zawarte w kolejnej notatce: Obraz zdławienia powstania i  likwidacji żydowskiego getta 

w Warszawie buduje Miłosz w zasadzie w sposób zgodny z faktami historycznymi i na tej 

samej zasadzie, która obowiązywała w części pierwszej – zabawie towarzyszy śmierć. 

Na Campo di Fiori fruwają „odłamki kwiatów”, ich odpowiednikiem są „czarne latawce”, 

to strzępy dopalającego się getta, które dla ludzi na karuzeli są elementem zabawy. W ten 

sposób za pomocą rekwizytów poeta obrazuje zjawisko obojętności tłumu wobec ludzkiej 

tragedii.  
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Druga część wiersza stała się sposobnością do rozważań sygnalizowanych w temacie lekcji, 

część z nich, tę związaną z refleksją o historii poprowadziła pani historyk, dyskusja 

sprowadziła je  do kilku stwierdzeń:  Historią rządzi okrutne prawo życia, śmierć i tragedie 

szybko przechodzą w zapomnienie. Nasz glob to wielkie cmentarzysko ludzkich 

pokoleń: „Historia to pamięć i trupy”. Bohaterowie nawet najbardziej heroiczni odchodzą 

w przeszłość, co więcej-  historia się powtarza. Pamięć ludzka ma również zdolność 

mitologizacji, kreuje legendy, potrzeba na to tylko czasu i… mądrości poety. Obie mamy 

nadzieję, że nasi uczniowie zapamiętają, że Miłosz uczy myślenia o historii, w tym wierszu 

poeta to interpretator i komentator historii, moralista, filozof, historiozof. Dba o przechowanie 

w pamięci pokoleń prawdy historycznej. Kreuje, formułuje mity narodowe i kulturowe, 

pozwalające ocalić wartości na przekór historii będącej łańcuchem okrucieństw 

i nieprawości. 

K: Lekcja jest perfekcyjna, pomysł świetny, a co więcej uświadamia młodym ludziom, 

że fakty historyczne, wiedza polonistyczna, treść dzieł  plastycznych, muzycznych tworzą 

wieloaspektowe odczytanie wiedzy o człowieku, naszej kulturze, pozwalają  uczniom 

odnaleźć się w natłoku kultury niskiej. 

G: Coraz częściej słyszę głosy, że dziś najważniejszym zadaniem szkoły jest 

przeciwdziałanie „porwaniu za młodu” przez mass media, a przede wszystkim przez Internet. 

Skoro w tak wielu polskich domach nie ma żadnej książki z literatury pięknej, a podręcznik 

jest dla znacznej części uczniów jedyną książką, z jaką się stykają, jego znaczenia nie 

sposób przecenić. Taki podręcznik powinien wspierać wielopłaszczyznowe kontekstowe 

czytanie kultury, a przede wszystkim służyć wychowaniu przez sztukę. Romansu młodego 

pokolenia z kulturą masową nie unikniemy, trzeba zatem pokazywać mu atrakcyjność sztuki 

wysokiej, nawracać młodych ludzi na literaturę piękną. 

 

Katarzyna Bereta 

nauczycielka j. polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

CKU w Kluczborku 

1. Okiem i uchem polonisty 

Rozpoczynając zajęcia z uczniami klas pierwszych technikum staram się poznać ich 

oczekiwania związane ze szkołą oraz plany na przyszłość. Z biegiem lat trudno nie 

zauważyć, jak bardzo zmieniły się priorytety młodych ludzi. Jeszcze 15-10 lat temu na 

pytania: „Czego oczekujesz od szkoły? Co chcesz robić po jej ukończeniu?” pojawiały się 

następujące odpowiedzi: 
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- Chcę zdobyć wykształcenie i zawód. 

- Chcę zdać maturę. 

- Po zdaniu egzaminów chcę znaleźć dobrze płatną pracę (również za granicą). 

- Może pójdę na studia. 

Od kilku lat na te same pytania padają najczęściej 2 odpowiedzi: 

      - Chcę mieć zawód. 

      - Od razu po szkole wyjeżdżam z Polski do pracy. 

Dlaczego tak się dzieje? Nie miejsce tu na domysły ani politykowanie. Fakty są jednak 

takie, że od trzech lat coraz mniej czwartoklasistów składa w mojej placówce deklaracje 

maturalne i tylko jednostki podejmują studia. 

Aby uzmysłowić swoim uczniom, że lekcje polskiego nie stoją w opozycji do realnego 

życia, pozwalam im współdecydować o kształcie zajęć. Na polskim ma być ciekawie 

i rozwijająco. Każdy wie, po co pracuje na lekcji i do czego wypracowane efekty mu się 

przydadzą. Moim zdaniem nauczyciel w szkole średniej powinien być przewodnikiem, a nie 

egzekutorem czy sędzią. Staram się więc, aby to młodzież jak najczęściej prowadziła zajęcia.  

Oto kilka pomysłów na to, by polski wyglądał inaczej. 

2. Przykłady lekcji  

A. Klasa I : „Mitologie świata” (2 godziny) 

Po omówieniu kosmogonii greckiej zaproponowałam młodzieży zajęcia poświęcone 

innym wersjom stworzenia świata. Każdy w ciągu tygodnia mógł sam wybrać akt stworzenia 

opisany w dowolnej mitologii. Na umówionych zajęciach uczniowie zostali podzieleni na 

grupy zgodnie z wybranym opisem. Pracowały więc grupy: Słowian, Egipcjan, Chińczyków, 

Germanów itp. Każdy zespół na pierwszych zajęciach opracował jednolitą wersję konkretnej 

wizji stworzenia świata. Miały się w niej znaleźć zgodne z mitem i ciekawe informacje 

o początkach świata. Pod koniec tej lekcji grupy wytypowały osoby, które w ich imieniu 

zaprezentują wszystkim uczniom dany mit. Na kolejnej jednostce lekcyjnej wybrane osoby 

przedstawiały efekty pracy całej grupy. Na ocenę składały się następujące elementy: 

wierność mitowi, selekcja materiału, poprawność wypowiedzi, umiejętność zaprezentowania 

materiału. 

B. Klasa I: „Podsumowanie pracy z epoką starożytną i Biblią” (2 godziny) 

2 tygodnie przed planowanymi zajęciami uczniowie zostali przydzieleni do grup 

opracowujących zagadnienie na dany temat. Nauczyciel wskazał liderów zespołów, a ci 

wybrali spośród kolegów swoich partnerów. Grupa kontaktowała się w wybrany przez siebie 

sposób i pracowała nad następującymi tematami: kontekst historyczny, kontekst filozoficzny, 
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architektura i sztuka, poezja i proza antyku, narodziny teatru i tragedii, literacki charakter 

Biblii, Biblia i antyk jako inspiracja dla twórców późniejszych epok.  

Efektem pracy uczniów były prezentacje multimedialne liczące od 10 do 15 slajdów a czas 

ich omawiania nie mógł przekroczyć 7 minut. Podczas dwugodzinnych zajęć każdy zespół 

referował opracowany materiał, który był oceniany pod kątem zawartości merytorycznej, 

estetyki wykonania, przestrzegania czasu na prezentację, sposobu omówienia tematu. 

Dzięki takim zajęciom uczniowie uczą się selekcjonować materiał, ćwiczą wypowiedź ustną 

i pracują z wykorzystaniem IT. Zazwyczaj bardzo ciekawie wypadała praca ostatniej grupy 

(inspiracje i nawiązania), na przykład w jednej z obecnych klas pierwszych wśród 

powtarzających się dotąd przykładów pojawiły się dzieła co najmniej kontrowersyjne. Dwie 

uczennice przywołały dzieła Piotra Naliwajki („Matka Boska Częstochowska jako Barbie”)1, 

Karoliny Gołębiewskiej („Kurza twarz”)2, Erika Ravelo („Nietykalni”)3 czy Elizabeth Ohlson 

Wallin („Ecce Homo”)4. 

C. Klasa II: „Tron we krwi” (2 godziny) 

Po przeczytaniu lektury i zajęciach wprowadzających, na następnej lekcji uczniowie 

pracowali w grupach liczących 3-4 osoby. Każda z nich analizowała wskazany przez 

nauczyciela fragment lektury, wyszukując w nim elementy niezbędne do charakterystyki 

głównego bohatera i jego żony. Następnie uczniowie przeszli do nowo utworzonych 3 grup. 

W ten sposób powstały zespoły dysponujące wszystkimi informacjami. Dalsza praca polegała 

na ich uszeregowaniu, następnie na opisaniu kariery Makbeta oraz wskazaniu wpływu lady 

Makbet na rycerza. Podczas ostatnich 20 minut drugiej lekcji przedstawiciele grup 

prezentowali efekty wspólnej pracy.  

Na następne zajęcia uczniowie otrzymali zadanie domowe polegające na spisaniu cech 

charakteru obojga małżonków. Chętna osoba otrzymała dodatkowe zadanie, mianowicie 

przypomni kolegom, kim jest bohater tragiczny w rozumieniu klasycznym. 

D. Klasa II: „Szekspirowscy bohaterowie tragiczni?” (2 godziny) 

W oparciu o wyniki pracy z poprzednich zajęć i w oparciu o zadanie domowe, na tym 

bloku uczniowie tworzą charakterystyki głównych bohaterów. Jedna osoba z klasy 

przypomina definicję bohatera tragicznego i przez chwilę młodzież dyskutuje nad tym, czy 

Makbet wpisuje się ten schemat. Po uzyskaniu ustnych wniosków nauczyciel dzieli klasę na 

                                                           
1 http://piotrnaliwajko.pl/zdjecia_galeria/2/383.jpg 
2 http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/jezus-z-kurza-glowa-kontrowersyjna-wystawa-artystki-

ze,3327291,art,t,id,tm.html 
3 http://louloublog.pl/nietykalni/ 
4 http://www.kalmarlansmuseum.se/besok-oss/utstallningar/tidigare-utstallningar/ecce-homo/ 
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4 grupy. Dwie zajmują się charakterystyką Makbeta, kolejne 2  - jego żony. 

Po ok. 40 minutach przedstawiciele grup prezentują efekty pracy.  

Ostatnie dwadzieścia minut 2. lekcji to czas na zapoznanie uczniów z artykułem Jana 

Kotta5, który pomoże im ocenić efekty własnej pracy.  

Zadanie domowe: Wykorzystując dowolną technikę, stwórz list gończy za Makbetem. 

Czas na wykonanie – 2 tygodnie6. 

E. Klasa II: „Kuchenne rewolucje pana Paska” (1 godzina) 

Jako że przez kilka lat moja szkoła uczestniczyła w programie  „Szkoła Przyjazna 

Żywieniu i Aktywności Fizycznej”, również na moim przedmiocie pojawiły się treści z nim 

związane.  

Tydzień przed omawianiem „Pamiętników” J. Ch. Paska chętny uczeń zobowiązał się do 

wyszukania fragmentu tekstu opisującego żywieniowe zwyczaje Duńczyków. Pozostałe 

osoby zostały poproszone o dostarczenie na te zajęcia wypróbowanego domowego przepisu 

na zdrowe danie „jednogarnkowe”.  

Na drugiej lekcji poświęconej „Pamiętnikom” uczniowie najpierw zapoznali się z ich 

fragmentem dotyczącym duńskiej kuchni. Następnie zajęli się współczesnymi, polskimi 

przepisami. Praca przebiegała w 5 grupach. Każdy zespół otrzymał kserokopie 

dostarczonych przepisów i zajął się ich analizą. Oceniano składniki, sposób przyrządzania, 

wykorzystane przyprawy. Każda grupa w drodze głosowania wybrała najzdrowszy jej 

zdaniem przepis i krótko uzasadniła, dlaczego to właśnie ta receptura jest wg niej 

najzdrowsza.  

Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali pracę domową, w której mieli ocenić kuchnię 

dawnej Danii według współczesnego rozumienia zdrowego odżywiania się.  

3. Refleksje 

Czy warto? Warto. Czy nie szkoda na to wszystko czasu? Absolutnie nie. Najlepiej 

zaświadczą o tym znowu słowa uczniów, którzy nie raz mówią: „Szkoda, że wszystkie 

lekcje tak nie wyglądają”, albo: „Na polskim wreszcie jest ciekawie”. A nauczyciel lepszej 

gratyfikacji po usłyszeniu takich stwierdzeń nie potrzebuje. 

 

A oto efekt: (list gończy za Makbetem) 

                                                           
5 http://www.teologiapolityczna.pl/jan-kott-makbet-albo-zarazeni-smiercia-tpct-3-/ 
6 Listy gończe 1,2 i 3 
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Każdy polonista pracuje inaczej. Mamy różne doświadczenia, staż pracy, ulubione 

metody, tematy, co innego nas wzrusza, co innego odpycha, ale łączy nas cel. Chcemy, aby 

młodzi ludzie poznali polską kulturę, pokochali literaturę (zwłaszcza z „górnej półki”), 

ukształtowali system wartości. Dzielmy się zatem swoimi doświadczeniami. Bardzo proszę, 

przysyłajcie swoje pomysły, opisujcie udane zajęcia. Zostaną opublikowane i będziemy mogli 

wszyscy z nich skorzystać. 
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Patrycja Kozera 

Doradca metodyczny nauczycieli języka angielskiego 

Innowacyjne lekcje z kodami QR 

Zgodnie z definicją zaczerpniętą z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej 

i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki innowacją pedagogiczną są 

„nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub 

wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.”  Do wprowadzenia innowacji 

w szkole mogą nas inspirować nie tylko niedogodności wynikające z funkcjonowania szkoły 

lub placówki oświatowej, narastanie niepokojących zjawisk, czy też brak satysfakcji z efektów 

własnej pracy, lecz przede wszystkim chęć sprostania oczekiwaniom uczniów i ich rodziców 

oraz chęć bycia na bieżąco z postępem technologicznym oraz ze zmianami zachodzącym 

w otoczeniu. Zgodnie ze słowami Romana Millera: „Innowacja to każda zmiana 

przyczyniająca się do polepszenia wyników działania.” 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii jest dziś nieodzownym elementem 

w procesie nauczania-uczenia się. Komputer, będący narzędziem umożliwiającym 

korzystanie z zasobów internetowych, znajduje się już w każdej klasie, a na pewno w każdej 

szkole. To od nas, nauczycieli, zależy, jak wykorzystamy go na swoich zajęciach, by je 

uatrakcyjnić. Jest wiele aplikacji i stron internetowych godnych polecenia nie tylko do 

tworzenia własnych materiałów na zajęcia, ale do wykorzystania zasobów na nich 

zamieszczonych (np. filmy, podkłady muzyczne, strony muzealne) podczas lekcji.  

To nie komputery są dziś jednak ulubionym narzędziem dla uczniów, a telefony 

komórkowe, których używają oni najczęściej nie tylko do komunikowania się z innymi ludźmi, 

ale jako zabawka, narzędzie do gier, niekoniecznie tych edukacyjnych. Aby wykorzystać go 

na  lekcjach, a tym samym wzbudzić lub zwiększyć zainteresowanie uczniów naszym 

przedmiotem oraz pokazać im, iż telefon można wykorzystać w sposób bardziej rozsądny, 

na przykład może być narzędziem przydatnym do rozwijania czterech  sprawności 

językowych, możemy stworzyć dla uczniów własne karty pracy z kodami QR, w których to 

“ukryjemy” przeróżnej treści, trudności i zawartości ciekawe zadania do wykonania dla 

uczniów w czasie lekcji. 
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Ale… co to są kody QR??? Tłumacząc z języka angielskiego skrót QR, czyli “quick 

response”, oznacza “szybką odpowiedź”. Kod QR zatem “to alfanumeryczny, 

dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod wynaleziony przez japońską firmę Denso-Wave 

w 1994 roku. (Źródło: http://qr-online.pl/kody-qr.html). Kody QR służą, podobnie jak dobrze 

nam znane kody kreskowe, do kodowania znaków w taki sposób, by można je było szybko 

odczytać, używając specjalnych czytników (takich jak na przykład aplikacja QR Droid Code 

Scanner lub QR Reader). Kody QR pozwalają na zapisanie dużej ilości danych. Możemy 

w nich zatem zakodować nie tylko pojedyncze wyrazy, obrazki czy dźwięki, ale również całe 

zdania, zadania złożone z kilku, czy kilkunastu podpunktów, a nawet całe artykuły. Bezpłatne 

generatory kodów QR, które znajdziemy w sieci (jak na przykład dostępny pod adresem 

internetowym http://goqr.me. lub http://pl.qr-code-generator.com/), umożliwią nam 

przygotowanie nieograniczonej ilości kodów, które możemy na lekcjach wykorzystać 

w różnoraki sposób. 

Uczniowie, którzy otrzymują wykonane przez nauczyciela karty pracy z kodami QR, 

skanują kody swoimi telefonami i odczytują ukryte w nich informacje oraz postępują zgodnie 

z instrukcjami do danego zadania. Wszystko, czego uczeń potrzebuje do wykonania zadania  

z kodami QR to: smartfon  z dostępem do internetu (na przykład szkolne wifi) oraz z pobraną 

aplikacją służącą do odczytywania kodów QR.  

Moim ulubionym generatorem kodów, z którego najczęściej korzystam przygotowując 

karty pracy dla swoich uczniów jest http://goqr.me. Przykładowe ćwiczenie, jakie zrobiłam na 

swoich zajęciach z języka angielskiego w klasie 6 szkoły podstawowej z zastosowaniem 

kodów QR, można obejrzeć na nagraniu pod adresem internetowym: 

https://animoto.com/play/Kgx3HmT5eD3xWl9PpmYnPw.  

Zadaniem uczniów było odnalezienie ukrytych w klasie kodów QR, w których zakodowałam 

fonetycznie zapisane nazwy narodowości (w celu stworzenia fonetycznego zapisu wyrazów 

wykorzystałam aplikację www.lingorado.com). Następnie musieli oni głośno odczytać te 

nazwy i prawidłowo zapisać na karcie pracy przy nazwie odpowiadającego narodowości 

kraju. Uczniowie, którzy pierwsi wykonali zadanie bezbłędnie, otrzymali oceny bardzo dobre. 

Wszyscy świetnie się bawili, przyswajając w ten innowacyjny sposób wiedzę. Lekcje 

z wykorzystaniem kodów QR należą do najbardziej lubianych przez uczniów. 

 

  

http://qr-online.pl/kody-qr.html
http://goqr.me/
http://goqr.me/
https://animoto.com/play/Kgx3HmT5eD3xWl9PpmYnPw
http://www.lingorado.com/
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Karta pracy – COUNTRIES AND NATIONALITIES 

Find codes with the names of the countries hidden in the classroom, then read 

them aloud and write nationalities of these countries in correct places. 

   

 

 

   

 

-an -ian -ish -ese others 

1. 4. 7. 10. 13. 

2. 5. 8. 11. 14. 

3. 6. 9. 12. 15. 
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Answers: 

Poniżej przedstawiam również przykładową kartę pracy dla uczniów gimnazjum. 

Sposób jej wykorzystania zależy tylko od Ciebie, Nauczycielu!  

Think, try to fill in the gaps. If you are not sure, check the answers hidden in QR Codes. 

John is crazy… cars. 

Mary is interested … music. 

My big sister is scared … spiders. 

Sarah is addicted … painkillers. 

I am fond … pop music. 

Are you really keen … old cars? 

They are bored … Maths. 

It’s very nice … you. 

She’s always listened … heavy metal. 

Are you in love … Jane? 

We really get … well.  

I’m tired … gardening. 

John is good … skiing, isn’t he? 

Listen to me! I’m talking … you! 

My big brother has just graduated … the university. 

I am suffering … food poisoning. 

Dad had a deep cut … his finger. 

I should stay … a protein diet. 

Are you looking … a summer job? 

I’m really … science. 

I think we’ve got lost. Look … the map! 

-(a)n -ian -ish -ese others 

1. Kenyan 4. 

Ukrainian 

7. 

Spanish 

10. 

Japanese 

13. 

Dutch 

2. German 5. Italian 8. 

Turkish 

11. 

Vietnamese 

14. 

American 

3. Mexican 6. 

Brazilian 

9. Irish 12. 

Chinese 

15. 

Welsh 
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John is crazy… cars. 

 

 

Mary is interested … music. 

 

 

My big sister is scared … spiders. 

 

 

Sarah is addicted … painkillers. 

 

 

I am fond … pop music. 

 

 

Are you really keen … old cars? 

 

 

They are bored … Maths. 
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It’s very nice … you. 

 

 

She’s always listened … heavy metal. 

 

 

Are you in love … Jane? 

 

 

We really get … well. 

 

 

I’m tired … gardening. 

 

 

John is good … skiing, isn’t he? 

 

 

Listen to me! I’m talking … you! 
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My big brother has just graduated … the university. 

 

 

I am suffering … food poisoning. 

 

 

Dad had a deep cut … his finger. 

 

 

I should stay … a protein diet. 

 

 

Are you looking … a summer job? 

 

 

I’m really … science. 

 

I think we’ve got lost.  

Look … the map! 
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Patrycja Kozera 

Doradca metodyczny nauczycieli języka angielskiego 

 

Program koła zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów klasy V  

 

1. Wstęp 

Program jest realizowany w wymiarze 36 godzin lekcyjnych. Adresatem programu są 

uczniowie klasy V wyrażający chęć rozwijania swoich umiejętności językowych. Tematyka 

zajęć uwzględnia zagadnienia kulturowe dotyczące kultury krajów anglojęzycznych, a także 

wybrane zagadnienia gramatyczne. 

2. Cele edukacyjne 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych uczniów, 

 poszerzanie komponentu kulturowego, 

 rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwarcia na świat, tolerancji wobec 

innych kultur, 

 rozwijanie struktur gramatyczno-leksykalnych wykraczających poza program 

nauczania szkoły podstawowej, 

 pobudzanie świadomości językowej oraz rozwijanie wśród uczniów właściwej 

postawy wobec obcokrajowców, 

 wypracowanie z uczniami właściwych umiejętności interpersonalnych i społecznych 

do prawidłowego funkcjonowania w grupie, 

 doskonalenie umiejętności samodzielnego uczenia się, 

 wdrażanie uczniów do umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi niezbędnymi do wyszukiwania i korzystania                              

z informacji, 

 wykorzystywania Internetu jako źródła informacji, 

 zwiększenie pewności siebie u uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim 

warunkującym sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, 

 wzbogacanie słownictwa, którym posługuje się uczeń, 

 zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, 

 kształtowanie umiejętności pracy zespołowej podczas wykonywania zadań                            

i rozwiązywania problemów. 
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3. Tematyka zajęć 

1. The United Kingdom of Northern Ireland and Great Britain. Charakterystyka 

krajów wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa. Wykorzystanie aplikacji 

Google Maps. – 2 godziny zajęć 

1. Postcards from the UK. Ważniejsze miasta i zabytki w UK. Wykorzystanie aplikacji 

Google Earth. 

2. What I like in London. Wirtualne zwiedzanie Londynu. Najważniejsze miejsca                

w stolicy Anglii. Wykorzystanie aplikacji Google Earth oraz QR Codes. Ćwiczenia             

z wykorzystaniem platformy quizlet (https://quizlet.com/54906715/london-flash-

cards) – 2 godziny zajęć. 

3. The young royals. Informacje dotyczące rodziny królewskiej. 

4. The United States of America. Charakterystyka kraju. Wykorzystanie aplikacji 

Google Maps. 

5. Postcards from the USA. Ważniejsze miejsca i budynki w USA. Wykorzystanie 

aplikacji Google Earth. 

6. What I like in New York. Wirtualne zwiedzanie Nowego Jorku. Najważniejsze 

miejsca w stolicy USA. Wykorzystanie aplikacji Google Earth oraz QR Codes. 

Ćwiczenia z wykorzystaniem platformy quizlet (https://quizlet.com) – 2 godziny zajęć. 

7. British and American English – similarities and differences. Podobieństwa                       

i różnice. 

8. English speaking countries: Canada. Najważniejsze informacje o Kanadzie. 

9. English speaking countries: Australia. Najważniejsze informacje o Australii. 

10. English speaking countries: New Zealand. Najważniejsze informacje o Nowej 

Zelandii. 

11. Traditional festivals in English Speaking countries.  Zwyczaje i obrzędy podczas 

tradycyjnych świąt obchodzonych w krajach anglojęzycznych.– 3 godziny zajęć 

12. New Festivals in English speaking countries. Nowe święta w kalendarzu 

wybranych krajów anglojęzycznych.  – 2 godziny 

13. Food and drinks. Co jadają Brytyjczycy i Amerykanie? Nazwy i składniki 

tradycyjnych potraw, nazwy artykułów spożywczych. 

14. Traditional sports. Tradycyjne sporty charakterystyczne dla krajów 

anglojęzycznych. 

15. An outline of the British history. Wybrane fakty i wydarzenia z historii Wielkiej 

Brytanii.– 3 godziny zajęć 

https://quizlet.com/54906715/london-flash-cards
https://quizlet.com/54906715/london-flash-cards
https://quizlet.com/54906715/london-flash-cards
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16. An outline of the American  history. Wybrane fakty i wydarzenia z historii Stanów 

Zjednoczonych. 

17. Pop culture&songs. Wykorzystanie platformy www.lyricstraining.com do nauki 

wybranych piosenek pop – 3 godziny zajęć. 

18. Once upon a time... Opowiadanie o ciekawych wydarzeniach z przeszłości. Czasy 

Past Simple i Past Continuous. Wykorzystanie kostek Story Cubes. - 2 godziny 

19. Travelling: At the airport. Środki transportu oraz słownictwo związane z pobytem 

na lotnisku i odprawą lotniczą. - 2 godziny 

20. You will have 2 children. Przepowiadanie przyszłości. Pierwszy tryb warunkowy. 

21. How about writing a story? Piszemy opowiadania z wykorzystaniem  

www.storybird.com. - 3 godziny zajęć 

4. Realizacja programu 

Nauczyciel prowadzący zajęcia zastosuje własnoręcznie przygotowane karty pracy                

z ćwiczeniami, książki pomocnicze (np. słowniki, książki do gramatyki, wybrane aplikacje 

programy i strony internetowe przydatne do nauki języka angielskiego, materiały 

przybliżające życie i kulturę krajów anglojęzycznych, pomoce wizualne (np. plansze, plakaty, 

gry językowe, „flashcards”, pomoce elektroniczne (np. odtwarzacz płyt CD/DVD, rzutnik wraz                                       

z oprogramowaniem do tablic interaktywnych), poradniki metodyczne dla nauczycieli. 

      4.1 Metody pracy 

- metoda komunikacyjna, 

- metoda audiolingualna, 

- metody aktywizujące, 

- TIK. 

4.2 Formy pracy 

- praca frontalna, z całą grupą (lockstep), 

- praca indywidualna (kierowana przez nauczyciela lub samodzielna),  

- praca w parach, 

- praca w grupach/w zespole, 

- praca projektowa indywidualna i grupowa (wykonywana w szkole lub w domu). 

           4.3 Wykorzystane materiały: 

- Window on Britain, Oxford University Press, 

- Oxford Guide to British and American Culture for learners of English, Oxford 

University Press 

- The illustrated British history book, Ch. Wright, Weetabix 

http://www.lyricstraining.com/
http://www.storybird.com/
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- Australia and New Zealand, Oxford Bookwarms Library, Oxford University Press 

- The USA, A. Baxter, Oxford Bookwarms Factfile, Oxford University Press 

- New York, J. Escott, Oxford Bookwarms Factfile, Oxford University Press 

- London, J. Escott, Oxford Bookwarms Factfile, Oxford University Press 

- England, J. Escott, Oxford Bookwarms Factfile, Oxford University Press 

- Scotland, S. Flinders, Oxford Bookwarms Factfile, Oxford University Press 

- Ireland, T. Vicary, Oxford Bookwarms Factfile, Oxford University Press 

- Seasons and Celebrations, J. Maguire, Oxford Bookwarms Factfile, Oxford University 

Press 

- gry i karty pracy własnego autorstwa, 

- zasoby internetowe, 

- strony/aplikacje Google Maps, Google Earth, Quizlet, QR Codes. Storybird, 

StoryCubes. 

5. Ocenianie 

Uczestnicy zajęć podlegać będą bieżącej ocenie postępów poprzez udzielanie 

informacji zwrotnej przez nauczyciela, bowiem znajomość języka rozumianego jako 

narzędzia komunikacji to efektywne reagowanie na wypowiedzi i gotowość do zareagowania 

stosownie do danej sytuacji, dlatego też nie da się jej ocenić stosując narzędzia takie jak 

testy czy sprawdziany. Na zakończenie zajęć uczniowie napiszą test wiedzy o krajach 

anglojęzycznych, weryfikujący procentowo stopień przyswojenia omawianych w trakcie zajęć 

zagadnień. 

 

 

 

 

 

  



  

METODYK X        2016/2017                                                         59 
 

Beata Kwiatoń-Czernik 

doradca metodyczny nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie 

 

„Demokracja jest najgorszym z ustrojów, ale nie znam lepszego” 

 Ta parafraza słów Winstona Churchilla była tytułem programu autorskiego, który 

realizowałam z uczniami gimnazjum we współpracy z Ewą Włos, nauczycielką sprawującą 

opiekę nad Samorządem Uczniowskim w mojej szkole. Realizacja tego programu była dla 

mnie jednym z większych wyzwań w pracy dydaktycznej, ale dostarczyła także zawodowej 

satysfakcji. Jego ideą chciałabym się podzielić z czytelnikami Metodyka. 

  Program zakładał realizację następujących celów: 

 przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego 

i demokratycznego państwa prawa,  

 zrozumienie przez nich zasad demokracji konstytucyjnej i szanowanie wartości 

demokratycznych,  

 ukazywanie praktycznych zastosowań procedur demokratycznych w szkole,  

 wspieranie samorządności uczniowskiej,  

 ugruntowanie poczucia więzi ze wspólnotą lokalną. 

 Czas realizacji programu wyniósł około roku, a zgodnie z obowiązującym prawem 

oświatowym, musiał on być, rzecz jasna, wcześniej zaakceptowany przez Radę 

Pedagogiczną. Podczas jego realizacji przeprowadziłyśmy kilka przedsięwzięć, w które 

zaangażowałyśmy naszych uczniów (wielu z nich było aktywnymi działaczami uczniowskiego 

samorządu), a także władze samorządu powiatowego i gminnego. Wykorzystałyśmy również 

odbywające się wówczas wybory do polskiego parlamentu, aby młodzież mogła 

w zastosować w praktyce niektóre procedury demokratyczne, w tym samo głosowanie. 

Dlatego też pierwszym działaniem realizowanym w ramach programu było przeprowadzenie 

szkolnych prawyborów do parlamentu RP oraz wyborów władz SU. Obydwa wydarzenia 

miały miejsce na początku roku szkolnego, a głosowania były poprzedzone szeregiem 

czynności mających na celu nie tylko sprawne przeprowadzenie samych wyborów, ale 

i odpowiednie przygotowanie do nich uczniów. Musieli oni zapoznać się ze statutem szkoły 

i z ordynacją wyborczą do Sejmu i Senatu, opracować regulamin wyborów do Zarządu 

i innych organów SU, opracować programy wyborcze dla kandydatów do SU, zebrać 

informacje na temat  programów partii politycznych, przeprowadzić kampanię wyborczą, a po 
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wyborach wydać gazetkę, w której opublikowano wyniki wyborów do SU i do parlamentu. Te 

ostatnie porównano z wynikami prawyborów w szkole. Zakończeniem tego bloku 

tematycznego była wizyta naszych uczniów w polskim parlamencie. 

 Innym zrealizowanym przez nas elementem programu było popularyzowanie 

wśród uczniów wiedzy o działalności statutowych organów szkoły, ze szczególnym naciskiem 

na samorząd uczniowski. Z naszych obserwacji wynikało, że wiedza na ten temat jest dalece 

niewystarczająca, a młodzież niezbyt dobrze rozumie zasady i znaczenie funkcjonowania 

samorządności uczniowskiej w szkole. Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie uczniowie 

analizowali zatem fragmenty ustawy o systemie oświaty oraz statutu szkoły, opracowywali 

też gazetki na korytarzu szkolnym na ten temat. Organizowałyśmy także spotkania 

z przedstawicielami poszczególnych organów szkoły. Przeprowadziłyśmy też konkurs 

Demokracja w szkole, składający się z etapu klasowego i ogólnoszkolnego, w którym 

uczniowie musieli się wykazać znajomością przepisów zawartych w statucie szkoły, głównie 

tych, które dotyczą ich praw i obowiązków oraz kompetencji organów szkoły. Chciałyśmy, 

aby zadania miały charakter praktyczny, dlatego też uczestnicy musieli m.in. wykonać projekt 

odznaki Prymusa Gimnazjum czy zaproponować nowe zapisy do statutu szkoły, mające na 

celu rozwiązanie lub ograniczenie występowania wybranych problemów obecnych w życiu 

szkolnym (np. zjawiska nikotynizmu). Niektóre zadania kierowane były również 

do publiczności obserwującej półfinał i finał konkursu, dzięki czemu mogłyśmy zaangażować 

większą liczbę uczniów. 

 Kolejny element naszego programu autorskiego to współpraca z samorządem 

terytorialnym gminnym i powiatowym. Organizowałyśmy wizyty w Urzędzie Miejskim 

w Wołczynie i Starostwie Powiatowym w Kluczborku, w ramach których uczniowie mieli za 

zadanie przeprowadzić wywiady z niektórymi urzędnikami w celu pozyskania informacji 

o ważnych lokalnych problemach oraz pozyskać wiedzę na temat zagadnień istotnych dla 

młodzieży, np. o ścieżkach kształcenia ponadgimnazjalnego dostępnych w naszym powiecie. 

Uczniowie musieli również wcielić się w petentów instytucji samorządowych, chcących 

wyrobić dowód osobisty lub prawo jazdy. Zadania powyższe wykonywali w zespołach, 

zgodnie z przygotowanymi instrukcjami (załącznik nr 1). 

Dużym wyzwaniem było dla nas zorganizowanie Dnia Samorządowca, czyli zajęć 

w Urzędzie Miejskim z udziałem burmistrza, radnych gminnych oraz uczniów. Ich celem było 

porównanie funkcjonowania samorządu gminnego z samorządem uczniowskim: ich 

kompetencji,  sposobu powoływania organów uchwałodawczych i wykonawczych, zasad 

konstruowania budżetu, wykazanie słabych i mocnych stron samorządności gminnej 
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i  uczniowskiej. Uczestnicy pracowali w dwóch zespołach: uczniowskim i gminnym 

(przedstawiciele gminnych władz samorządowych), na koniec prezentowali efekty 

wykonanych zadań.  

W programie poświęconym demokracji nie mogło zabraknąć wątku poświęconego 

prawom człowieka. W związku z tym zorganizowałyśmy szkolną debatę z udziałem 

nauczycieli i uczniów na temat: Prawa ucznia a prawa człowieka. Niejako na podsumowanie 

całego programu zorganizowałam konkurs plastyczny Satyra na demokrację. Zwycięskie 

prace (załącznik nr 2) wciąż służą mi na lekcjach wiedzy o społeczeństwie jako materiały 

wspomagające analizę wad ustroju demokratycznego. 

Realizacja tego programu autorskiego wymagało ode mnie i od koleżanki, z którą 

współpracowałam, pomysłowości, poświęcenia sporej ilości czasu i energii oraz dużego 

zaangażowania uczniów. Potrzebna była też pomoc dyrektora szkoły, wyrozumiałość innych 

nauczycieli (zwłaszcza gdy organizowane przez nas działania odbijały się na frekwencji 

uczniów na ich zajęciach), a wreszcie zrozumienia ze strony samorządowców. Wysiłek tak 

wielu osób złożył się jednak na sukces ułożonego przez nas programu, na który wskazywała 

jego ewaluacja, pozytywne uwagi dyrektora szkoły i innych nauczycieli. Realizacja programu 

była również nie lada przedsięwzięciem pod względem logistycznym, ponieważ starałyśmy 

się wciągnąć do współpracy możliwie dużą grupę uczniów.  Z perspektywy czasu sądzę, 

że warto było podjąć ten trud, ponieważ program był twórczy, niektóre działania bardzo 

nowatorskie (np. Dzień Samorządowca), a jego realizacja wymagała pracy zespołowej 

zarówno wśród uczniów, jak i odpowiedzialnych zań nauczycieli. Mam nadzieję, że okaże się 

on inspiracją także dla Czytelników. 
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Załącznik nr 1. 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W STAROSTWIE POWIATOWYM 

Cele operacyjne: 

Dzięki zajęciom uczniowie 
- znają zadania realizowane przez powiat i strukturę organizacyjną starostwa 
kluczborskiego, 
- dostrzegają różnicę między zadaniami powiatu i gminy, 
- potrafią określić zadania poszczególnych wydziałów starostwa, 

- umieją „załatwić" różne sprawy w instytucji samorządowej.   
Metody: elementy wykładu , gra symulacyjna - wchodzenie w role petentów.  

Pomoce: arkusze szarego papieru, karteczki samoprzylepne, flamastry.  
Przebieg zajęć: 
 
 I WPROWADZENIE Godz. 845 – 910 

Krótkie spotkanie ze Starostą Powiatu poświęcone zadaniom samorządu powiatowego 
oraz jego organom władzy.  
II ROZWINIĘCIE 

1. Podział uczniów w drodze losowania na 6 czteroosobowych zespołów. 
2. Przydzielenie zadania każdej grupie i zapoznanie się uczniów z instrukcją. 
a) INSTRUKCJA DLA GRUPY I 

Zapoznajcie się z tablicą informacyjną znajdującą się na trzecim piętrze, odnajdźcie 
Wydział Organizacyjny Starostwa. Od zatrudnionych tam urzędników zbierzcie 
informacje na temat struktury organizacyjnej powiatu Wyniki swojej pracy 
przedstawcie w formie schematu. Przygotujcie się do jego omówienia. 

b) INSTRUKCJA DLA GRUPY II 

Zapoznajcie się z tablicą informacyjną znajdującą się na trzecim piętrze, odnajdźcie 
Wydział Ochrony i Promocji Zdrowia. Przeprowadźcie wywiad z naczelnikiem lub 
zastępcą wydziału, uwzględnijcie następujące problemy: 

1) Jakie zadania mające na celu promocję zdrowia wśród młodzieży zrealizował 

do tej pory powiat? 

2) Jakich specjalności lekarzy brakuje na terenie naszego powiatu, a których jest 

najwięcej? 

3) Czy Wydział przyjmuje skargi od pacjentów na lekarzy, a jeśli tak, to jaki jest tryb 
postępowania? 

4) Jaka jest kondycja finansowa szpitala kluczborskiego? 

c) INSTRUKCJA DLA GRUPY III 
Zapoznajcie się z tablicą informacyjną znajdującą się na trzecim piętrze, odnajdźcie 

Wydział Komunikacji i Transportu. Dowiedzcie się, w jaki sposób można otrzymać 

prawo jazdy i zarejestrować nowy samochód (dowiedźcie się, jakie są potrzebne 

dokumenty i wypełnijcie stosowne druki). Zdobądźcie krótką informację na temat 

innych zadań Wydziału Komunikacji i Transportu. 

d) INSTRUKCJA DLA GRUPY IV 
Zapoznajcie się z tablicą informacyjną znajdującą się na trzecim piętrze, odnajdźcie 

Wydział Edukacji. Zdobądźcie informacje na temat szkolnictwa 
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ponadgimnazjalnego w powiecie (ilość szkół, główne kierunki kształcenia, ilość 

uczniów, problemy dotyczące kadry nauczycielskiej). 

e) INSTRUKCJA DLA GRUPY V 
Zapoznajcie się z tablicą informacyjną znajdującą się na trzecim piętrze, odnajdźcie 

Wydział Finansowy. Dowiedźcie się, skąd pochodzą wpływy do budżetu powiatu 

i jak środki te są wydawane. Wyniki swojej pracy przedstawcie w formie tabeli. 

Dowiedzcie się, ile wynosi budżet Powiatu Kluczborskiego i  jakie są największe 

wydatki. 

f) INSTRUK  f) INSTRUKCJA DLA GRUPY VI 
Zapoznajcie się z tablicą informacyjną znajdującą się na trzecim piętrze, odnajdźcie 

Wydział Budownictwa. Wyobraźcie sobie, że zamierzacie kupić i wyremontować 

stary dom na terenie naszego powiatu. Dowiedźcie się o wszelkie formalności 

związane z kupnem i remontowaniem domu, które będziecie musieli załatwić 

w Starostwie. 

 
Na wykonanie powyższego zadania uczniowie mają ok.20 minut. 

3. Ok. godziny 9.50 grupy przystępują do omówienia zrealizowanych przez siebie 

zadań w obecności Naczelnika Wydziału Edukacji. 

4. Dzielenie się przez uczniów swoimi wrażeniami i doświadczeniami w roli 
petentów. 

5. Sporządzenie planszy cech dobrego urzędnika. 

 

 III ZAKOŃCZENIE 
1. Jakie dostrzegacie podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu samorządu gminnego 

i powiatowego? Uczniowie w dwóch grupach na różowych karteczkach wpisują różnice, 

a na żółtych podobieństwa. Karteczki te przylepiają na dużych planszach. 

2. Ocena pracy uczniów przez nauczycieli. 
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Załącznik nr2.  

Prace nagrodzone w konkursie  SATYRA NA DEMOKRACJĘ 
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Dariusz Jaśkiewicz 

doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego  

 

Program zajęć pozalekcycjnych w ZGSP w Lasowicach Wielkich 

autorstwa Magdaleny Pawlickiej 

TANIEC JAKO  ELEMENT KULTYWOWANIA TRADYCJI ŚLĄSKIEJ  

„Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. 

Oswaja nas z widokiem pięknych form                                                                       

i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków. 

Łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. 

W ten sposób rozwija i kształci smak.” 

LUKIAN SAMOSAT 

 Wstęp 

 Taniec to nie tylko ruch, osiąganie artystycznej wypowiedzi, ale wychowanie 

człowieka: wychowanie społeczno-moralne, estetyczne, umysłowe, wychowanie fizyczne 

i zdrowotne, a także posiada funkcje terapeutyczne, poznawcze i kształtujące osobowość. 

Taniec zawsze towarzyszył w życiu człowieka i przez wieki odkrywano w nim nowe 

możliwości. 

 W dzisiejszych czasach istotnym elementem współczesnej edukacji szkolnej 

i pozaszkolnej jest poczucie własnej tożsamości, która powinna być skierowana na 

wychowane człowieka mądrego, otwartego i zaangażowanego w odkrywanie, 

poznawanie własnych korzeni. Głównym celem kształcenia dzieci i młodzieży  jest 

kształtowanie postaw w powiązaniu z tradycjami własnego regionu, w poczuciu ich 

wartości i odrębności. 

 Działania takie są podejmowane w naszej szkole - szkoła kultywuje tradycje 

śląskie. Posiada  izbę śląską, która została wyposażona w eksponaty podarowane przez 

mieszkańców okolicznych wiosek. Były prowadzone zajęcia pozalekcyjne w ramach 

których uczniowie zapoznali się z tradycjami, obrzędami, strojami ludowymi oraz gotowali 
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śląskie potrawy. Odbywają się imprezy okolicznościowe, w czasie których młodzież może 

pochwalić się znajomością gwary śląskiej (różnego rodzaju inscenizacje, przedstawienia, 

skecze). Przykładem takiej imprezy może być niedawno obchodzone Święto Pieczonego 

Ziemniaka. W czasie festynu reprezentacje klas oraz rodziców mieli za zadanie odgadnąć 

z podanego przepisu co to za potrawa śląska i podać nazwę w regionalnym języku. 

Ponadto odbył się pokaz "mody na  wykopki z humorem", której opis był w gwarze śląskiej. 

Można by było wymieniać jeszcze wiele takich przykładów kultywowania kultury śląskiej, 

ale brakuje jednej części do całkowitego spełnienia tego zadania - a jest nim taniec. 

1. Zakres innowacji. 

 Program dotyczący edukacji tanecznej realizowanej na zajęciach 

pozalekcyjnych, który przyspiesza rozwój poczucia rytmu, elastycznego poruszania się 

taneczno-ruchowego, podnosi sprawność ruchową. Program jest zgodny z podstawą 

programową, stanowi uzupełnienie i wzbogacenie treści programowych z zakresu 

wychowania fizycznego, edukacji muzycznej i wychowania społeczno-moralnego.  

       Innowacja obejmie uczniów gimnazjum z klasy I, w liczbie 12 osób. W związku 

z wprowadzeniem dodatkowych zagadnień i treści konieczne jest wprowadzenie jednej 

godziny zajęć tygodniowo, w ramach zajęć dodatkowych.  Zajęcia będą realizowane od 

stycznia 2016 do czerwca 2017r. 

 

2. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane.  

 Program umożliwi młodym ludziom realizowanie pasji, rozwijanie własnych 

zainteresowań (ze wstępnej diagnozy wynikało, iż uczniowie chcą takich zajęć w szkole), 

wyobraźni, kreatywności, przezwyciężanie nieśmiałości, kształtowanie poczucia własnej 

wartości, a jednocześnie podniesie wiedzę i umiejętności z dziedziny tańca. 

 Zajęcia taneczne przyczyniłyby się do podtrzymywania tradycji, kultywowania 

narodowego dorobku kultury tanecznej, zwróceniem uwagi na niezmierne bogactwo 

ruchu i piękna w nim zawartego. Wprowadzenie tańca ludowego w procesie nauczania 

szklonego oprócz uatrakcyjnienia zajęć przyniesie pozytywne skutki w wychowaniu 

pokolenia znającego jeden z ważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego Polski. 

Taniec ludowy jest ciekawą formą pracy z uczniami. Poprzez swoją prostotę, 

a jednocześnie żywiołowość, dostojność, wesołość, fantazję jest nośnikiem głębszych 

treści np.: patriotycznych. Taniec to rozwój związany z kinezjologią edukacyjną, która 

pozytywnie wpływa na proces rozwoju umysłowego młodzieży, jest ważnym czynnikiem 

w procesie nauczania, ponieważ łączy sztukę, kulturę i sport. 
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3. Cele ogólne: 

- podniesienie świadomości młodzieży dotyczącej znaczenia tradycji śląskich 

poprzez kształtowanie postaw w powiązaniu z tradycjami własnego regionu, 

w poczuciu ich wartości i odrębności,  

- przybliżenie uczniom własnej historii i kultury ucząc ich podstawowych tańców 

śląskich. 

4. Cele szczegółowe: 

- nabywanie podstawowych umiejętności ruchowych wpływających na zdolności 

motoryczne, 

- rozwijanie indywidualnych zdolności każdego ucznia, jego inicjatywy 

i samodzielności myślenia, 

- podnoszenie sprawności poprzez zróżnicowane doświadczenia ruchowe 

doskonalące zmysły, 

- wychowanie oraz kształtowanie postaw i nawyków ucznia takich jak: 

odpowiedzialność za siebie i innych, poczucia własnej wartości bez konieczności 

rywalizacji, panowanie nad emocjami, przełamywanie własnej nieśmiałości, 

- stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu poprzez 

czynny udział w zajęciach ruchowo-tanecznych w formie pozalekcyjnej, 

- wzbogacenie programów edukacyjnych o alternatywne sposoby przyswajania 

wiedzy - metody artystyczne - taniec, 

- wyzwalanie radości z uczestnictwa w zajęciach tanecznych, 

- aktywny udział w życiu szkoły i promowanie jej na zewnątrz, 

- wzmacnianie motywacji oraz wskazywanie możliwości rozwoju i osiągania 

sukcesu. 

      5. Realizowane treści. 

      5.1 Dostarczanie uczniom wiadomości i umiejętności inspirujących do    

            samooceny, samokontroli i samodzielności w podejmowaniu działań   

            i troski na rzecz zdrowia własnego i innych 

            -     rola profilaktyki działań na rzecz podnoszenia własnego poziomu    

                  zdrowia i zapobiegania ewentualnym chorobom cywilizacyjnym 

w przyszłości 

            -    dostarczenie informacji na temat roli, znaczenia i wpływu tańca na 

                    organizm człowieka: 
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- taniec jako źródło relaksu, poprawy ogólnego stanu zdrowia, walki z otyłością 

i innymi chorobami cywilizacyjnymi 

- umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju 

fizycznego w okresie dojrzewania 

    5.2  Kształtowanie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju fizycznego  

i psychicznego dziecka. 

    5.3  Wyrabianie pozytywnego stosunku do czynnego spędzania czasu     

            wolnego: 

- świadomy udział w różnych formach aktywności sportowo- rekreacyjnej  

w szkole, poza szkołą i po zakończeniu edukacji; 

- rozbudzanie świadomości i odpowiedzialności za swoje zdrowie i sprawność 

jako wartości uniwersalnych; 

- propagowanie postaw sportowych w środowisku społecznym; 

- gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych formach aktywności   fizycznej 

oraz ich organizacji; 

- zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem;             

- umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu;     

- kształtowanie sprawności kondycyjnej, koordynacyjnej  i morfofunkcjonalnej;   

- rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, kształtowanie ambicji. 

5.4 Kształtowanie psychomotoryki poprzez nauczanie i doskonalenie  różnych form 

aktywności ruchowej, w tym przypadku tańców 

5.5 Wdrażanie do aktywnego wypoczynku, podnoszenie aktywności      

         ruchowej poprzez tańce, współzawodnictwo i współpracę w grupie. 

  5.6 Udział w różnorodnych formach aktywności fizycznej połączonej 

z elementami wiedzy o tańcu i kulturze śląskiej. 

 5.7  Kształtowanie właściwej sylwetki i ogólnej sprawności poprzez zajęcia   taneczne. 

 5.8  Rozwijanie zdolności rytmiczno–tanecznych, harmonii i piękna  ruchu. 

 5.9  Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

 5.10 Umiejętność dbania o zdrowie własne i innych. 

6. Materiał nauczania. 

Do najpopularniejszych tańców regionalnych Opolszczyzny zaliczamy: Trojak, 

Koziorajka, Miotlarz, Stara baba czy Nie chcę cię znać. 



  

METODYK X        2016/2017                                                         71 
 

TROJAK - taniec rozpowszechniony na terenie całej Polski, tańczony jest do tej 

samej melodii co "Zasiali górale owies"; muzyka jaki i taniec składają się z dwóch części: 

melodii I w metrum 3/4 i melodii II w metrum 2/3; wolna, dostojna część pierwsza 

kontrastuje z żywą, pełną temperamentu drugą częścią tańca; tańczy dowolna liczba 

trójek - tancerz stoi w środku, trzymając za ręce tancerki ustawione po bokach; elementy 

taneczne: krok ze wznosem skrzyżnym nóg i wspięcie na palce nogi postawnej, podskoki 

zmienne, przytupnięcie w rytmie dwie ósemki i ćwierćnuta 

KOZIORAJKA - taniec trójkowy, tancerz i dwie tancerki wiążą kółeczko, ręce 

opuszczone,  tancerz tańczy z tancerkami "haczyk", tancerki nie będące w obrotach 

wykonują podskoki zmienne w miejscu; tancerze wykonują po cztery obroty w haczykach 

z każdą tancerką; elementy taneczne: podskoki zmienne, podskoki z wykrętami i obroty 

podskokami z chwytem w "haczyk". 

MIOTLARZ - określany jest jako "polka z miotłą" lub "polka na miotle"; tańczący 

w postawie swobodnej stoją w dwóch szeregach naprzeciw siebie (jeden szereg tworzą 

tancerze, drugi tancerki); elementy tańca: krok polkowy w przód i obrotach; w tańcu 

występuje rekwizyt - miotła 

STARA BABA - wykonywany w parach stojących w dwóch szeregach naprzeciw 

siebie w większej odległości, ręce złożone na biodrach; elementy tańca: kroki w rytmie 

ćwierć nutowym, po linii prostej w przód, w tył i w obrocie; potrójne przytupnięcia w rytmie 

dwie ósemki i  ćwierćnuta. 

NIE CHCĘ CIĘ ZNAĆ - w tańcu może brać dowolna ilość par, które ustawiają się 

w dowolnym miejscu na sali; zaliczany do tańców pantomimicznych - tańczący oddalają 

się od siebie, gestem rąk podkreślają słowa śpiewki, które brzmią "nie chcę cię znać, 

następnie zbliżają się do siebie i gestem rąk przywołują się nawzajem, podają sobie ręce 

w parach, kołysząc się w parach ruchem wahadłowym i wreszcie obejmując się krążą 

parami dookoła wspólnej dla pary osi. 

7.  Metody pracy i formy zajęć: 

A. Metody nauczania  ruchu: 

- metoda syntetyczna - polega na całościowym nauczaniu zestawów mniejszych 

elementów, motywów i wreszcie większych zestawów muzyczno-ruchowych, 

- metoda analityczna - polega na dzieleniu złożonych i trudniejszych 

koordynacyjnych ćwiczeń na fragmenty, które po osobnym opanowaniu scala się 

w płynny ruch, 
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- metoda mieszana (syntetyczno-analityczna) - polega w pierwszej fazie na 

nauczaniu częściami tańca a następnie w pełnej formie, 

-  metoda kompleksowa - polega na nauczaniu wyodrębnionych przez nauczyciela 

kompleksów ruchowych danego tańca i jest połączeniem poprzednich metod, 

stosowanym często w celu korygowania błędów w wykonywanym ruchu. 

- Metody twórcze - elementy kinezjologii edukacyjnej. 

B. Formy: 

- partnerskie (np.: przez wykonywanie zadań tanecznych i ruchowych w parach), 

- indywidualne (autoprezentacja, indywidualne zadanie taneczne), 

- grupowe (w małych 3-6 osobowych zespołach), 

- zbiorowe, 

- rozmowa, dyskusja. 

C. Ze względu na miejsce realizacji procesu kształcenia : 

- klasowo-lekcyjne, 

- ogólnoszkolne (np.: pokazy, prezentacje). 

8.Przewidywane efekty: 

- wzbogacenie wiedzy uczniów dotyczącej tradycji śląskiej, 

- stworzenie przez uczniów fotoreportażu  w celu nauki, samooceny i ocen 

współćwiczących 

- rozpowszechnianie tradycji regionalnej poprzez umieszczanie filmików z zajęć, 

raz w miesiącu, na szkolnym facebooku, 

- wykształcenie świadomość własnego ciała poprzez taniec, 

- wzmocnienie  koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

- wychowanie i kształtowanie postaw i nawyków ucznia takich jak: 

odpowiedzialność za siebie i innych, panowanie nad emocjami, przełamywanie 

własnej nieśmiałości, poczucie własnej wartości bez konieczności rywalizacji, 

- wykształcenie orientacji w przestrzeni, 

- usprawnienie całego ciała - podniesienie tężyzny fizycznej, harmonijny rozwój, 

- podniesienie poczucia rytmu oraz uwrażliwienie na muzykę , 

- umożliwienie  przeżywania sukcesu i satysfakcji z własnej pracy, 

- posiadanie przez program walorów edukacyjno-wychowawczych- zmienienie 

stylu i sposobu spędzania czasu wolnego, 

- rozwijanie zainteresowań na dodatkowych zajęciach, 
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- znacząco wpłynie na lateralizację i koordynację. 

9. Sprawdzenie osiągnięć ucznia 

- prezentacje szkolne - imprezy okolicznościowe, imprezy pozaszkolne, 

(prezentowanie tańców lokalnej społeczności- występy artystyczne)  

- prezentacja multimedialna na zakończenie innowacji, 

- obserwacja uczestników zajęć i ich postępów, umiejętności nabytych podczas 

zajęć tanecznych. 

 

10. Ewaluacja 

          Aby się przekonać, czy zaproponowany program przynosi oczekiwane efekty, 

konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji tj. działania zmierzającego do stwierdzenia, 

w jakim stopniu zamierzone w programie cele zostały osiągnięte, czy proponowane metody, 

środki i formy pracy są skuteczne. Działania ewaluacyjne skierowane będą na badanie 

osiągnięć uczniów jak i ocenę własnej pracy.  

          Narzędziami badawczymi będą ankiety ewaluacyjne. 

Wyniki będą wykorzystywane w celu modyfikacji proponowanego programu. Będzie 

to rodzaj wskazówki dla nauczyciela co uczniom podobało się najbardziej w czasie zajęć, 

a co mniej. Uczniowie wyrażą także swoją opinię na temat potrzeby tego typu zajęć oraz 

przygotują pokaz, występy dla lokalnej społeczności.  

 

10. Bibliografia 

- "Taniec w teorii i w praktyce" Olga Kużmińska - Akademia Wychowania 

Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2002, 

-   "Tańce integracyjne" praca zbiorowa pod redakcją Leszka Gęcy -     

     Wydawnictwo Klanza, Lublin 2004, 

-   "Tańce ludowe" Franciszek Zozula, Warszawa, Nasza Księgarnia 1952, 

         -    "Różne formy tańców polskich" Centralny ośrodek Metodyki         

               Upowszechniania Kultury, Warszawa 1980.   

  A także strony i portale internetowe dotyczące tańców śląskich, np.: www.lider.szs.pl;  

www.interklasa.pl;  

www.malyslask.art.pl;  

www.edukacja.edux.pl;  

Tańce Śląskie - You Tube 

http://www.interklasa.pl/
http://www.malyslask.art.pl/
http://www.edukacja.edux.pl/


  

METODYK X        2016/2017                                                         74 
 

Ankiety ewaluacyjne 

Ankieta dla rodziców 

 (ankieta jest anonimowa) 

Drodzy Rodzice:  

Od roku szkolnego 2015/2016 w naszym gimnazjum prowadzę dodatkowe zajęcia 

taneczne w ramach innowacji pedagogicznej. 

Państwa odpowiedzi na pytania zawarte w poniższej ankiecie będą cenną wskazówką 

zasadności stosowania tego programu (właściwą odpowiedź proszę podkreślić). 

1. Czy zostali państwo zapoznani z założeniami programu innowacyjnego "Taniec jako 

element kultywowania tradycji śląskich"? 

a) tak 

b) nie 

2. Czy Pan(i) uważa, że tego typu dodatkowe zajęcia są potrzebne? 

a) tak 

b) nie 

Jeśli "tak" to dlaczego.................................................................................. 

..................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

3. Czy Pana(i) zdaniem prowadzone dodatkowe zajęcia taneczne mają wpływ na ogólną 

sprawność ruchową dziecka? 

a) tak 

b) nie 

c) nie wiem 

 

4. Czy Pana(i) dziecko chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach tanecznych? 

a) tak 

b) nie 

c) raczej tak 

d) raczej nie 

 

5. Czy Pana(i) zdaniem prezentacje tańców uatrakcyjniają organizowane uroczystości 

szkolne i środowiskowe? 

a) tak 

b) nie 

c) nie wiem 

 

6. Czy uważa Pan(i), że umiejętności taneczne Waszego dziecka 

a) poprawiły się 

b) pogorszył się 

c) są na tym samym poziomie 

Dziękuję 
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Ankieta dla uczniów 

(ankieta jest anonimowa) 

 

1. Czy zajęcia taneczne były atrakcyjne? 

a) tak 

b) nie 

c) nie mam zdania 

2. Dlaczego chodzisz na zajęcia taneczne? 

a) lubię tańczyć 

b) mogę poznać nasze tańce regionalne 

c) poszerzę moją wiedzę na temat tańców 

d) lubię występować 

3. Jaka panuje atmosfera na zajęciach? 

a) jest miło i wesoło 

b) na zajęciach jest spokojnie, gdy czegoś nie umiemy, pani tłumaczy w spokojny 

sposób 

c) wszyscy z uśmiechem na twarzy wykonują kolejne układy 

4. Co najbardziej podobało Ci się na zajęciach? 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

5. Czy zajęcia taneczne pozytywnie wpłynęły na Twój rozwój? 

a) tak, czuję się lepiej wśród rówieśników 

b) jestem bardziej odważniejszy(a) i pewniejszy(a) siebie 

c) jestem zdrowszy(a) 

d) jestem bardziej sprawniejszy(a) fizycznie 

 

 

Dziękuję 
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Iwona Szczepanowska 

doradca metodyczny nauczycieli biologii i przyrody 

Interdyscyplinarny program nauczania biologii w gimnazjum w Zespole 

Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Chocianowicach. 

 

Przedstawiam Państwu Interdyscyplinarny program nauczania biologii ,,Wspólnie 

w lepszą e-przyszłość”, który napisałam w ramach projektu Nowoczesna edukacja 

przedmiotów ścisłych i humanistycznych do realizacji treści biologicznych na III etapie 

kształcenia i obejmował on klasy 1 – 3 szkoły gimnazjalnej. Innowacyjność mojego programu 

polegała na wprowadzeniu zmian w metodach nauczania biologii oraz możliwości realizacji 

programu o charakterze interdyscyplinarnym przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Tak, 

więc program ten miał charakter innowacji metodycznej i pedagogicznej. Innowacja 

metodyczna polegała na zastąpieniu dotychczas mało skutecznych, podawczych metod 

nauczania często stosowanych w szkołach na praktyczne działanie uczniów w formie 

interdyscyplinarnej oraz na realizacji metody projektu edukacyjnego. W takim podejściu do 

realizacji programu, uczniowie samodzielnie zdobywają wiadomości i dochodzą do wiedzy. 

Innowacja pedagogiczna zakładała realizację zajęć w sposób interdyscyplinarny, łączący 

wiadomości i umiejętności przedmiotów przyrodniczych z przedmiotami humanistycznymi. 

Realizacja mojego programu nauczania wskazywała uczniowi przydatność wiedzy z różnych 

przedmiotów w życiu codziennym. Ponadto innowacja zakładała zmianę modelu nauczania 

od samodzielnego działania, poszukiwania rozwiązań, problemów badawczych do 

dochodzenia do wiedzy. Program zakładał również zmianę roli nauczyciela, który towarzyszy 

uczniowi w procesie nauczania, wskazuje kierunek i inspiruje do samodzielnego działania. 

Realizacja programu wymagała ponadto zmiany tradycyjnego modelu w relacjach 

nauczyciela z uczniami i z zespołami nauczycielskimi. Program przewidziany był na 

130 godzin biologii w gimnazjum i zakładał realizację pełnej podstawy programowej, jak 

również poszerzał podstawę programową. Poszerzanie miało miejsce głównie w klasie III po 

egzaminie gimnazjalnym, a także przy realizacji projektu edukacyjnego i pracy z uczniem 

zdolnym, dla którego przedstawiłam szereg propozycji zadań, projektów i różnorodnych form 

samodoskonalenia dla uczniów chętnych. Podczas realizacji programu wykorzystywana była 

przez nauczyciela i ucznia platforma edukacyjna, co umożliwiało indywidualizację procesu 

nauczania. Uczeń dobierał indywidualnie czas pracy, liczbę zadań, stopień ich trudności 
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i literaturę, a nauczyciel do danej jednostki lekcyjnej umieszczał: zadania, materiały i zasoby 

edukacyjne. Program propaguje metody aktywizujące, stawia nacisk na pracę zespołową, 

uwzględniającą równocześnie indywidualizację nauczania.         

W programie nauczania biologii ,,Wspólnie w lepszą e-przyszłość” uwagę zwróciłam 

na zdobywanie wiedzy użytecznej, którą uczeń może wykorzystać w praktyce, a także 

rozumowanie i korzystanie z informacji. Szczególnie ważnym elementem programu było 

prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów, podczas których uczeń sam działa, 

poznaje zależności występujące w otaczającym go świecie. Podczas prowadzenia 

doświadczeń, obserwacji i eksperymentów uczeń dokonywał również różnorodnych obliczeń, 

kształcąc umiejętności matematyczne i informatyczne, bo do tych działań wykorzystywał 

komputer i programy poznane na lekcjach informatyki. W programie proponuję uczniom 

realizację różnorodnych projektów, podczas których następowała integracja wiedzy szkolnej 

z pozaszkolną, praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności, twórcze myślenie, integracja 

treści różnych przedmiotów nauczania. Ponadto podczas realizacji programu kształtuje się 

tu: umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, kreatywność, aktywność, 

przedsiębiorczość, odpowiedzialność, rozwijanie własnych zainteresowań oraz umiejętność 

prezentacji wyników pracy ucznia. W dłuższej perspektywie program przygotowuje uczniów 

do samokształcenia, planowania własnego rozwoju, rozbudzania pasji i zainteresowań. 

Ważnym założeniem skorelowanego programu nauczania biologii „Wspólnie w lepszą 

e-przyszłość” było stwarzanie przez nauczyciela licznych sytuacji dydaktycznych, które 

umożliwiły zaciekawienie ucznia i samodzielne odkrywanie świata biologii. Duży nacisk 

położyłam też na potrzeby uczniów związane z oczekiwaniami i motywacją do nauki. 

Edukacja biologiczna musi uwzględniać realizację zajęć poza salą lekcyjną, np. zajęcia 

terenowe, wycieczki, obserwacje, doświadczenia i eksperymenty. Działania te stwarzają 

uczniom możliwości obserwacji organizmów w ich naturalnym środowisku, a prowadzenie 

analiz porównawczych, dokonywanie pomiarów, badanie wpływu warunków środowiska na 

organizmy żywe, kształtują właściwe relacje uczeń – środowisko. Proponowany program 

nastawiony jest na odejście od wiedzy encyklopedycznej, a kształtowanie pozycji badacza 

i obserwatora, który samodzielnie dochodzi do wiedzy. Obserwacje i eksperymenty są 

metodami bardzo dobrymi, sprawdzonymi i preferowanymi od lat przez dydaktykę biologii 

oraz dydaktykę ogólną. Mają problemowy charakter, uwalniają indywidualny potencjał 

i wymagają wysiłku, wielostronnie aktywizują oraz uczą też współdziałania i porozumiewania 

się. To właśnie one motywują uczniów do uczenia i dają konkretne edukacyjne korzyści.  
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Gwałtowny rozwój TIK oraz powszechna dostępność do nich wpływają na potrzebę 

modyfikacji naszego myślenia o procesie nauczania - uczenia się. Program jest, więc próbą 

zrównoważenia tradycyjnego nauczania biologii z nowoczesnością. Współczesny nauczyciel 

musi prowadzić tak lekcje, aby uczniów zainteresować a nie znużyć. Materiał musi być 

podany w sposób przystępny i atrakcyjny. Zajęcia biologii powinny odbywać w pracowniach 

komputerowych, przy użyciu tablic multimedialnych gdzie uczniowie mogą wykonywać 

ćwiczenia interaktywne, uczestniczyć w e-lekcjach, przeglądać wirtualny zielnik czy 

wirtualnie zwiedzać muzeum.  Podczas realizacji programu nauczyciel korzysta z programów 

multimedialnych, filmów edukacyjnych, ćwiczeń interaktywnych. Program zawiera liczne 

propozycje ćwiczeń interaktywnych, e-lekcji, filmów wideo, schematów, tablic i prezentacji 

multimedialnych portalu Scholaris. Proponuję, również realizację e–lekcji na platformie 

e-nauczyciel przyrody oraz realizację licznych projektów metodą WebQuest. Program 

pozwala pogodzić kształcenie biologiczne z kształceniem informacyjno-komunikacyjnym. 

Na lekcjach biologii uczniowie m.in. będą się uczyć celowego wyszukiwania, gromadzenia 

i przetwarzania wiadomości przy wykorzystaniu środków informatycznych. Realizując 

metody projektu uczniowie wykorzystają poznane możliwości edytora tekstu, na zadany 

temat w różnych źródłach: Internecie, programach multimedialnych, encyklopedii, dostępnej 

literaturze, następnie dokonują połączenia złożonych dokumentów tekstowych, 

formatowania zgodnego z ich przeznaczeniem. Podczas takiego nauczania uczniowie 

nabywają również umiejętności tworzenia różnorodnych prezentacji wyników i wniosków 

własnego zdobywania wiedzy.  

Technika komputerowa wymusza na nauczycielu zmianę strategii nauczania i metod 

pracy na zajęciach z podającej na problemową i operacyjną. Dotychczasowa rola 

nauczyciela polegała głównie na przekazywaniu uczniom różnego rodzaju informacji 

i organizowaniu sytuacji dydaktycznych na lekcji – teraz zmienia się ona na rolę eksperta, 

animatora, organizatora własnych poszukiwań i samodzielnych działań uczniów. Chodzi 

o nie przekazywanie materiału fotograficznego i następnie jego odpytywanie, lecz, o jakość 

poznawczych działań uczniów. Stąd słuszny wydaje się pogląd, że najbardziej pożądane 

z punktu widzenia dydaktyki są takie programy, które wymagają od uczniów stosunkowo 

dużego pola samodzielności jego myślenia i działania poprzez wybór określonej możliwości 

rozwiązywania problemu. Komputer, jeśli jest właściwie wykorzystany wpływa na 

wielostronny rozwój oraz samodzielność uczniów. Jest środkiem nie tylko prezentacji 

określonych treści nauczania, ale może służyć do sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów, 

wspomagać ćwiczenia laboratoryjne i gry dydaktyczne. To nie samo zastosowanie 
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programów komputerowych podnosi efektywność nauczania, lecz dobór treści i przede 

wszystkim sposób wykorzystania go przez nauczyciela. 

 W interdyscyplinarnym programie nauczania biologii „Wspólnie w lepszą 

e-przyszłość” zaproponowałam dodatkowe treści nieujęte w podstawie programowej: 

inwentaryzacja fauny i flory najbliższego otoczenia, biomonitoring stanu środowiska 

naturalnego najbliższej okolicy, analizę sanitarną wody, formy ochrony przyrody w najbliższej 

okolicy, omówienie działań na rzecz ochrony środowiska Międzynarodowych Organizacji. 

Przy omawianiu zjawisk otaczającego nas świata należy łączyć wiedzę i umiejętności 

z różnych dziedzin nauki. Korelacja ma na celu pokazanie uczniom spójnego obrazu świata 

oraz zastosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu. Korelacja treści ma zapewnić 

wszechstronne zastosowanie zdobytej wiedzy oraz łatwiejsze jej zrozumienie i przyswojenie. 

W programie przedstawiłam propozycje korelacji biologii z innymi przedmiotami: 

• fizyką, chemią i matematyką: siły tarcia – należy omówić jak przyroda rozwiązała 

problem tarcia, czyli, w jaki sposób zmniejsza się tarcie u zwierząt i ludzi; jakie związki 

chemiczne wchodzą w skład śluzu, wypełniającego torebki stawowe; jaki jest ich skład 

procentowy, 

• fizyką, geografią i chemią: alternatywne źródła energii – należy omówić rozmieszczenie 

złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla, zjawiska pływów morskich, proces fermentacji 

beztlenowej na przykładzie biomasy, rodzaje energii odnawialnej, 

• chemią: należy omówić - rolę białek i ich skład chemiczny, związki organiczne, pierwiastki 

biogenne, energię w komórkach, oddychanie komórkowe, wodę i jej znaczenie, wykonać 

wykrywanie cukrów w produktach spożywczych, przedstawić rolę, budowę cytoplazmy, 

ruchy cytoplazmy, badanie laboratoryjne wody, gleby, 

• fizyką: akustyka – należy omówić, zagadnienia związane z akustyką, a budowa narządu 

słuchu, wzrok, budowa mikroskopu, 

• fizyką i geografią: rozszerzalność temperaturowa wody i jej znaczenie w przyrodzie – 

stany skupienia wody i ich właściwości, anormalna rozszerzalność wody; zasoby wodne 

i ich źródła; erozja; obieg wody w przyrodzie, 

• fizyką i chemią: znaczenie dyfuzji w przyrodzie: osmoza, ruchy Browna. Znaczenie wody 

dla życia na Ziemi: wpływ właściwości termodynamicznych na organizmy żywe. 

Powietrze. Wpływ poruszających się pojazdów mechanicznych na skażenie środowiska 

naturalnego. Wpływ procesów wytwarzania energii na środowisko naturalne (energia 

paliw kopalnych, energia przypływów i odpływów, energia geotermiczna, bioenergia. Rola 

fal dźwiękowych w przyrodzie. Błony plazmatyczne. Energia w komórkach, 
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• geografią: zróżnicowanie świata roślin i zwierząt. Świat roślin i zwierząt Polski. Lasy 

w Polsce, rola lasów w życiu i gospodarce człowieka. Ekologia, biologiczne cechy 

populacji. Roślinny i zwierzęta świata. Formy ochrony krajobrazu na wybranych 

przykładach, międzynarodowe działania państw na rzecz ochrony środowiska, 

odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody. Gleby: zróżnicowanie gleb, przydatność 

rolnicza gleb. Dokumentowanie wycieczki, plan najbliższej okolicy, 

• geografią i chemią: zasoby przyrody: (odnawialne i nieodnawialne, alternatywne źródła 

energii). Wietrzenie chemiczne; zjawiska krasowe. Krążenie wody w przyrodzie. 

Zanieczyszczenie środowiska, 

• matematyką: symetria - symetria i asymetria w przyrodzie. Figury symetryczne - typy 

symetrii kwiatów, liści. Wielokąty foremne - budowa plastra miodu. Wyrażenia 

algebraiczne - zjawiska opisane modelem wzrostu arytmetycznego lub geometrycznego. 

Funkcje okresowe – zjawiska okresowe, 

• techniką: odżywianie, pokaz i degustacja zdrowej żywności. Wykonanie folderów 

promujących zdrowy styl życia. Konkurs na plakat. Zagrożenia. Nałogi. Zanieczyszczenie 

środowiska, wystawy prac plastycznych, wystawa fotograficzna dokumentacja form 

przyrody, 

• wychowaniem fizycznym: narząd ruchu. Zdrowy styl życia. Organizacja zawodów 

i konkursów sportowych. Wycieczki, rajdy, turnieje międzyklasowe, 

• językiem polskim: stan zdrowia i choroby, wykonanie gazetek, ulotek, przyroda 

w literaturze, publikacje na stronie szkolnej, wystawy, wywiady, akademie szkolne, 

spotkanie z lekarzem, pielęgniarką, leśniczym, sprawne i piękne posługiwanie się 

językiem polskim. Debaty, dni akcyjne, dyskusje problemowe, redagowanie listów 

otwartych do władz samorządowych zwracających uwagę na problemy, sylwetki wielkich 

Polaków. Rozbudzanie potrzeb czytelniczych. Wykorzystanie mediów, jako narzędzi 

pracy intelektualnej. Rozwijanie wiedzy o komunikowaniu się ludzi bezpośrednio i przez 

media. Wskazywanie zależności miedzy formą i językiem mediów a zamierzeniami, 

postawami i kulturą twórców komunikatów artystycznych, informacyjnych, reklamowych 

i propagandowych. Podstawy projektowania i wykonania różnych form komunikatów 

medialnych. Sporządzanie opisów bibliograficznych do własnych opracowań. Sprawne, 

czytanie, notowanie i selekcjonowanie wiadomości. Wykorzystanie mediów, jako źródło 

informacji i opinii w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy. Umiejętność krytycznej 

analizy wartości oferty mediów i dokonywania właściwego wyboru w korzystaniu 

ze środków masowej komunikacji, 
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• językiem angielskim: e-lekcje z programami wprowadzającym i utrwalającym pojęcia 

biologiczne w języku angielskim, 

• historią: przyroda w sztuce, inscenizacje, zabytki regionu, obrzędy, tradycje regionu, 

historia regionu, wycieczka do muzeum, lokalne miejsca pamięci, odpowiednie 

zachowanie podczas uroczystości szkolnych i państwowych, sylwetki wielkich Polaków, 

współpraca z samorządem lokalnym, historia i tradycja własnej rodziny na tle historii 

i tradycji regionu, 

• informatyką: baza danych. Edukacyjne programy multimedialne. Wyszukiwanie 

informacji w Internecie. Metoda projektu (wykorzystanie poznanych możliwości edytora 

tekstu, wyszukiwanie informacji na zadany temat w różnych źródłach: Internet, programy 

multimedialne, encyklopedie, dostępna literatura, łączenie złożonych dokumentów 

tekstowych, formatowanie dokumentów zgodnie z przeznaczeniem). Tworzenie 

prezentacji Power-Point, 

Oczekuję, iż dzięki skorelowaniu treści, nauczania przedmiotów matematyczno- 

przyrodniczych i humanistycznych zwiększy się efektywność wszechstronnego kształcenia, 

rozwijania zainteresowań i pasji uczniowskich. 

W programie proponuję również realizację projektu w celu wykorzystania zasobów 

środowiska ,,Projekt wykorzystania środowiska lokalnego do edukacji ekologicznej”. 

Nauczyciel może tu prowadzić zajęcia z klimatologii, meteorologii, zajęcia dotyczące 

monitorowania środowiska lokalnego, zajęcia terenowe służące do poznania lokalnej flory 

i fauny. Jak najbardziej można również wykorzystać występujące obiekty zabytkowe na 

danym terenie, które mogą służyć do poznania dziedzictwa kulturowego, historii czy też 

lokalnej tradycji regionu. Występujące w okolicy gospodarstwa ekologiczne, pomogą 

przedstawić celowość i zasady produkcji zdrowej żywności, która jest podstawą zdrowego 

odżywiania człowieka. Dzięki takiemu ujęciu projektu do realizacji form pozalekcyjnych 

można włączyć nauczycieli przedmiotów z: języka polskiego, języka angielskiego, 

niemieckiego, historii, wychowania fizycznego, techniki, geografii, fizyki, chemii, matematyki 

i informatyki a także miejscowego leśnika, działaczy koła wędkarskiego czy pracowników 

muzeum kluczborskiego. Na wskutek takich działań wzrośnie świadomości edukacji 

ekologicznej i zrozumienie zagadnień związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. 

Proponowane działania pogłębią wiadomości o przyrodniczo – historycznych walorach 

najbliższej okolicy. Nauczą zdrowego i aktywnego trybu życia wskażą, w jaki sposób twórczy 

należy odbierać przyrodę. Tak ukształtowana bogatsza, wrażliwa osobowość ucznia pozwoli 

lepiej dostrzegać środowiskowe problemy i rozwiązywać je w dorosłym życiu. 
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Skuteczne kształcenie zależy od tego jak nauczyciel pokieruje procesem nauczania 

tzn., jakie zastosuje metody i formy pracy dostosowane do potrzeb uczniów. Drogi 

nauczycielu pozwalaj uczniom wymyślać, proponować własne doświadczenia, obserwacje, 

eksperymenty, ćwiczenia, aplikacje, zadania a nauka dla Twoich uczniów stanie się łatwa, 

szybka, przyjemna i przede wszystkim skuteczna. 

Bibliografia 

Iwona Szczepanowska. Interdyscyplinarny program nauczania biologii w gimnazjum 

w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Chocianowicach. 2013 r 

https://zasobyip2.ore.edu.pl  
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Iwona Wereta 

Nauczycielka w ZGSP w Chocianowicach 

Projekt edukacyjny: „Biomonitoring stawu na przykładzie stawu w gminie.....” 

 

Instrukcja 

1.Wizytówka stawu. 

2. Poznajemy roślinność stawu. 

Zaobserwuj rośliny rosnące nad brzegiem stawu. Scharakteryzuj liście i łodygi, zanurzenie 

w wodzie. 

Które rośliny są amfibiotyczne? 

- Jak rośliny wodne zaopatrują się w substancje odżywcze? 

- Rośliny jako wskaźnik czystości wody: 

- jeśli w stawie przeważają włosiennicznik wodny i wywłócznik kłoskowy to woda jest 

stosunkowo czysta, 

- jeżeli przeważają moczarka kanadyjska i rogatek sztywny – woda zawiera więcej 

substancji organicznych, co jest charakterystyczne dla wód zabagnionych, 

- jeśli przy brzegu występuje dużo niezapominajek, knieci błotnej i mięty pieprzowej to woda 

taka jest silnie zabagniona.  

3. Przystosowanie ptaków do życia w wodzie. 

- wielkość, 

- sylwetka, 

- barwa, 

- technika lotu, 

- głosy. 

4. Owady związane ze środowiskiem wodnym. 

- owady latające, 

- owady poruszające się po powierzchni wody (nartnik), 

- owady żyjące w toni wodnej i na dnie zbiornika, 

- Dlaczego niektóre owady często wypływają na powierzchnię wody lub trzymają się tuż 

pod nią? 

 

WNIOSKI:  

- obecność skrzydeł umożliwia owadom przemieszczanie się i zasiedlanie nowych siedlisk, 
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- owady dorosłe przebywają w wodzie tylko okresowo, 

- oddychanie tlenem atmosferycznym świadczy o wtórnym przystosowaniu owadów do 

życia w wodzie, co tłumaczy mniejszą ich liczebność w tym środowisku,  

- Jakie stadia rozwojowe owadów związane są z wodą? 

Po zakończeniu zajęć wszystkie owady zostają wypuszczone do wody. 

5. Badanie wody w stawie. 

- Ocena zapachu wody (bez zapachu – 1, nieprzyjemny silny zapach- 5) 

- Ocena zmętnienia wody, woda przeźroczysta - 1, woda bardzo silnie zmętniona 5,  

- Zabarwienie wody, torfowo- gliniaste 1, czarno- siwe 5, 

- Średnia arytmetyczna sum ocen określi jakość wody w stawie.  

6. Życie w kropli wody. 

- Pobranie wody ze stawu, 

- Samodzielne wykonanie preparatu, obserwacja mikroskopowa, próba rozpoznania 

fitoplanktonu i zooplanktonu, wnioski: czym różni się kropla wody ze stawu od kropli wody 

z kranu? 

7. Zycie w mule 

a. Organizmy żyjące na dnie środowiska wodnego , penetrujące osady denne lub żyjące na 

ich powierzchni to bentos. Dzielimy go na:  

- mikrobentos ( do 1,5mm- głównie pierwotniaki) ,  

- mezobentos (0,5 mm do kilku mm) nicienie, wirki, denne skorupiaki, formy młodociane 

owadów i skąposzczetów, 

- makrobentos (organizmy większe) pijawki, skąposzczety, mięczaki,  

8. Eutrofizacja – negatywne działania człowieka. 

Główną przyczyną eutrofizacji jest wzrost zawartości: 

- fosforu (głownie detergentów, ...) 

- azotu (wzrastająca emisja tlenków azotu do atmosfery wraz z opadami atmosferycznymi, 

.nawożenie gleby...) 

9. Podsumowanie  

Literatura:  

• Staw jako ekosystem - praca pod kierunkiem J. Szewczyka 1997 r. 

• Ocena jakości wody w zbiorniku wodnym metodą biologiczną - Z. Pańków – 2002 r. 

 

Agnieszka Grabas 
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doradca metodyczny nauczycieli matematyki 

 

Innowacje pedagogiczne na lekcjach matematyki  - przykłady dobrych 

praktyk na różnych etapach edukacyjnych. 

W niniejszym opracowaniu zaprezentuję przykłady dobrych praktyk realizowanych 

w różnego typu placówkach oświatowo-wychowawczych. Należy zaznaczyć, że dobór 

umieszczonych tu przykładów innowacji pedagogicznych ma charakter subiektywny. 

Niemniej jednak można mieć nadzieję, że przysłużą się one wszystkim refleksyjnym 

nauczycielom, wychowawcom, zaangażowanym w ustawiczne udoskonalanie swego 

warsztatu pracy. Być może zawarte tu treści będą swoistą inspiracją, pomysłami, impulsami 

do dalszych działań edukacyjnych. 

W momencie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 

publiczne szkoły i placówki zajęcia z dziećmi i młodzieżą przybrały na sile. Rozporządzenie 

ministerialne dało nauczycielom możliwość aplikowania o środki finansowe, a przede 

wszystkim rozbudziło drzemiący potencjał, podkreśliło sens pracy pedagogicznej   w oparciu 

o nowatorskie rozwiązania metodyczne, organizacyjne, programowe mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły. Szczegółowiej rzecz ujmując zmiany te posłużyły działaniom 

dydaktyczno-wychowawczym, gdzie zauważono potrzebę, a może konieczność, 

poszukiwania nowych form pracy z uczniem w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. 

Ciekawą innowację pedagogiczną prowadzili nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 

nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku. Innowacja „Szachy dla przedszkolaków ma charakter 

metodyczny. Program obejmuje naukę gry w szachy w podstawowym zakresie i zakłada 

realizację cyklu zajęć rozpisanych tematycznie, realizowanych w formie różnorodnych 

zabaw. Program ten może zostać rozbudowany zgodnie z inwencją nauczyciela oraz 

potrzebami dzieci. W ramach prowadzonych zajęć dzieci rozwiązują zadania oraz rozgrywają 

partie szachowe. W programie innowacji wyodrębniono zarówno cele główne, jak 

i szczegółowe. 

Cele główne innowacji to: 

 stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, a w szczególności ich funkcji 

poznawczych, poprzez naukę gry w szachy; 
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 popularyzacja wśród dzieci szachów jako dyscypliny sportowej i jako sposobu 

spędzania wolnego czasu. 

Cele szczegółowe innowacji to: 

 rozbudzenie zainteresowania grą w szachy; 

 opanowanie zasad gry w szachy, podstaw wiedzy szachowej oraz słownictwa 

szachowego; 

 doskonalenie strategii gry; 

 ćwiczenie logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz zadań 

szachowych; 

 kształtowanie zasad zdrowej rywalizacji i etyki szachowej; 

 nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

 popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej zwłaszcza wśród dzieci; 

 rozwijanie umiejętności spędzania przez dziecko wolnego czasu. 

Zajęcia „Szachy dla przedszkolaków” miały na celu stymulowanie wszechstronnego 

rozwoju dziecka, a w szczególności ich funkcji poznawczych, poprzez naukę gry w szachy. 

Zajęcia prowadzone były w formie indywidualnej, zespołowej oraz grupowej. Zakres 

tematyczny obejmował podstawy gry w szachy, począwszy od budowy szachownicy, 

poznania figur i ich ruchów, poznania zasad szachowych, pojęć z nimi związanych, 

a skończywszy na rozwiązywaniu różnych łamigłówek i zagadek szachowych. Dzieci 

w czasie tych zajęć chętnie przenosiły się w świat „Szachowej Krainy”. Uczyły się przy tym 

odpowiedzialności za własne czyny, logicznego myślenia, obiektywności. Nauczyciele 

zauważali również, iż dzieciom poprawiała się zdolność koncentracji i skupiania uwagi nad 

wykonywaną czynnością. W czasie kolejnych spotkań ćwiczyły nad umiejętnością działania 

i podejmowania decyzji w sytuacjach dla nich stresowych jakie pojawiały się podczas gry                                     

z przeciwnikiem. 

Jako podsumowanie całorocznej, systematycznej pracy był udział dzieci 

w zorganizowanym Szkolnym Turnieju Szachowym w ramach projektu „Edukacja przez 

szachy w szkole”. Dzieci uczestniczące w tym turnieju mogły przy okazji, stosując się do praw 

i kodeksu szachowego, uczyć się rozwijania postawy szachisty. Oprócz tego kształtowane 

były zasady zdrowej rywalizacji. Przeprowadzone zajęcia w ramach innowacji zaszczepiły                

w dzieciach chęć gry w królewską grę jaką są szachy. 

Interesującym przykładem innowacji pedagogicznej typowej dla uczniów szkoły 

podstawowej realizowali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Gedymina 
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Kaszyńskiego „NURTA” w Goździe „Matematyka wokół Chłopskiej Szkoły Biznesu”. Program 

został opracowany w oparciu o treści podstawy programowej z matematyki dla II etapu 

edukacyjnego. 

Cele kształcenia ogólnego zawarte w podstawie programowej dla szkół 

podstawowych realizowane w programie „Matematyka wokół Chłopskiej Szkoły Biznesu”: 

 zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

 kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie realizacji programu „Matematyka 

wokół Chłopskiej Szkoły Biznesu” zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego: 

 myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi 

matematyki z życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań 

matematycznych; 

 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno 

w mowie, jak i w piśmie; 

 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno--

komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 

 umiejętność pracy zespołowej. 
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Zajęcia w programie 
„Matematyka wokół 
Chłopskiej Szkoły 

Biznesu” 

Treści nauczania – 
wymagania szczegółowe 

Przykładowe zadania do 
rozwiązania przed lub po rozgrywce 

1. Historia 

Andrychowskich 

chłopów z XVIII w. 

1.1. Uczeń odczytuje 

 i zapisuje liczby naturalne 

 wielocyfrowe. 

1.3. Uczeń porównuje liczby 

naturalne. 

1.5. Uczeń liczby zapisane 

w systemie rzymskim 

przedstawia w systemie 

dziesiątkowym i odwrotnie. 

2.1. Uczeń dodaje i odejmuj 

w pamięci liczby naturalne 

dwucyfrowe i wielocyfrowe. 

2.2. Uczeń dodaje 

i odejmuje liczby naturalne 

wielocyfrowe pisemnie. 

12.4. Uczeń wykonuje 

proste obliczenia 

kalendarzowe na dniach, 

tygodniach, miesiącach, latach. 

Zad. 1. 

Pierwsze wzmianki o pracy 

andrychowskich chłopów-tkaczy 

pojawiły się już w XVII wieku. Mógł 

to być rok: 

A 1767 

B 1676 

C 1776 

D 1815 

Zad. 2. 

W latach 1764–1795 panował król 

Stanisław August Poniatowski (1732– 

798). Ile lat żył król Stanisław August 

Poniatowski? Ile lat panował? 

Zad. 3. 

Trzy lata po wstąpieniu Stanisława 

Augusta na tron Polski w wyniku 

dynamicznego rozwoju 

gospodarczego Andrychów otrzymał 

prawa miejskie na mocy przywileju 

królewskiego Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. W którym roku 

Andrychów otrzymał prawa miejskie? 

2.Zapomniane 

profesje 

rzemieślnicze 

 

9.4. Uczeń rozpoznaje i nazywa 

kwadrat, prostokąt, romb, 

równoległobok, trapez. 

9.5. Uczeń zna najważniejsze 

własności kwadratu, prostokąta, 

rombu, równoległoboku, trapezu. 

9.6. Uczeń wskazuje na rysunku, a 

także rysuje cięciwę, średnicę, 

promień koła i okręgu. 

11.2. Uczeń oblicza pola: kwadratu, 

prostokąta, rombu, równoległoboku, 

trójkąta, trapezu. 

12.6. Uczeń zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki długości. 

14.2. Uczeń wykonuje wstępne 

czynności ułatwiające rozwiązanie 

Zad. 1. 

Stelmach wykonał koło o średnicy 

równej 1 m 20 cm. Ile centymetrów 

miał promień takiego koła? 

Zad. 2. 

Znak cechowy piekarzy miał kształt 

 kwadratu o przekątnej długości 140 

cm. Jaką powierzchnię miał ten znak?  

Podaj wynik w m2. 

Zad. 3. 

Rymarz przyciął wyprawioną skórę do 

kształtu trapezu. Równoległe boki 

trapezu miały długość 1,1 m i 90 cm. 

Odległość między tymi bokami 

wynosiła 40 cm. Jaką powierzchnię 

będzie miała przycięta skóra? 
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zadania, w tym rysunek pomocniczy 

lub wygodne dla niego zapisanie 

informacji. 

3. Szlaki handlowe 

Europy w XVIII w. 

12.8. Uczeń oblicza rzeczywistą 

długość odcinka, gdy dana jest jego 

długość w skali, oraz długość odcinka 

w skali, gdy dana jest jego 

rzeczywista długość. 

12.9. Uczeń w sytuacji praktycznej 

oblicza drogę przy danej prędkości  

i danym czasie, prędkość przy danej 

drodze i danym czasie, czas przy 

danej drodze i danej prędkości, 

stosuje jednostki prędkości. 

14.3. Uczeń dostrzega 

zależności między 

podanymi informacjami. 

Zad. 1. 

Koń poruszał się kłusem ze średnią 

 prędkością 12 km/h. Ile czasu 

potrzeba było na pokonanie drogi z 

Andrychowa do Krakowa zaprzęgiem 

konnym jadącym z taką 

prędkością? W połowie drogi koń 

potrzebował około pół godziny 

wypoczynku, a droga między obu 

miejscowościami była równa 60 km. 

Zad. 2. 

Na mapie wykonanej w skali 

1:7000000 odległość z Andrychowa do 

Warszawy jest odcinkiem długości 5 

cm. Jaka jest rzeczywista odległość 

między tymi miastami? 

Zad. 3. 

Z Andrychowa do Hamburga jest 873 

km.  Ile cm będzie miała to droga na 

planie wykonanym w skali 1:9000000? 

4.Współpracaw 

produkcji i handlu 

2.1. Uczeń dodaje i odejmuje w 

pamięci liczby naturalne dwucyfrowe 

i wielocyfrowe. 

2.3. Uczeń mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę naturalną 

jednocyfrową, dwucyfrową 

lub trzycyfrową w pamięci i pisemnie. 

4.1. Uczeń opisuje część danej 

całości za pomocą ułamka. 

4.3. Uczeń skraca i rozszerza ułamki 

zwykłe. 

4.4. Uczeń sprowadza ułamki do 

wspólnego mianownika. 

4.5. Uczeń przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej i odwrotnie. 

4.6. Uczeń zapisuje wyrażenia 

dwumianowane w postaci ułamka 

dziesiętnego i odwrotnie. 

Zad. 1. 

Dwóch piekarzy postanowiło wspólnie 

zamówić mąkę w młynie. Jeden z 

piekarzy zamówił 25 worków po 30 kg 

mąki, a drugi 16 worków po 50 kg mąki. 

Ile ton mąki będą musieli razem 

odebrać z młyna? 

Zad. 2. 

Młynarz sprzedawał mąkę po 0,6 ZG 

za kilogram, jeżeli zamówienie nie 

przekraczało 1 tony. W przypadku 

zamówień przekraczających tonę, 

młynarz obniżał cenę mąki do 0,5 ZG 

za kilogram. Ile ZG zaoszczędził każdy 

z piekarzy realizujących wspólne 

zamówienie? 

Zad. 3. 

Kupiec, jadąc na wyprawę handlową 

do Hamburga, zabrał między innymi 

belę białego płótna szerokości 1 m 50 
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5.1. Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży, 

dzieli ułamki o mianownikach 

jednocyfrowych lub dwucyfrowych, 

a także liczby mieszane. 

5.2. Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży 

i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci 

i pisemnie. 

14.4. Uczeń dzieli 

rozwiązanie zadania na etapy. 

cm wyprodukowaną przez tkacza 

Wincentego i belę płótna barwionego 

szerokości 1 m wyprodukowaną przez 

tkacza Ambrożego. Po przyjeździe na 

miejsce w ciągu trzech pierwszych dni 

kupiec sprzedał 5/8 części płótna 

białego i 1/8 część płótna barwionego. 

Ile metrów płótna sprzedał kupiec, 

jeżeli miał go łącznie w obu belach 

72 m bieżące? 

5. Wydajność 

pracy 

 

4.1. Uczeń opisuje część 

danej całości za pomocą 

ułamka. 

5.1. Uczeń dodaje, 

odejmuje, mnoży, dzieli 

ułamki o mianownikach 

jednocyfrowych lub 

 dwucyfrowych, a także 

liczby mieszane. 

5.4. Uczeń porównuje 

różnicowo ułamki. 

5.5. Uczeń oblicza ułamek danej 

liczby naturalnej 

Zad. 1. 

Czeladnik w piekarni formował bułki 

na każdej zmianie w czasie 5 godzin 

pracy, a mistrz piekarski tę samą liczbę 

bułek formował w ciągu 4 godzin. Jaką 

część pracy wykonywał każdy z nich w 

ciągu 1 godziny? O jaką część 

wszystkich bułek więcej formował 

w każdej godzinie mistrz piekarski? 

Zad. 2. 

O ile więcej bułek formował w ciągu 

godziny mistrz piekarski od czeladnika, 

jeżeli w czasie całej zmiany piekarnia 

produkowała 600 bułek? 

Zad. 3. 

Jeden malarz malował wykonan przez 

kowala brykę przez 6 godzin, a drugi 

tylko przez 4 godziny. Ile godzin i minut 

będą malować brykę, pracując razem? 

6. Ceny produktów 12.1. Uczeń interpretuje 

100% danej wielkości jako 

całość, 50% – jako połowę, 

itd. 

12.2. Uczeń w przypadkach 

osadzonych w kontekście 

praktycznym oblicza 

procent danej wielkości 

w stopniu trudności typu 

50%, 10%, 20%. 

Zad. 1. 

Podróżny kufer kosztował w sezonie 4 

ZG, a zimą jego cenę obniżano o 30%. 

Ile kosztował ten kufer po sezonie? 

Zad. 2. 

Jeden metr płótna kosztował 4 ZG. 

Końcówki płótna o długości poniżej 1,5 

m można było kupić w promocyjnej 

cenie równiej 3 ZG za 1 metr. O ile 

procent obniżono cenę końcówek 

płótna? 

Zad. 3. 

Godzinę przed zamknięciem stoiska 
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obniżono o 20% cenę chleba 

wynoszącą 2 ZG za bochen. Piekarz 

sprzedał łącznie 150 bochenków 

chleba, z czego 20 w ostatniej godzinie 

pracy stoiska. Jaki utarg osiągnął 

piekarz ze sprzedaży chleba na tym 

stoisku? 1 ZG = 100 GG 

7. Inwestycje 

biznesowe 

2.3. Uczeń mnoży i dzieli 

 liczbę naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, dwucyfrową 

lub trzycyfrową pisemnie i w pamięci. 

2.6. Uczeń porównuje różnicowo i 

ilorazowo liczby N. 

11.3. Uczeń stosuje jednostki pola: 

m2, ar, hektar. 

14.1. Uczeń czyta ze zrozumieniem 

prosty tekst zawierający informacje 

liczbowe. 

Zad. 1. 

Pod koniec XVIII w. w ośrodku 

andrychowskim działało 600 

warsztatów tkackich pracujących przez 

cały rok. Tkacze produkowali rocznie 

nawet 20 tys. sztuk płótna po 60 łokci 

każda. Ile metrów płótna 

produkował średnio każdy warsztat 

tkacki, jeżeli długość łokcia w tym 

okresie była równa 59,6 cm? 

Zad. 2. 

W 1908 r. powstała Pierwsza 

Galicyjska Tkalnia Mechaniczna 

należąca do braci Czeczowiczków. 

Rada Gminy Andrychów, chcąc ułatwić 

założenie tkalni, zakupiła i oddała 

bezpłatnie inwestorom 10 mórg gruntu 

pod budowę zakładu. Ile to było arów? 

Ile to było hektarów? 1 morga = 5600 

m2 

Zad. 3. 

W 1910 r. tkalnia zatrudniała 500 osób, 

a w 1924 r. liczba pracowników 

wzrosła sześciokrotnie. O ile osób 

wzrosła liczba pracowników tkalni w 

1924 r. w porównaniu z 1910 r.? 

8. Kredyty, 

Oszczędności    i 

i podatki 

2.3. Uczeń mnoży i dzieli 

 liczbę naturalną przez 

liczbę naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie 

i w pamięci. 

12.1. Uczeń interpretuje 100% danej 

wielkości jako 

całość, 50% – jako połowę, itd. 

12.2. Uczeń w przypadkach 

osadzonych w kontekście 

Zad. 1. 

Kowal pożyczył w banku 2000 ZG na 1 

rok. Oprocentowanie pożyczki 

wynosiło 20% w skali roku. Ile odsetek 

zapłacił kowal po roku? Jaką całkowitą 

kwotę będzie musiał zwrócić do 

banku? 

Zad. 2. 

Ile oszczędności będzie miał tkacz, 

jeżeli wpłacił do banku na okres roku 
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praktycznym oblicza 

 procent danej wielkości 

w stopniu trudności typu 

50%, 10%, 20%. 

14.1. Uczeń czyta ze 

 zrozumieniem prosty 

tekst zawierający 

informacje liczbowe. 

1000 ZG? Oprocentowanie lokaty 

wynosiło 5% w skali roku, a odsetki 

były dopisywane do oszczędnością 

koniec okresu oszczędzania. 

Zad. 3. 

Ile ZG rocznego podatku zapłaci 

rzemieślnik od budynku, w którym 

prowadzi działalność gospodarczą, 

jeżeli budynek ma powierzchnię 120 

m2, a stawka podatku wynosi 25 GG od 

każdego m2 powierzchni użytkowej. 

9. Tworzenie 

strategii w 

działaniu 

2.1. Uczeń dodaje i odejmuje w 

pamięci liczby naturalne dwucyfrowe 

i wielocyfrowe. 

2.3. Uczeń mnoży i dzieli 

liczbę naturalną przez 

liczbę naturalną 

jednocyfrową, dwucyfrową 

lub trzycyfrową w pamięci 

i pisemnie. 

2.6. Uczeń porównuje różnicowo i 

ilorazowo liczby N. 

Zad. 1. 

W trakcie rozgrywek w dniu 10 kwietnia 

Karolina i Mikołaj uzyskali razem zysk 

równy 32 ZG. Ile ZG zarobiło każde z 

nich, jeżeli Karolina miała o 4 ZG 

więcej od Mikołaja? 

Zad. 2. 

Kuba i Rafał tego samego dnia zarobili 

razem 42 ZG. Ile zarobił każdy z nich, 

jeżeli Kuba miał kwotę dwa razy 

większą od Rafała? 

Zad. 3. 

Agata, Zuzia i Róża osiągnęły razem 

zysk 56 ZG. Agata miała o 1 ZG mniej 

od Róży, ale o 2 ZG więcej od Zuzi. 

Jaki zysk wypracowała każda 

z dziewczyn? 

 

Program zakłada  realizację zajęć metodą odtwarzania  ról, co  rozwija  samodzielność 

i kreatywność  uczniów  oraz czyni proces dydaktyczny  bardziej  atrakcyjnym.  Poprzez 

odgrywanie scen produkcji i handlu przewidzianych w grze uczniowie przez cały czas zajęć 

aktywnie w nich uczestniczą, dokonując wyborów strategicznych i wykonując proste operacje 

rachunkowe. Nauczyciel przed każdą następną rozgrywką powinien podać zakres materiału 

z matematyki, który będzie potrzebny przy rozwiązywaniu zadań, za które można dostać 

premie pieniężne. W trakcie realizowania programu nauczyciel powinien poza niezbędną grą 

planszową wprowadzić inne pomoce dydaktyczne, takie jak mapy ścienne, plansze 

matematyczne czy plakaty. Wszystkie pomoce dydaktyczne powinny pomagać poznać 

realizowany temat oraz ułatwiać zrozumienie i przyswojenie zarówno treści matematycznych, 

jak i historycznych. 
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Podczas realizacji programu nauczyciel powinien stopniowo wprowadzać uczniów 

w XVIII-wieczny świat, dozując odpowiednie porcje wiedzy historycznej, uzupełniając 

komentarzami treści zadań lub odsyłając uczniów do materiałów źródłowych, za co można 

ustalić oddzielną pulę premii w ZG lub w GG. Stopniowana powinna być również trudność 

samej gry CSB od wersji podstawowej do wersji spółek zatrudniających pomocników 

podczas wypraw handlowych. 

Zadania, które uczniowie będą rozwiązywać przed rozgrywkami, powinny być tak 

dobrane, aby uczniowie kilkakrotnie wracali do niektórych umiejętności matematycznych, co 

da większą gwarancję ich utrwalenia. Zestawy zadań uczniowie mogą rozwiązywać w tych 

samych dwuosobowych grupach, które będą potem tworzyć spółki handlowe. Wzmocni to 

relacje pomiędzy uczniami, nauczy ich dzielenia się swoimi umiejętnościami i umożliwi 

indywidualizację pracy, ponieważ każdy z uczniów w grupie będzie mógł wybrać do 

rozwiązania zadanie odpowiadające poziomowi jego umiejętności. Zadania powinny być 

sprawdzane przez nauczyciela systematycznie na każdych zajęciach, a uzyskane premie 

dopisywane na bieżąco do utargów z rozgrywek. Po zakończeniu rozgrywki i sprawdzeniu 

zadań, po każdych zajęciach powinno mieć miejsce podsumowanie całych zajęć, aby 

uczniowie mieli możliwość swobodnych wypowiedzi na temat przebiegu gry i wyjaśnienia 

ewentualnych niejasności, a czasem i nieporozumień powstałych podczas swobodnego 

handlu towarami. 

W trakcie realizacji programu „Matematyka wokół Chłopskiej Szkoły Biznesu” 

nauczyciel ocenia umiejętności i kompetencje ucznia w taki sposób, aby zarówno wynik 

pozytywny, jak i negatywny motywował ucznia do dalszego wysiłku, uzupełnienia 

i porządkowania swojej wiedzy. Sprawdzanie zadań powinno odbywać się z udziałem ucznia, 

tak aby mógł on dostrzec swoje braki i był zmuszony do szukania prawidłowego rozwiązania. 

Podczas sprawdzania rozwiązań zadań, jak również na podstawie obserwacji 

prowadzonej w trakcie rozgrywki, nauczyciel powinien ustalić stopień opanowania przez 

ucznia założonych umiejętności i zaplanować powtórzenie lub rozszerzenie analizowanych 

fragmentów wiedzy. Informacja o poziomie osiągnięć powinna być przekazana uczniowi 

w powiązaniu z informacją o uzyskanych dochodach w Złotych Górskich po to, aby uniknąć 

czysto szkolnego schematu podawania ocen i zmotywować ucznia do wysiłku perspektywą 

osiągnięcia większego zysku w grze. 

Przed rozpoczęciem realizacji programu nauczyciel powinien podać uczniom 

wymagania, jakie należy spełnić, by osiągnąć stawkę 50 Groszy Górskich (GG), 1 Złoty 
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Górski (ZG) i 2 Złote Górskie (ZG), przy czym w zależności od przewidywanego poziomu 

trudności zadań skala ocen może zostać rozszerzona. 

Stawkę 50 GG otrzymuje uczeń, który rozpoczął prawidłowo rozwiązywać zadanie, 

ale w kolejnym etapie zastosował błędną metodę rozwiązania, bez względu na poprawność 

rachunkową. 

Stawkę 1 ZG otrzymuje uczeń, który na wszystkich etapach stosował prawidłową 

metodę rozwiązania, ale popełnił błąd rachunkowy, uniemożliwiający otrzymanie 

prawidłowego wyniku. 

Stawkę 2 ZG otrzymuje uczeń, który zastosował prawidłową metodę rozwiązania 

zadania i otrzymał poprawny wynik rachunkowy. 

Uczniowie z zaburzeniami dyslektycznymi powinni mieć za każdym razem możliwość 

ustnego skomentowania rozwiązania, co powinno wyjaśnić ich strategię rozumowania. 

W przypadku tych uczniów dopuszcza się otrzymanie 2 ZG za rozwiązanie zadania przy 

niewielkim błędzie rachunkowym. 

Oceny za rozwiązanie zadań podawane w ZG i GG nie powinny być przeliczane na 

oceny szkolne. Uzyskane w ZG i GG premie za rozwiązywane zadania nie mogą być 

wprowadzane do obrotu handlowego, a powinny być jedynie doliczane do zysku osiągniętego 

w grze w danym dniu. 

Podczas rozgrywek prowadzonych w dwuosobowych spółkach handlowych premie za 

rozwiązanie zadań dzielone są równo między uczniów tworzących spółkę, jeżeli wcześniej 

nauczyciel podjął wspólnie z uczniami decyzję o prowadzeniu rankingu indywidualnego 

najlepiej prosperujących graczy. 

Kolejną innowacją programowo- metodyczną z zakresu edukacji matematycznej  jest 

innowacja pt. ”Matematyka bliżej nas” realizowana w Szkole Podstawowej w Chudobie 

w roku szkolnym 2015/2016. 

Celem głównym wprowadzenia innowacji jest rozwijanie umiejętności 

matematycznych uczniów, zainteresowanie matematyką, motywowanie uczniów do 

zdobywania wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii informacyjno-

komunikacyjnej. 

Cele ogólne i szczegółowe wdrożonej innowacji pedagogicznej zostaną osiągnięte 

poprzez kształtowanie u uczących się następujących umiejętności: 

  rozbudzania naturalnej aktywności uczniów i twórczego myślenia, 

  przygotowania uczniów do rozwiązywania zadań niestandardowych, 

 rozwijania samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji z wykorzystaniem 

programów komputerowych, 
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 radzenia sobie w sytuacjach życiowych wymagających obliczeń matematycznych, 

 praktycznego stosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach konkretnych, 

 zdobywania umiejętności współpracy z rówieśnikami, 

 przygotowania uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty i konkursów matematycznych, 

 rozwijania wyobraźni przestrzennej z wykorzystaniem różnych środków 

dydaktycznych, 

 wyrabiania motywacji do nauki, 

 wyrabiania nawyków samokontroli i korygowania błędów. 

Innowacja dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych  przy zastosowaniu 

technologii informatycznej jest wynikiem potrzeb współczesnej szkoły oraz środowiska 

lokalnego. Ma na celu wzbogacenia i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów, a co za tym idzie zwiększenie efektów 

nauczania. Zainteresowany pracą z komputerem uczeń będzie mógł wykorzystać swą pasję 

do rozwiązywania ciekawych zagadnień z matematyki wykorzystując komputer jako 

narzędzie pomocne przy rozwiązywaniu problemów i zadań. Kolejnym celem będzie 

popularyzowanie wiedzy matematycznej oraz odkrywanie młodych talentów 

matematycznych. 

W czasie nauki uczniowie otrzymują wiedzę i umiejętności, które będą mogli następnie 

rozwijać na kolejnych etapach edukacyjnych. Uczestnictwo w takich zajęciach pozwoli 

uczniom na lepsze przygotowanie się do sprawdzianu po szkole podstawowej, jak też do 

udziału w konkursach matematycznych. 

Autorka innowacji proponuje wykorzystanie komputera w trakcie procesu nauczania 

matematyki, w tych momentach, w których nauczyciel spotyka różnorodne trudności, często 

trudnych do przezwyciężenia przy użyciu tradycyjnych metod nauczania  i stosowanych do 

tej pory środkach dydaktycznych. W tej koncepcji  komputer traktowany jest w głównej mierze 

jako pomoc w osiąganiu zamierzonych celów. Duży nacisk jest kładziony na zagadnienia 

matematyczne, które mogą być rozwiązywane przy pomocy technologii komputerowej. 

Celem innowacji jest przekazanie uczniom tych wiadomości, umiejętności i sprawności, które 

mają znaczenie dla dalszego kształcenia matematycznego. Dzięki wykorzystaniu technologii 

informatycznych w procesie nauczania matematyki wzrośnie zainteresowanie uczniów 

matematyką oraz uczyni z nich przedmioty bardziej dla nich przyjazne. 

Innowacja adresowana jest dla uczniów z klas 4-6 szkoły podstawowej. Zajęcia, 

oprócz teorii, mają sprawić,  że uczniowie zostaną zmotywowani do podejmowania zadań 

o różnym stopniu trudności, rozwiną swoje zainteresowania matematyczne oraz 

informatyczne. 
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Innowacja, miała na celu naukę kreatywnego myślenia, podniesienie umiejętności 

matematycznych oraz wykorzystanie technologii informacyjnej w zagadnieniach 

matematycznych. 

Wdrożenie innowacji wpłynęło niewątpliwie na rozpowszechnienie: nowoczesnych 

metod nauczania, kreatywności oraz na podniesienie zainteresowań uczniów oraz jakości 

pracy szkoły, ponieważ wprowadzi nowy element pracy szkoły. Takie działania 

organizacyjno-metodyczno-wychowawcze uważam, że są dobrymi formami 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i  wpływają na kształtowanie pozytywnych postaw, 

pobudzają do logicznego, innowacyjnego i kreatywnego myślenia. 

 Uczniowie zdobywali wiedzę matematyczną w sposób nowatorski za pomocą metody 

projektu, metod aktywizujących, metod praktycznych, metod problemowych i eksponujących. 

Przykładowe metody pracy to: burza mózgów, dyskusja, wykład, pokaz, obserwacja, 

rozmowa dydaktyczna, MSB (Matematyczne Stacje Badawcze), gry, metody aktywizujące 

uczniów: metoda projektu: „Jestem architektem”, „Mój pokój”, dyktando matematyczne, 

circept, „jedno odpada”, itp., mnemotechniki: metoda skojarzeń, akrostych, rymowanki oraz 

prezentacja multimedialna: „Matematyka da się lubić” 

Na zakończenie warto przytoczyć następujące słowa Bronisławy Dymary: 

„innowacyjność działania  w jakiejkolwiek dziedzinie nie polega tylko na odkrywaniu nowych 

metod, form pracy, środków, lecz raczej na wynajdywaniu nowych połączeń, nowych 

znaczeń w tym, co zastane i bliskie. Zmiana, np. pojęcia sytuacji dydaktycznej na nazwę 

okazja lub gra z zadaniem byłaby czczą formalnością, nową imitacja postępu, gdyby nie cały 

kontekst owej sytuacji – okazji, gdyby nie pasja, talent, odwaga, pomysłowość, twórczość 

pedagogiczna bez granic.” 

Do nauki matematyki i kierunków pokrewnych, wystarczy otwarty umysł, chęć do nauki 

i zdolność logicznego myślenia, którą nauczyciel wyćwiczy wśród dzieci biorących udział 

w projekcie. 
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Jolanta Turczyńska-Śpiewak   

doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawowodych 

Karolina Konarska  
Nauczycielka przedmiotów zawodowych w ZSP nr 1 w Kluczborku  

 

Innowacja edukacyjna „Odżywiamy się zdrowo i żyjemy kolorowo”  

 

Niniejszy artykuł prezentuje innowację pedagogiczną 

zrealizowaną w formie programu współpracy pomiędzy 

młodzieżą szkolną z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Kluczborku, a dziećmi 

z Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku, celem 

którego było przybliżenie dzieciom zasad zdrowego 

odżywiania. Program napisały wspólnie nauczycielki 

przedszkola i szkoły ponadgimnazjalnej a zrealizowany 

został  w  terminie 01.09.2014 - 26.06.2015 r.  

W edukacji przedszkolnej i szkolnej zagadnienia prozdrowotne poruszane są w trakcie 

realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów. W związku z tym autorki innowacji - Karolina 

Konarska, Odetta Mielczarek, Jolanta Miszograj, Iwona Nawrot  oraz Dorota Smolnik - postanowiły 

w niebanalny sposób zaszczepić swoim podopiecznym zasady zdrowego odżywiania się 

i  zaangażować ich w praktyczne działania w tym zakresie. 

Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój człowieka w każdym wieku 

a szczególnie na dzieci w wieku przedszkolnym, kiedy organizm ludzki  intensywnie się rozwija. 

Dziecko, które przyjmuje prawidłowe składniki odżywcze w codziennych racjach pokarmowych jest 

zdrowe i uzyskuje dobre wskaźniki rozwojowe. Racjonalne odżywianie wywiera również wpływ na 

aktywność psychiczną małego człowieka, 

samopoczucie, na udział w zabawach 

i stosunek do otaczającego świata. Natomiast 

nieprawidłowe żywienie może spowodować 

niedostateczny rozwój i wzrost organizmu, 

a także być przyczyną wielu chorób i mniejszej 

sprawności fizycznej. Jedzenie jest przede 

wszystkim niezbędne do regulowania ważnych 

procesów życiowych, które zachodzą 

nieustannie w każdym organizmie, dlatego 

prawidłowe odżywianie należy wysunąć na pierwsze miejsce. Przyzwyczajenia żywieniowe ulegają 
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obecnie szybkim zmianom i są to niestety zmiany w złym kierunku. Fundamenty przyszłych działań, 

styl życia kształtują się już od wczesnego dzieciństwa. Na kształtowanie postaw ma wpływ wiele 

czynników: rodzina, rówieśnicy, środki masowego przekazu oraz szkoła i nauczyciele. Dlatego 

konieczne jest podejmowanie działań na rzecz korygowania przyzwyczajeń i kształtowania 

właściwych nawyków żywieniowych. 

W edukacji przedszkolnej ważne jest, aby wraz z dostarczaniem wiedzy o zdrowiu 

i sposobach jego ochrony, dostarczać dzieciom argumentów, które świadczyć będą o korzyściach 

płynących z dbania o własne zdrowie. W celu przekazania tej wiedzy w sposób łatwy i przyjemny 

opracowany został program innowacji zakładający praktyczne zajęcia kulinarne. Przewodnikami 

i partnerami towarzyszącymi dzieciom w różnych formach zajęć zostali uczniowie II klasy technikum 

hotelarstwa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku. Młodzież na zajęciach – usługi 

żywieniowe w hotelarstwie realizowała treści podstawy programowej, a zdobytą wiedzę przekazywała 

dzieciom na zajęciach w przedszkolu. Dodatkowym wzmocnieniem tej inicjatywy było organizowanie 

zajęć kulinarnych wspólnie z uczniami w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku. 

 

Wspólne obcowanie młodszych i starszych partnerów powinno przynieść obopólne korzyści 

dla każdej ze stron. Dla dzieci przedszkolnych to: czerpanie pozytywnych wzorców zachowań 

prozdrowotnych w odżywianiu się, chęć dorównania umiejętnościami swojemu liderowi, z którym 

współpracują i starają się go naśladować, rozwój umiejętności społecznych w relacjach 

z rówieśnikami i młodzieżą (zawieranie umów, współpraca, podział ról i obowiązków, 

podporządkowywanie się regułom). Natomiast młodzież powinna rozwijać  świadomość, że ma wpływ 



  

METODYK X        2016/2017                                                         99 
 

na dziecko i jego przyzwyczajenia żywieniowe, kształtować odpowiedzialność za zdrowe nawyki 

żywieniowe, uzyskiwać satysfakcję z możliwości dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, 

pomagać w pokonywaniu trudności. Ponadto obie strony mają nauczyć się wzajemnej tolerancji, 

akceptacji, wrażliwości na nieco odmienne potrzeby drugiego człowieka oraz wzbogacić swoje 

doświadczenia. 

Założeniem ogólnym innowacji było połączenie treści edukacyjnych z różnych obszarów 

podstawy programowej i uwzględnienie treści wykraczających poza nią. Dla dzieci przedszkolnych 

treści wykraczające poza podstawę programową obejmowały: poznanie roli wody w organizmie 

człowieka, zasad planowania posiłków, rozróżniania rodzajów śniadań, rozróżniania i nazywania 

zastawy i bielizny stołowej, zdobywanie umiejętności składania serwetek i nakrywania do stołu. 

Natomiast dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej zmiany dotyczyły głównie organizacji pracy. 

Założenia szczegółowe innowacji obejmowały: 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego oraz programie edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole" Małgorzaty 

Kwaśniewskiej  i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. 

2. Tematyka zajęć jest zgodna z podstawą programową nr 422402 w realizowanym programie 

nauczania dla zawodu z przedmiotu „Usługi żywieniowe w hotelarstwie”. 

3. Wyrabianie trwałych nawyków prozdrowotnych poprzez zdobywanie wiedzy, obserwację 

i własne doświadczenia.  

4. Rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań kulinarnych.  

5. Włączenie do współpracy rodziców i zachęcanie do wspólnych działań propagujących wśród 

dzieci i najbliższej rodziny zdrowego stylu życia. 

6. Kształcenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole podczas spożywania 

posiłków. 

7. Dostosowanie programu do poziomu wiedzy kulinarnej dzieci. 

8. Rozwijanie umiejętności samodzielnego przygotowania posiłków z wartościowych produktów. 

9. Poznanie roli wody w organizmie człowieka. 

10. Zapoznane z rodzajami zastawy stołowej oraz sposobami jej układania. 

11. Wyrabianie umiejętności pracy w zespole oraz ze starszym partnerem, podziału obowiązków 

i rozplanowania czasu potrzebnego do przygotowania posiłku. 

12. Wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie ich 

wiadomości i umiejętności praktycznych.  

13. Wdrażanie zasad bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi oraz nożem 

i widelcem. 

14. Doskonalenie umiejętności higienicznych – mycie rąk, zakładanie fartuszków podczas zajęć 

praktycznych. 
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Innowacja - „Odżywiamy się zdrowo i żyjemy kolorowo” została zrealizowana w formie zajęć 

lekcyjnych w szkole i w przedszkolu, aby dzieci i młodzież miała możliwość dobrze zapoznać się 

z treściami edukacyjnymi. Różnorodne formy współpracy dzieci i młodzieży odbywały się raz 

w miesiącu w godzinach podstawy programowej w przedszkolu oraz na warsztatach szkolnych. 

Treści edukacyjne były spójne, jednakże zróżnicowane pod względem możliwości i poziomu rozwoju 

danej grupy wiekowej. Realizacja tych samych treści pozwoliła na lepsze opanowanie wiedzy 

i utrwalenie jej poprzez wspólne zajęcia dzieci i młodzieży.  

 

_________________________________________________________________________ 

W artykule wykorzystano materiały źródłowe pochodzące z dokumentacji zatwierdzonego i zrealizowanego 

programu innowacji „Odżywiamy się zdrowo i żyjemy kolorowo” oraz zdjęcia z przeprowadzonych zajęć. 

 
 


