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Brak procedur lub niewdrożenie 
działań zmierzających do zapew-

nienia bezpieczeństwa w szkole/pla-
cówce może rodzić odpowiedzialność 
dyrektora: pracowniczą, dyscyplinarną, 
a nawet karną. Dotyczy to również na-
uczyciela, który nie stosuje się do usta-
lonych procedur.

Jest to szczególnie ważne w cza-
sach pandemii.

Gdy w marcu rząd ogłosił stan za-
grożenia epidemicznego w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a 
następnie Minister Edukacji Narodowej 
na obszarze kraju ograniczył funkcjo-
nowanie publicznych i niepublicznych 
jednostek systemu oświaty wszyscy 
z dnia na dzień znaleźliśmy się w no-
wej rzeczywistości. Nikt z nas nie miał 
żadnego doświadczenia w nauczaniu 
na odległość, większość nie miała od-
powiedniego do tego wyposażenia 
technicznego, a niektórzy nawet pro-
blemy z dostępem do Internetu. Poza 
tym większość dyrektorów i nauczy-
cieli stosowała w praktyce obiegową 
opinię, głównie medialną, że ograni-
czenie funkcjonowania szkół i placó-
wek oznacza ich zamknięcie również 
przed nauczycielami. Co prawda od 25 
marca 2020 r. rozporządzenie znosiło 
obowiązek świadczenia pracy przez 
pracowników na terenie ich jedno-
stek oświatowych, ale nie oznaczało 
to obligatoryjnie świadczenia pracy 
przez nauczycieli w formie zdalnej. O 
pracy zdalnej decyduje dyrektor na pod-
stawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Art. 3. 1. W celu przeciw-
działania COVID-19 pracodawca może 
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polecić pracownikowi wykonywanie, 
przez czas oznaczony, pracy określonej 
w umowie o pracę, poza miejscem jej 
stałego wykonywania). Może, to nie 
znaczy musi, a tak to przyjęto prawie 
we wszystkich szkołach.

A może nauczyciele powinni pro-
wadzić nauczanie na odległość, pracu-
jąc w szkole, każdy w innej sali lekcyjnej 
z wykorzystaniem sprzętu i Internetu 
służbowego? Przecież ustawa wy-
raźnie nakłada określone obowiązki 
na dyrektora i nauczycieli w związku 
z decyzją o pracy zdalnej. Przytoczę 
przepisy: Art.3.3. Wykonywanie pracy 
zdalnej może zostać polecone, jeżeli pra-
cownik ma umiejętności i możliwości 
techniczne oraz lokalowe do wyko-
nywania takiej pracy i pozwala na 
to rodzaj pracy. Art.3.8. Pracodawca 
ma prawo cofnąć polecenie pracy zdal-
nej, gdy jej realizacja jest niemożliwa. 
24 czerwca dodano art. 3.6: Na polece-
nie pracodawcy, pracownik wykonujący 
pracę zdalną ma obowiązek prowadzić 
ewidencję wykonywanych czynności, 
uwzględniającą w szczególności opis 
tych czynności, a także datę oraz czas 
ich wykonania.

W przypadku pracy zdalnej, naj-
większym wyzwaniem dla pracodaw-
ców (dyrektorów) jest odpowiednie 
zabezpieczenie danych, w tym danych 
osobowych. Regulamin pracy zdalnej 
(polecenie) – oprócz określenia orga-
nizacji samej pracy zdalnej – powinien 
zobowiązać pracownika do stosowa-
nia adekwatnych zabezpieczeń przy 
jej świadczeniu, w tym w zakresie ko-
rzystania ze sprzętu komputerowego i 
telefonów służbowych, używania mo-
bilnych nośników danych oraz obsłu-
giwania poczty elektronicznej. Środki 
do pracy zdalnej i obsługę logistyczną 

powinien zapewnić pracodawca. Pra-
cownik może używać sprzętu prywat-
nego, ale pod pewnymi warunkami. 
Wiąże się to m.in. z zakresem odpo-
wiedzialności dyrektora za wypadek w 
czasie pracy zdalnej. Art. 3.9 cytowanej 
ustawy jest jednoznaczny: Pracodawca 
odpowiada za bhp pracy zdalnej oraz za 
wypadki przy pracy zdalnej tylko w za-
kresie związanym z zapewnionymi przez 
siebie środkami lub materiałami… Dla-
tego tak ważne jest określenie miejsca 
i czasu wykonywania pracy zdalnej.

Od 1 września 2020 r. obowiązują 
nowe przepisy, które nakładają wiele 
nowych obowiązków na dyrektorów 
i nauczycieli, z których na pierwsze 
miejsce wysuwa się zmiana od 1 wrze-
śnia rozporządzenia MENiS z 31 grud-
nia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych oraz niepublicz-
nych szkołach i placówkach:
§18. 2a. Dyrektor, za zgodą organu pro-
wadzącego i po uzyskaniu pozytywnej 
opinii właściwego państwowego powia-
towego inspektora sanitarnego, może 
zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 
jeżeli ze względu na aktualną sytuację 
epidemiologiczną może być zagrożone 
zdrowie uczniów.

Od 19 października 2020 r. szkoły 
ponadpodstawowe na mocy rozporzą-
dzenia MEN z 16 października 2020 r. 
zawiesiły funkcjonowanie w całości lub 
w części w zależności od strefy (żółta 
czy czerwona), a od 26 października 
wszystkie szkoły (z wyjątkiem klas I − III 
szkół podstawowych i szkół specjal-
nych) przeszły na nauczanie na odle-
głość. Od 9 listopada dotyczy to rów-
nież klas I – III w szkole podstawowej.

Dyrektor szkoły organizując na-
uczanie na odległość, przede wszystkim 
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie szczególnych rozwią-
zań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19 z późniejszymi zmianami):

 ustala, czy uczniowie i nauczycie-
le mają dostęp do infrastruktury 
informatycznej, oprogramowa-
nia i Internetu umożliwiających 
interakcję między uczniami, a 
nauczycielami prowadzącymi za-
jęcia;



XXX

2

 ustala, we współpracy z nauczycie-
lami, technologie informacyjno-
-komunikacyjne wykorzystywane 
przez nauczycieli do realizacji za-
jęć;

 określa zasady bezpiecznego 
uczestnictwa w zajęciach w odnie-
sieniu do ustalonych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

 ustala, we współpracy z nauczy-
cielami, źródła i materiały niezbęd-
ne do realizacji zajęć, z których 
uczniowie mogą korzystać;

 ustala z nauczycielami potrzebę 
modyfikacji odpowiednio zestawu 
programów wychowania przed-
szkolnego lub szkolnego zestawu 
programów nauczania oraz, w ra-
zie potrzeby, modyfikuje ten ze-
staw;

 ustala, we współpracy z nauczy-
cielami, sposób potwierdzania 
uczestnictwa uczniów na zajęciach 
oraz sposób i termin usprawiedli-
wiania nieobecności uczniów na 
zajęciach edukacyjnych;

 zapewnia każdemu uczniowi lub 
rodzicom możliwość konsultacji z 
nauczycielem prowadzącym zaję-
cia oraz przekazuje im informację o 
formie i terminach tych konsultacji 
(np. raz w tygodniu, w określonych 
godzinach);
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 ustala, we współpracy z nauczy-
cielami, sposób monitorowania 
postępów uczniów oraz sposób 
weryfikacji ich wiedzy i umiejętno-
ści, w tym również informowania 
uczniów lub rodziców o postępach 
ucznia w nauce, a także uzyska-
nych przez niego ocenach;

 może, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej, czasowo zmodyfi-
kować odpowiednio tygodniowy 
rozkład zajęć lub semestralny roz-
kład zajęć w zakresie prowadzonych 
w jednostce systemu oświaty zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego 
sposobu realizacji tych zajęć;

 ustala, we współpracy z nauczy-
cielami, tygodniowy zakres treści 
nauczania z zajęć wynikających z 
ramowych planów nauczania dla 
poszczególnych typów szkół do 
zrealizowania w poszczególnych 
oddziałach klas oraz tygodniowy 
zakres treści nauczania z zajęć re-
alizowanych w formach pozaszkol-
nych, uwzględniając w szczególno-
ści:
a. równomierne obciążenie 

uczniów w poszczególnych 
dniach tygodnia,

b. zróżnicowanie zajęć w każdym 
dniu,

c. możliwości psychofizyczne 
uczniów w kontekście podej-
mowania intensywnego wysił-
ku umysłowego w ciągu dnia,

d. łączenie przemienne kształce-
nia z użyciem monitorów ekra-
nowych i bez ich użycia,

e. ograniczenia wynikające ze 
specyfiki zajęć,

f. konieczność zapewnienia bez-
pieczeństwa wynikającego ze 
specyfiki realizowanych zajęć.

To nie wszystkie wymienione w rozpo-
rządzeniu obowiązki.

Zwracam szczególną uwagę na 
wymieniony na początku obowiązek 
dyrektora: ustala, czy uczniowie i na-
uczyciele mają dostęp do infrastruk-
tury informatycznej. Z tym mieliśmy 
największy problem na wiosnę.

W odniesieniu do uczniów, którzy 
z uwagi na rodzaj niepełnosprawno-
ści lub brak możliwości realizowania 
zajęć z wykorzystaniem metod i tech-
nik kształcenia na odległość w miejscu 
zamieszkania, dyrektor szkoły ma obo-
wiązek:

 zorganizować zajęcia w szkole lub
 umożliwić uczniowi realizację za-

jęcia z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość 
na terenie szkoły.

To potwierdzenie tezy, że w pla-
cówkach prowadzących nauczanie na 
odległość nauczyciele mogą pracować 
w szkole, w sposób bezpieczny dla 
swojego zdrowia, wykorzystując tech-
niczną infrastrukturę i cały potencjał 
szkoły.

Z RODN „WOM” w Katowicach łatwiej!
Mamy doświadczenie – szkolimy ponad 30 lat! Mamy znakomitą kadrę konsultantów i doradców metodycznych. 
Reagujemy na bieżące potrzeby nauczycieli, wsłuchując się w ich oczekiwania. Naszą ofertę dostosowujemy do 
potrzeb szkół. Kilka liczb:

 » w roku szkolnym 2019/2020 w 3.395 formach doskonalenia uczestniczyło w ośrodku 30.500 nauczycieli,
 » w okresie pandemii tj. od 16.03.2020 r. do 31.10.2020 r. zorganizowaliśmy 2.256 różnych form doskonalenia 

on-line dla 12.041 nauczycieli.

Proponujemy kursy kwalifikacyjne, nadające uprawnienia, kursy doskonalące, warsztaty, sieci współpracy, kluby 
twórczych nauczycieli. Razem przetrwamy ten trudny czas!
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O ZADANIACH
sprawdzających umiejętności pracy

ze źródłami informacji na egzaminie
maturalnym z geografii

JÓZEF SOJA

O EGZAMINIE MATURALNYM – OKE

Zewnętrzny egzamin maturalny z 
geografii ma już 18 lat. W maju 2002 

r. przystąpili do niego niektórzy absol-
wenci ówczesnych liceów. W 2005 r. ze-
wnętrzna matura stała się powszechna 
dla wszystkich absolwentów liceów 
ogólnokształcących i profilowanych, 
a w kolejnym roku dla absolwentów 
techników.

Formuła nowego egzaminu ma-
turalnego wpłynęła na sposób kształ-
cenia uczniów w szkołach. Pisemna 
zewnętrzna matura przyczyniła się do 
zmiany form pracy nauczyciela na lek-
cji. Proces uczenia nastawiony wcze-
śniej na zapamiętywanie wiadomości 
został zastąpiony kształceniem umie-
jętności określonych standardami wy-
magań egzaminacyjnych, a od 2015 r. 
umiejętności zapisanych w ogólnych 
celach kształcenia obecnie obowiązu-
jącej podstawy programowej.1

Matura z geografii ulega ciągłym mo-
dyfikacjom. Ostatnich istotnych zmian w 
egzaminie dokonano w 2015 r. Główną 
cechą obecnego arkusza egzamina-
cyjnego jest reprezentatywność wy-
nikająca z faktu, że wymagania egza-
minacyjne oraz wymagania szkolne są 
zapisane w tym samym dokumencie, 
jakim jest podstawa programowa.

Zdający w czasie 180 minut roz-
wiązują zestawy zadań, w większości 
odnoszących się do różnorodnych w 
formie i treści materiałów źródłowych 
(wykres 1).

Z analizy wykresu wynika, że pod-
stawą sukcesu egzaminacyjnego zda-
jących jest dobre opanowanie umie-
jętności korzystania z różnorodnych 
źródeł informacji. W podstawie pro-
gramowej zapisano te umiejętności 
jako jeden z ogólnych celów kształ-
cenia: pozyskiwanie, przetwarzanie 

1 Podstawa programowa przedmiotu geografia, IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/5e.pdf [dostęp: 24.09.2020].

oraz prezentowanie informacji na pod-
stawie różnych źródeł informacji geo-
graficznej, w tym również technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz 
Geograficznych Systemów Informacyj-
nych (GIS).

W artykule przedstawiono spo-
strzeżenia i uwagi dotyczące pozio-
mu opanowania przez zdających wy-
branych umiejętności dotyczących 
pracy ze źródłami informacji geogra-
ficznej. Opisano typowe błędy, które 
maturzyści popełniają najczęściej, 
opatrując je cytatami z prac egzami-
nacyjnych z lat 2015 − 2019. Wnioski 
i uogólnienia sformułowano na pod-
stawie analizy odpowiedzi zdających 
maturę z geografii od 2015 r. Każdą 
z ważnych umiejętności omówiono 
na przykładzie jednego lub dwóch 
zadań egzaminacyjnych wybranych z 
arkuszy maturalnych. Za ważne umie-
jętności uznano umiejętności złożo-
ne, do których odwołuje się podstawa 
programowa obowiązująca od 2015 r. 
Umiejętności złożone wymagają od 
ucznia korzystania ze źródeł infor-
macji w celu rozumowania w kate-
goriach współzależności różnych ele-
mentów danego zjawiska. Dlatego w 
testach maturalnych kładzie się duży 
nacisk na sprawdzenie umiejętności 
myślenia przyczynowo-skutkowego 
oraz przetwarzania informacji dostar-
czanych w różnych rodzajach źródeł.

Zadania wymagające 
korzystania

ze źródeł informacji

Podstawowym źródłem informa-
cji na lekcji jest mapa. Podobnie jest 
w teście egzaminacyjnym, w którym 
wykorzystywane są mapy ogólnoge-
ograficzne, tematyczne oraz kontu-
rowe. Innymi źródłami, często stoso-
wanymi w zadaniach maturalnych, 
są rysunki, wykresy, tabele z danymi 
statystycznymi, fotografie oraz teksty.

Zadania ze źródłami informacji wy-
magają od zdających korzystania za-
równo z wiedzy podanej w źródłach, 
jak i szerokiej wiedzy kontekstowej. W 
ten sposób sprawdzają jednocześnie 
umiejętności operowania wiadomo-
ściami pozyskanymi na lekcjach. Pole-
cenia wymagają również wiązania i in-
tegrowania umiejętności prostych. W 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie arkuszy egzaminacyjnych z geografii w latach 2015 − 2019.

Wykres 1. Odsetek punktów za rozwiązanie zadań ze źródłami informacji 
w arkuszach egzaminacyjnych z geografii w latach 2015 − 2019.
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zadaniach tego typu wymaga się od 
zdającego rozpoznania obiektu, zja-
wiska lub procesu, albo umiejętności 
analizy lub interpretacji treści źródeł. 
Najcenniejsze z dydaktycznego punk-
tu widzenia są zadania problemowe. 
W tego typu zadaniach maturzyści 
muszą dokonać analizy lub interpre-
tacji informacji w źródłach w celu do-
konania wyboru lub podjęcia określo-
nej decyzji oraz podania argumentów 
uzasadniających te decyzje.

Zadania ze źródłami informacji 
można podzielić na dwie grupy, bio-
rąc pod uwagę jako kryterium czyn-
ności wykonywane przez zdających w 
trakcie ich rozwiązywania; są to zada-
nia wymagające:
1) głównie odczytania informacji ze 

źródła lub dokonania analizy tych 
informacji,

2) odczytania lub analizy informacji 
ze źródła oraz ich interpretacji wy-
magającej zastosowania wiedzy 
rozwiązującego zadanie.

Zadania sprawdzające 
głównie umiejętność 

analizowania informacji
w źródle

Zadania z pierwszej grupy po-
winny sprawiać zdającym mniej pro-
blemów, ponieważ wymagają od 
maturzysty przeczytania polecenia 
ze zrozumieniem, a następnie odczy-
tania właściwej informacji lub analizy 
źródła zgodnej z tym poleceniem. 
Ostatnim etapem rozwiązywania ta-
kiego zadania jest sformułowanie i 
zapisanie w miejscu na to przezna-
czonym odpowiedzi wyczerpującej 
oraz jednoznacznej do oceny.

Na każdej maturze z geografii wy-
stępuje zadanie wymagające sfor-
mułowania prawidłowości Prawi-
dłowość oznacza stale powtarzające 
się związki lub relacje cech i zdarzeń 
(stanów rzeczy, procesów) zachodzą-
cych w rzeczywistości. Jeśli te związki 
lub relacje zachodzą, zawsze mówimy 
o prawie naukowym. Jeśli te związki 

Na podstawie: A. Richling, K. Ostaszewska: Geografia fizyczna Polski. Warszawa 2005.

lub relacje występują z określoną czę-
stotliwością i zdarzają się wyjątki, mó-
wimy o prawidłowości.

Sformułowanie prawidłowości to 
inaczej sformułowanie uogólnienia 
na podstawie analizy dostarczonych 
danych. Są to najczęściej dane licz-
bowe zapisane w tabeli lub przed-
stawione na wykresie albo na mapie. 
Przykładem niech będzie zadanie 
13.2 z sesji głównej 2015 r.

W poleceniu jednoznacznie okre-
ślono, czego ma dotyczyć prawidło-
wość (związku między wysokością 
n.p.m. a wielkością opadów atmos-
ferycznych) oraz wyraźnie wskazano, 
które dane mają być użyte do analizy 
(wielkości opadów od Tatr po Pobrze-
że Słowińskie). Mimo to blisko połowa 
zdających popełniła błędy (poziom wy-
konania zadania 54%).

Od zdających wymagano następu-
jącej odpowiedzi: Im większa wysokość 
n.p.m., tym występują większe roczne 
sumy opadów atmosferycznych.

W rozwiązaniach tego zadania zda-
jący popełniali najczęściej błędy opisa-
ne w komentarzu (tabela 1, s. 5).

 Uwagi dla nauczycieli i uczniów
1.  Zadaniem 13.2 sprawdzano umie-

jętność formułowania prawidłowo-
ści funkcjonalnej, z którą mamy do 
czynienia, gdy określonym zmia-
nom pewnej cechy zmiennych 
odpowiadają w sposób regularny 
zmiany innej cechy zmiennych, czę-
sto mające postać funkcji lub ko-
relacji. W przypadku tego zadania 
zmianom wysokości n.p.m. odpo-
wiadają w sposób regularny zmiany 
wysokości rocznych sum opadów 
atmosferycznych. Formułując tego 
rodzaju prawidłowości, warto uży-
wać sformułowań:

 i Im (…), tym (…), np. Im wyższa wy-
sokość n.p.m., tym wyższa roczna 
suma opadów atmosferycznych,

 i Wraz ze (…), np. Wraz ze wzrostem 
wysokości n.p.m. wzrasta wartość 
rocznej sumy opadów atmosferycz-
nych,

2.  Formułowania prawidłowości nie 
można mylić z przytaczaniem po-
jedynczych informacji odczytanych 
ze źródła.

3.  Zdający powinni pamiętać o pod-
kreślaniu w poleceniu zmiennych, 

 Zadanie 13.2. (0–1).  Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych 
sum opadów atmosferycznych w Polsce.

Sformułuj prawidłowość dotyczącą zależności wielkości rocznej sumy opa-
dów atmosferycznych od wysokości n.p.m. wzdłuż linii prostej od Tatr po Po-
brzeże Słowińskie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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których dotyczy prawidłowość i 
do tych zmiennych odnosić się w 
odpowiedzi. W przypadku zadania 
13.2 te zmienne to wielkość rocznej 
sumy opadów i wysokość n.p.m.

Zadania sprawdzające 
umiejętność analizy

i interpretacji informacji 
podanych w źródle

Wśród zadań należących do tej 
grupy można wydzielić zadania wyma-
gające wyjaśniania zdarzeń, zjawisk i 
procesów przedstawionych na mapie, 
rysunku, wykresie lub innym źródle in-
formacji. W poleceniach do tego typu 
zadań występuje czasownik operacyj-
ny wyjaśnij. Za zadania te zazwyczaj 
można uzyskać 2 punkty. Sprawdzają 
opanowanie umiejętności myślenia 
przyczynowo-skutkowego, jednej z 
podstawowych umiejętności geogra-
ficznych, wymagających od zdającego 
szerokiej wiedzy. Maturzysta, udziela-
jąc wyjaśnienia, wykorzystuje wnioski 
z analizy źródła informacji oraz przede 
wszystkim posiłkuje się własną wiedzą 
wyniesioną z lekcji geografii. Dlatego 
zwykło się mówić o tego rodzaju zada-
niach, że sprawdzają opanowanie wie-
dzy w sytuacji typowej, czyli takiej jak 
na lekcji geografii.

W zadaniu 18.1., w sesji głównej 
2015 r., sprawdzano umiejętność roz-
poznania rodzaju ujścia przedstawio-
nego na fotografii oraz wyjaśnienia 
jego powstawania.

Poniżej podano przykład popraw-
nego rozwiązania tego zadania.

 i Nazwa rodzaju ujścia: estuarium 
(lejkowate).

Przykład niepoprawnej odpowiedzi Komentarz

Zdający 1.
W górach i na wybrzeżu opady są większe niż w centralnej 
Polsce.
Zdający 2.
W Tatrach jest największy opad, nad morzem też jest duży.

Niezrozumienie polecenia.
Zapis odpowiedzi w formie niewłaściwej dla prawidłowości 
[Zdający 1. i 2. podali informacje (mające formę wniosków) 
odczytane z mapy].

Zdający 3.
Na wielkość opadów wpływają wyże i niże baryczne.

Niezrozumienie polecenia.
[Zdający 3. sformułował odpowiedź jak do pytania o przy-
czynę].

Zdający 4.
Im dalej na północ kraju tym wielkość opadów maleje.

Formułowanie prawidłowości, która nie wynika z zależno-
ści podanej w poleceniu [zdający 4, nawiązał do wpływu 
szerokości geograficznej, a nie wysokości n.p.m., na wiel-
kość opadów].

Tabela 1

 Zadanie 18.1. (0–2).  Podaj nazwę rodzaju ujścia rzeki przedstawionego na fo-
tografii 1. oraz wyjaśnij, uwzględniając związek przyczynowo-skutkowy, w 
jaki sposób taki rodzaj ujścia powstaje.

Nazwa rodzaju ujścia rzeki:
................................................................................................................................................................................................

Wyjaśnienie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

 i Wyjaśnienie: Estuarium powstaje, 
gdy przypływ − wdzierając się w 
górę koryta rzeki − poszerza je, a 
materiał skalny niesiony przez rze-
kę jest wynoszony w głąb morza 
przez odpływ.
W wyjaśnieniu zdający był zobligo-

wany:
 i najpierw do podania czynnika 

rzeźbotwórczego jako przyczyny,

 i następnie do powiązania działania 
tego czynnika z procesem dopro-
wadzającym do powstania estu-
arium.
Zamieszczenie w poleceniu zapisu 

uwzględnij związek przyczynowo-skut-
kowy miało wzmocnić wymaganie 
określone czasownikiem operacyjnym 
wyjaśnij. Maturzystom sprawiło trud-
ność formułowanie związku przyczy-
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nowo-skutkowego. Zdający na ogół 
podawali w odpowiedzi albo tylko 
przyczynę, albo tylko skutek, nie wy-
kazując związku między nimi. Odpo-
wiedź: Przyczynę stanowi przypływ i 
odpływ zawiera poprawny czynnik, 
ale nie określono w niej, w jaki sposób 
pływy doprowadzają do powstania es-
tuarium. Z przedstawionego poniżej 
schematu punktowania do tego zada-
nia wynika, że zdający mógł otrzymać 
za taką odpowiedź jedynie 1 punkt.

 Schemat punktowania
 i 2 p. – za podanie poprawnej 

nazwy rodzaju ujścia i popraw-
ne wyjaśnienie uwzględniające 
związek przyczynowo-skutkowy.

 i 1 p. – za podanie poprawnej na-
zwy rodzaju ujścia oraz poda-
nie przypływów i odpływów lub 
prądów przybrzeżnych jako czyn-
ników, dzięki którym powstaje es-
tuarium.

 i 0 p. – za odpowiedź błędną lub 
niepełną albo brak odpowiedzi.

Bardzo dużo odpowiedzi do tego 
zadania było zbyt ogólnikowych, nie-
precyzyjnych, pozbawionych termino-
logii geograficznej, np.: Ujście lejkowa-
te powstaje wskutek wdzierania się wód 
morskich w ląd.

W zadaniu 13.2. z sesji głównej 
2017 r. należało wykorzystać szkolną 
wiedzę o powstawaniu różnych typów 
chmur.

W powyższym zadaniu, którego 

poziom wykonania wyniósł zaledwie 
16%, należało przedstawić proces po-
wstawania chmur orograficznych. W 
udzielaniu odpowiedzi zdający mogli 
wspomagać się rysunkiem przedsta-
wiającym ten rodzaj chmury. Na ry-
sunku można było odczytać przyczynę 
powstania tej chmury, czyli obecność 
przeszkody terenowej. Zadaniem 
sprawdzano opanowanie umiejętno-
ści wyjaśniania dynamicznego pro-
cesu zachodzącego w atmosferze, co 
wymagało od zdających formułowa-
nia dłuższej odpowiedzi składającej 
się z następujących elementów:

 i przyczyny postawania chmury 
orograficznej,

 i opisu zjawisk fizycznych zachodzą-
cych w atmosferze w konsekwen-
cji obecności gór na drodze prze-
mieszczającej się masy powietrza 
(w chronologicznej kolejności): 
wymuszone wznoszenie się wil-
gotnej masy powietrza  wilgot-
noadiabatyczne ochładzanie się aż 
do osiągnięcia temperatury punk-
tu rosy,

 i skutku procesu, czyli powsta-
nia chmury w efekcie kondensa-
cji pary wodnej znajdującej się  
w powietrzu.
Zadanie 13.2. ujawniło brak wiedzy 

zdających, w tym niedostatek pod-
stawowej terminologii geograficznej. 
Niektóre odpowiedzi, z reguły bardzo 
krótkie, ograniczały się do podawa-
nia przyczyny i jej bezpośredniego 
następstwa, np. Chmury powstają w 
wyniku unoszenia się powietrza po sto-
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ku góry. Za odpowiedź taką, jak po-
wyższa, maturzyści mogli otrzymać 
1 punkt, ponieważ wskazali na dwie 
istotne składowe procesu powstawa-
nia chmury orograficznej: obecność 
przeszkody terenowej i wymuszoną 
konwekcję. Większość odpowiedzi 
była jednak zbyt ogólnikowa, np. 
Chmura jest wynikiem skroplenia pary 
w powietrzu. Za powyższą odpowiedź, 
która nie jest wyjaśnieniem powstania 
chmury orograficznej, nie można było 
przyznać punktów. 

 Uwagi dla nauczycieli i uczniów
1.  Zadania z czasownikiem opera-

cyjnym wyjaśnij, za które z reguły 
można otrzymać 2 punkty, wyma-
gają formułowania odpowiedzi o 
odpowiedniej strukturze i powinny 
zawierać zarówno przyczyny, jak i 
skutki procesu oraz chronologicz-
ny opis jego etapów.

2.  W tego typu zadaniach większość 
maturzystów ogranicza odpowie-
dzi do podawania przyczyn. Bra-
kuje w nich typowych dla myślenia 
przyczynowo-skutkowego wią-
zania przyczyny ze skutkiem oraz 
logicznego przedstawienia rozu-
mowania od przyczyny do skutku 
(mechanizmu zjawiska/procesu).

3. Można odnieść wrażenie, że 
uczniowie, przygotowując się do 
egzaminu, koncentrują się głównie 
na faktach, nie dociekając przy-
czyn zjawisk i procesów, zazwyczaj 
nie szukając odpowiedzi na pyta-
nie: dlaczego tak jest.

4. Ogólnikowość to występująca co-
raz częściej cecha odpowiedzi do 
zadań tego typu, która może wyni-
kać z braku należytego przygoto-
wania do egzaminu.

5. Uczniowie nie powinni utożsa-
miać wyjaśniania z podaniem 
przyczyny, zwłaszcza w zadaniach 
za 2 punkty. Występowanie w po-
leceniu do zadania sformułowania 
podaj przyczynę uzasadnia poda-
nie krótkiej odpowiedzi. 

Geografia jest nauką utylitarną, 
mającą praktyczne zastosowanie w 
życiu codziennym. Do tej cechy na-
wiązują wybrane zadania na egzami-
nie, tak zwane zadania problemowe, 
w których są często wykorzystywane 
uproszczone mapy lub rysunki. Za-

Na podstawie: A. Dylikowa, D. Makowska, T. Olszewski: Ziemia i człowiek, Warszawa 1993.

 Zadanie 13.  Na rysunkach oznaczonych numerami od 1. do 3. przedstawiono 
sytuacje, w których powstają różne typy opadów atmosferycznych.

 Zadanie 13.2. (0–2)  Na podstawie rysunku 3. i własnej wiedzy wyjaśnij po-
wstawanie chmur tworzących opady orograficzne.
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

1. 2. 3.
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dania takie jak przytoczone powyżej 
zadanie 33 w sesji głównej w 2017 r. 
odwołują się do praktycznego aspek-
tu szkolnej geografii, sprawdzając dwa 
wymagania ogólne na IV etapie edu-
kacyjnym w zakresie rozszerzonym: 
Dostrzeganie (…) wzajemnych powią-
zań i zależności w systemie człowiek 
– przyroda – gospodarka oraz Propo-
nowanie rozwiązań problemów wystę-
pujących w środowisku geograficznym 
(…).

Polecenie do zadania 33. stawiało 
zdających w sytuacji problemowej. 

Mapa poziomicowa załączona do za-
dania przedstawia trzy propozycje 
lokalizacji osiedla mieszkaniowego 
w obrębie doliny rzecznej. Zdający, 
na podstawie interpretacji treści tego 
źródła informacji, mieli wskazać dwie 
lokalizacje, ich zdaniem niekorzystne 
ze względu na warunki środowiska 
przyrodniczego. Wybór niekorzystnej 
lokalizacji należało uzasadnić, czyli na 
podstawie mapy oraz własnej wiedzy 
wykazać, dlaczego usytuowanie osie-
dla może być niebezpieczne z punktu 
widzenia przyszłego użytkowania. W 
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 Zadanie 33. (0–2).  Na rysunku przedstawiono fragment doliny rzecznej z te-
rasami. W planie zagospodarowania tego terenu wyznaczono trzy lokalizacje 
osiedla domów jednorodzinnych i oznaczono je numerami od 1 do 3, ale tylko 
jedna z nich będzie przeznaczona pod zabudowę. Lokalizacja dwóch pozosta-
łych została uznana za niekorzystną dla budownictwa mieszkalnego. Podłoże 
tego terenu ma budowę fliszową, co ma znaczenie dla jego zagospodarowa-
nia.

poniższej tabeli (tabela 2, s. 8) przed-
stawiono trzy przykłady odpowiedzi 
dotyczącej lokalizacji osiedla oznaczo-
nej numerem 3. wraz z komentarzem.

 Uwagi dla nauczycieli i uczniów
1.  Zadania problemowe, za które za-

zwyczaj można otrzymać 2 punkty, 
wymagają od zdającego podjęcia 
decyzji, np. wyboru jednej opcji 
spośród kilku przedstawionych 
wraz z uzasadnieniem.

2.  W tego typu zadaniach uzasad-
nienie wymaga wykorzystania in-
formacji − wynikających z analizy 
źródła, np. mapy lub rysunku oraz 
własnej wiedzy zdającego, zarów-
no szkolnej, jak i z życia codzienne-
go.

3.  Zdający formułujący uzasadnienie 
zazwyczaj poprzestają na informa-
cjach odczytanych ze źródła, nie 
wiążąc ich z własną wiedzą (szkol-
ną lub pozaszkolną).

4.  Dobrym i wydaje się jedynym spo-
sobem na wyeliminowanie tego 
mankamentu jest wykonywanie 
ćwiczeń z uczniami z użyciem za-
dań problemowych z matur z lat 
2015 − 2019.

Podsumowanie

Egzamin maturalny w formule od 
2015 r. w większym stopniu niż egza-
min w tzw. starej formule sprawdza 
umiejętność operowania wiedzą. 
Dlatego w kształceniu geograficz-
nym należy zwracać uwagę na umie-
jętności zastosowania wiadomości 
w sytuacji przedstawionej w źródle 
informacji. To z kolei wymaga ćwi-
czeń sprawdzających umiejętność 
operowania wiedzą do wyjaśniania 
zdarzeń, zjawisk i procesów.

Zdający nieźle opanowali umie-
jętność formułowania prawidłowo-
ści, ale gorzej radzą sobie w zada-
niach sprawdzających umiejętności 
złożone (np. wyjaśnianie związków 
przyczynowo-skutkowych) i w zada-
niach wymagających wykorzystania 
kilku źródeł informacji geograficz-
nej. Problemem dla zdających jest 
również formułowanie uzasadnie-
nia, które często sprowadza się do 
przepisania pojedynczej informacji 
odczytanych ze źródła. Zdający po-
pełniają błędy na każdym z poniżej 

Podaj dwa numery, którymi oznaczono niekorzystne lokalizacje dla osiedli, 
oraz uzasadnij, dlaczego warunki środowiska przyrodniczego nie sprzyjają 
zabudowie mieszkaniowej w każdej z niekorzystnych lokalizacji.

Numer: .............................................................................................................................................................................

Uzasadnienie: ............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Numer: .............................................................................................................................................................................

Uzasadnienie: ............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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wymienionych etapów rozwiązywa-
nia zadania, czyli na etapie:

 i czytania polecenia ze zrozumie-
niem, 

 i analizy źródła informacji,
 i stosowania własnej wiedzy, w 

tym szkolnej i pozaszkolnej,
 i formułowania i zapisywania w 

miejscu na to przeznaczonym 
wyczerpującej odpowiedzi, jed-
noznacznej do oceny.
Uczniowie poprzez ćwiczenia po-

winni doskonalić zwłaszcza umiejęt-
ność wyjaśniania, czyli formułowania 
dłuższej odpowiedzi, charakteryzują-
cej się:

 i określoną strukturą uwzględnia-
jącą przyczynę i skutek podanego 
w zadaniu procesu lub zjawiska 
oraz formą logicznego ciągu na-
stępstw zdarzeń,

 i występowaniem terminologii 
geograficznej.
Nauczyciel na lekcji powinien 

koncentrować uwagę uczniów na 
poszukiwaniu przyczyn zjawisk i pro-
cesów oraz doskonalić rozumowe 
dochodzenie do rozwiązań proble-
mów. Na lekcji przekazywanie wie-
dzy przez nauczyciela powinno być 
ograniczane na rzecz samodzielnej 
lub grupowej pracy uczniów nad 

dociekaniem przyczyn oraz skutków 
zjawisk i procesów.

Ważną pomocą w przygotowa-
niu do egzaminu jest zbiór zadań z 
geografii, opublikowany na stronie 
internetowej CKE (https://cke.gov.pl/
egzamin-maturalny/egzamin-w-no-
wej-formule/materialy-dodatkowe/
materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/
zbiory-zadan/).

W tej publikacji część zadań opa-
trzono dodatkowo wskazówkami do 
ich poprawnego rozwiązania. Dzięki 
nim można lepiej przygotować się 
do udzielenia odpowiedzi zgodnej z 
poleceniem.

Tabela 2

Przykład odpowiedzi Komentarz
Zdający 1.
Nr 3 – przez działanie siły Coriolisa na rzekę

Zdający użył argumentu niepoprawnego merytorycznie 
i nielogicznego w kontekście polecenia.

Zdający 2.
Nr 3 – zabudowania są za blisko rzeki

Zdający poprawnie wnioskował na podstawie mapy, ale nie 
uzasadnił, dlaczego bliskość rzeki może być niekorzystna 
dla zabudowy.

Zdający 3.
3 znajduje się na terasie zalewowej w bliskości rzeki co narazi je 
na zalanie w czasie powodzi wiosną lub latem

Wyczerpująca odpowiedź, w której zdający powiązał 
informację wynikającą z analizy mapy (położenie na terasie 
zalewowej blisko rzeki) z własną wiedzą o potencjalnych 
skutkach lokalizacji budynków blisko rzeki (możliwość zala-
nia w czasie ewentualnej powodzi).

Józef Soja jest koordynatorem egzaminu maturalnego z geografii  w OKE w Jaworznie.

Z oferty RODN „WOM” w Katowicach
Proponujemy szkolenia rad pedagogicznych, wpisujące się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa,
w tym szkolenia na temat:

 podstawy programowy programowej w szkole ponadpodstawowej,
 planowania dydaktycznego pracy nauczyciela w branżowej szkole II stopnia,
 pracy pedagogicznej z wykorzystaniem możliwości tutoringu, coachingu i mentoringu,
 kompetencji kluczowych w kontekście podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej,
 praw i obowiązków rodzica i ucznia w kontekście realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej (etycznej) nauczycieli,
 nauczyciela jako osoby z uprawnieniami dla funkcjonariuszy publicznych,
 ewaluacji wewnętrznej w szkole (placówce) jako źródle do diagnozy pracy szkoły (placówki),
 bezpiecznego wykorzystania TIK w edukacji wczesnoszkolnej,
 wykorzystania aplikacji internetowych w przygotowaniu materiałów z przedmiotów humanistycznych,
 konfliktów i ich rozwiązywania w warunkach szkolnych,
 przemocy, agresji – w aspektach prawnych i praktycznych,
 procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych.

Inne proponowane szkolenia na stronie www.womkat.edu.pl.
Zakres tematyczny dostosujemy do potrzeb szkoły. Większość szkoleń możemy przeprowadzić on-line.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
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MEDIACJE SZKOLNE 
I RÓWIEŚNICZE

ANETA TOMBARKIEWICZ-OLSZEWSKA, 
TOBIASZ BRACHACZEK

Konflikt jest nieodłącznym ele-
mentem życia miedzy ludźmi, 

występuje na każdym etapie życia i 
dotyczy każdego rodzaju relacji. Każ-
dy z nas jest narażony na stanie się 
stroną konfliktu. Konflikty występują 
pomiędzy dziećmi, pomiędzy doro-
słymi (nauczyciel – rodzic), a także 
pomiędzy dziećmi a dorosłymi (na-
uczyciel – uczeń, rodzice – dziecko, 
rodzic – dziecko (uczeń) – nauczyciel). 
Zdolność do radzenia sobie w sytu-
acjach konfliktowych jest więc ważną 
umiejętnością. Nie zawsze możemy się 
z konfliktem uporać sami. Brak umie-
jętności jego rozładowania rodzi ne-
gatywne skutki, sprawia, że napięcie 
eskaluje i często rozciąga się na coraz 
szerszy krąg osób. Umiejętnie popro-
wadzona praca z konfliktem naprawia 
relacje, przynosi długotrwałe efekty. 
Zdarza się, że aby skutecznie rozwią-
zać problem (konflikt) w jego już bar-
dzo zaostrzonej fazie niezbędna jest 
pomoc osoby trzeciej – sędziego, w 
środowisku szkolnym będzie to dy-
rektor. Natomiast prostszym i bardziej 
skutecznym rozwiązaniem jest zaan-
gażowanie mediatora i przystąpienie 
do poszukiwania porozumienia w dro-
dze mediacji. 

Nierozwiązane konflikty mogą sta-
nowić przyczynę narastania agresji, 
wykluczenia, wycofania. Istotne jest 
więc, aby młodzież potrafiła radzić so-
bie w trudnych sytuacjach. Mediacja 
jest metodą kształtowania postaw pro-
społecznych i przeciwdziałania agresji 
wśród dzieci i młodzieży. Wdrożenie 
mediacji w szkole sprzyja aktywizowa-
niu uczniów oraz kształtowaniu u nich 
wzajemnego zrozumienia i empatii. 
Celem mediacji rówieśniczych jest 
rozwiązanie określonego problemu, 
a także naprawienie i podtrzymanie 
dobrych relacji pomiędzy skonflik-
towanymi uczniami. Metoda ta daje 
szansę na wypracowanie satysfakcjo-
nującej obie strony ugody. Skłóconym 

uczniom umożliwia opisanie zdarze-
nia z własnej perspektywy, przedsta-
wienie drugiej stronie własnych od-
czuć. Mediacja pozwala na realizację 
funkcji sprawiedliwości naprawczej – 
sprawca i pokrzywdzony mają poczu-
cie, że zostali wysłuchani, a także mają 
możliwość wzięcia odpowiedzialności 
za własne czyny.

Projekt, do którego poznania Pań-
stwa zachęcamy jest naszego autor-
stwa i nosi nazwę: Mediacje rówieśni-
cze w śląskich szkołach i placówkach 
oświatowych. Jego celem jest wspar-
cie szkół i placówek w propagowaniu 
idei mediacji poprzez pomoc w two-
rzeniu szkolnych ośrodków mediacji, 
organizację szkoleń i warsztatów dla 
opiekunów/koordynatorów szkolnych 
ośrodków mediacji rówieśniczych, 
tworzenie sieci nauczycieli − opieku-
nów mediatorów rówieśniczych, two-
rzenie programu zajęć koła mediatora, 
spotkań dla osób zainteresowanych 
mediacjami w szczególności dla na-
uczycieli, rodziców a także dzieci.

Celem projektu jest propagowanie 
idei mediacji w środowisku szkolnym. 
Elementy projektu:

 i istota mediacji,
 i zasady obowiązujące w mediacji,
 i etapy prowadzenia postępowania 

mediacyjnego,
 i zasady i techniki komunikacji me-

diacyjnej,
 i charakterystyka mediatora,
 i osiągnięcie porozumienia, sporzą-

dzenie ugody,
 i podstawy prawne i modele rozwią-

zywania sporów,
 i podstawy komunikacji, bariery ko-

munikacyjne,
 i psychologia konfliktu,
 i asertywność,
 i empatia.

Mediacja szkolna i rówieśnicza 
to jedna z najskuteczniejszych i naj-
lepszych metod rozwiazywania spo-
rów. Zawiera w sobie wiele aspektów 

niezbędnych w wychowaniu i rozwoju 
młodych ludzi. Umożliwia:

 i kształtowanie postaw moralnych,
 i kształtowanie asertywności i empa-

tii,
 i budowanie systemu wartości,
 i rozwój umiejętności poprowadze-

nia, rozwiązania i zapobiegania 
konfliktowi,

 i wzięcie odpowiedzialności za swo-
je postepowanie i jego skutki.
Mediacja jest metodą, która kładzie 

nacisk na rozwijanie umiejętności dia-
logu i prawidłowego komunikowania 
się w trudnych, często stresujących sy-
tuacjach. Istotą mediacji jest doprowa-
dzenie do pojednania poprzez prowa-
dzenie rozmowy. Rolą mediatora jest 
moderowanie rozmowy w taki sposób, 
aby umożliwić wysłuchanie drugiej 
osoby oraz udzielenie odpowiedzi na 
pytania dotyczące sedna sporu.

W środowisku oświatowym spo-
tykamy się z różnymi sytuacjami kon-
fliktowymi. Chcielibyśmy przedstawić 
dwa przypadki wraz z propozycjami 
rozwiązań.

 Przykład I 
Bohaterami pierwszego przypadku 

są uczniowie klasy piątej szkoły pod-
stawowej. Karol jest leaderem grupy 
uczniów, odnoszącym sukcesy spor-
towe, ma zamożnych rodziców, rywa-
lizuje z Adamem, synem człowieka z 
konkurencyjnej firmy rodziców Karola. 
Adam jest słabszy fizycznie, jąka się, 
nie potrafi nawiązać przyjaźni w klasie. 
Karol wykorzystuje przewagę popu-
larności w klasie i gnębi Adama, wy-
śmiewając go, zamykając w klasie, robi 
sobie z niego żarty w szkole i poza nią 
w mediach społecznościowych. Adam 
nie wytrzymuje, rzuca plecakiem Ka-
rola o posadzkę, w wyniku czego ule-
ga uszkodzeniu drogi telefon Karola, 
znajdujący się w  plecaku.

Jak konflikt zostanie poprowa-
dzony i kto jest w niego zaangażo-
wany? Propozycje rozwiązań:
1. Wychowawca przeprowadzi z 

uczniami rozmowę wychowawczą, 
rodzice zostaną poinformowani 
o szkodzie materialnej. Adam po-
niesie konsekwencje wyrządzenia 
szkody, konflikt nie zostanie roz-
wiązany.

2. Mediacja rówieśnicza – uczniowie 
w obecności mediatorów rówie-
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śniczych postarają się wypracować 
porozumienie, poszukując źródła 
konfliktu i sposobów jego rozwią-
zania oraz sposobu naprawienia 
szkody. Karol i Adam sami posta-
rają się o naprawienie relacji i prze-
strzegania zasad ugody.

 Przykład II
Druga historia opisuje konflikt 

dwóch uczennic klasy szóstej. Ala 
opowiedziała koleżankom, że Kasia 
ją okradła, gdy ta odwiedziła ją w 
domu − zginęło wówczas z portfela 
100 zł. Była to nieprawda, a Ala chciała 
odegrać się na Kasi za to, że ta dosta-
ła się do drużyny siatkarskiej, a ona 
nie. Wszyscy w klasie odsunęli się od 
Kasi. Przebywając na boisku szkolnym 
podczas przerwy, Kasia dowiedziała 
się, jaka jest przyczyna niechęci klasy 
i rozzłościła się. Ala prowokowała ją, 
zachęcała do rozpoczęcia bójki, Kasia 
rzuciła się na Alę i doszło między nimi 
do szarpaniny. Nauczyciel wychowa-
nia fizycznego rozdzielił dziewczyny, a 
że dowiedział się od obserwatorów, że 
to Kasia rozpoczęła bójkę, zagroził jej  
wyrzuceniem z drużyny siatkarskiej. 
Konflikt w dalszym ciągu narastał.

Jak konflikt zostanie poprowa-
dzony i kto jest w niego zaangażo-
wany? Propozycje rozwiązań:
1. Psycholog/pedagog szkolny po-

rozmawia z dziewczynami indy-
widualnie oraz wspólnie na temat 
konfliktu.

2. Wychowawca postara się po-
wstrzymać narastający konflikt, 
porozmawia z nauczycielem wy-
chowania fizycznego, by nie po-
dejmował niekorzystnych dla Kasi 
kroków oraz przeprowadzi z klasą 
rozmowę o niekorzystnych efek-
tach stosowania agresji.

3. Mediatorzy rówieśniczy umoż-
liwią dziewczynom przeprowa-
dzenie rozmów zmierzających 
do ujawnienia źródła konfliktu, 
przepracowania towarzyszących 
negatywnych emocji, krzywdzą-
cym zachowaniom, wypracowa-
niu kompromisu w celu poprawy 
relacji, powstrzymania rywalizacji, 
prześladowania, agresji i ich skut-
ków. Umożliwi to dziewczynom 
poznanie wzajemnych motywów, 
by same potrafiły przestrzegać po-
stanowień ugody i wzięcie odpo-

metod rozwiązywania sporów konsu-
menckich.

Temat mediacji szkolnych i rówie-
śniczych jest bardzo istotny z punktu 
widzenia przeciwdziałania agresji, dla-
tego warto umieścić ją w programie 
profilaktyczno-wychowawczym. O 
mediacji warto mówić na lekcjach wy-
chowawczych w kontekście wycho-
wania młodzieży. Znajomość zasad 
mediacji będzie również pomocna w 
pracy pedagoga szkolnego, który na 
co dzień styka się z różnymi sytuacja-
mi konfliktowymi.

Istotne jest też, by dyrektorzy 
placówek oświatowych pamiętali, że 
mediacje szkolne i rówieśnicze muszą 
mieć umocowanie prawne w statucie 
szkoły.

Wprowadzenie mediacji szkolnych 
i rówieśniczych do praktyki szkolnej 
będzie się wiązało z przeszkoleniem 
nauczycieli, którzy staną się szkol-
nymi koordynatorami programu. Do 
ich zadań będzie należało przekaza-
nie wiedzy zdobytej podczas szkoleń 
i warsztatów podopiecznym, którzy 
będą chcieli zostać mediatorami ró-
wieśniczymi. Warto zwrócić uwagę, że 
takie zajęcia mogą być przeznaczone 
dla wszystkich chętnych uczniów, na-
tomiast zadaniem koordynatora pro-
jektu będzie wybrać osoby, które w 
jego ocenie posiadają odpowiednie 
predyspozycje i potrzebną wiedzę.

W ramach projektu przygotowu-
je się plan spotkań z kadrą pedago-
giczną oraz przeprowadza szkolenia i 
warsztaty dla nauczycieli z udziałem 
zawodowych mediatorów sądowych, 
nawiązuje współpracę z nauczyciela-
mi będącymi równocześnie mediato-
rami w ramach sieci wsparcia w celu 
wzajemnej pomocy we wdrożeniu 
mediacji rówieśniczej w danej pla-
cówce, organizuje spotkania z mło-
dzieżą oraz rodzicami.

Kolejnym etapem będzie powoła-
nie ośrodka bądź klubu mediacji w pla-
cówce według wytycznych zawartych 
w opracowaniu: Standardy mediacji ró-
wieśniczej i szkolnej w szkołach i innych 
placówkach oświatowych, których frag-
menty przytaczamy w dalszej części ar-
tykułu oraz sporządzenie Regulaminu 
ośrodka mediacji rówieśniczej.

Uczniowie zaangażowani w pracę 
klubu mediatora rówieśniczego po-
znają podstawowe pojęcia związane 

wiedzialności za swoje czyny i ich 
konsekwencje.

Mediacje to według nas najlepsza, 
najskuteczniejsza i najszybsza meto-
da rozwiązywania sporów zarówno 
sądowych, jak i pozasądowych. Brak 
wiedzy i świadomości korzyści, jakie 
płyną z zastosowania mediacji, przy-
czyniają się do braku jej stosowania 
i popularności. Pomimo tego, że me-
diacje są łatwo dostępne, nie korzysta 
się z nich w takim zakresie, jak by na-
leżało.

Mediacja jest zalecana jako meto-
da wspomagająca wychowanie mło-
dzieży, ale młodzież również należy 
wychować do mediacji.

Warto zauważyć, że w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego 
znajdują się punkty odnoszące się do 
mediacji. Celem kształcenia ogólnego 
w liceum i technikum jest m. in. do-
skonalenie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem, formułowania pytań i 
problemów; rozwijania zainteresowań 
uczniów oraz rozwijania wrażliwości 
społecznej, do czego z pewnością 
przyczyni się wdrożenie projektu na 
temat mediacji rówieśniczych w szko-
le. W podstawie programowej podkre-
śla się też znaczenie znajomości norm 
językowych oraz porozumienia się w 
różnych sytuacjach komunikacyjnych. 
Niewątpliwie istotna w mediacjach 
będzie umiejętność rozwiązywania 
problemów ze świadomym wyko-
rzystaniem metod i narzędzi wywo-
dzących się z informatyki. Znajomość 
algorytmów pozwala na wirtualizację 
problemu i wypracowanie schematu 
postępowania prowadzącego do po-
rozumienia. Mediacje przyczyniają się 
do rozwijania umiejętności współpra-
cy w grupie i podejmowania indywi-
dualnych działań.

Mediacja wprost bądź pośrednio 
pojawia się w podstawach programo-
wych kilku przedmiotów. Pierwszym z 
nich jest wiedza o społeczeństwie w 
zakresie rozszerzonym. W podstawie 
zapisano, że uczeń zna specyfikę al-
ternatywnych metod rozwiązywania 
sporów, takich jak arbitraż i mediacja. 
Drugim przedmiotem są podstawy 
przedsiębiorczości − interesującą nas 
tematykę znajdziemy w zakresie ko-
munikacji interpersonalnej oraz do-
strzegania możliwości pozasądowych 
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z prowadzeniem postępowania me-
diacyjnego, będą mieli szansę two-
rzyć ugody mediacyjne. Taka ugo-
da zawarta przez skonfliktowanych 
uczniów będzie mogła zawierać m.in. 
przeprosiny za niewłaściwe zacho-
wanie, zobowiązanie do naprawy 
wyrządzonych szkód oraz deklarację 
unikania podobnych sytuacji konflik-
towych w przyszłości. Przeszkoleni 
mediatorzy rówieśniczy będą mogli 
prowadzić postępowania mediacyjne 
w sprawach zgłoszonych przez swo-
ich rówieśników.

Ważne jest, aby mediatorzy rówie-
śniczy byli zaangażowani w propago-
wanie mediacji w szkole. W tym celu 
można zorganizować dzień mediacji, 
w ramach którego społeczność szkol-
na będzie miała możliwość spotka-
nia się z mediatorami rówieśniczymi 
oraz nauczycielem – koordynatorem 
projektu, zaproszonymi mediatorami 
zawodowymi. Można również przy-
gotować gazetkę okolicznościową. 
Ciekawą propozycją wydaje się możli-
wość zaproszenia mediatora rówieśni-
czego na lekcję wychowawczą.

Standardy mediacji rówieśniczej 
i szkolnej w szkołach i innych 

placówkach oświatowych 
opracowane przez Rzecznika Praw 

Dziecka Warszawa, listopad 2017 r.1

Standardy prowadzenia 
mediacji rówieśniczej

w szkołach i innych 
placówkach oświatowych

 Standard 1
Miejscem prowadzenia mediacji 

rówieśniczej powinno być wydzielone 
neutralne pomieszczenie na terenie 
szkoły/placówki oświatowej, gwaran-
tujące spokój i poczucie bezpieczeń-
stwa uczniów oraz zachowanie pouf-
ności mediacji.

 Standard 2
Prowadzenie mediacji rówieśniczej 

nie może zakłócać organizacji pracy 
szkoły/placówki oświatowej.

mację o tym należy zamieścić w spra-
wozdaniu);  spotkania o charakterze 
superwizyjnym opiekuna mediatorów 
rówieśniczych z mediatorami prowa-
dzącymi mediację – w razie potrzeby 
na każdym jej etapie;  wprowadzenie 
w życie warunków ugody.

 Standard 8
W mediacji obowiązują następują-

ce zasady:  dobrowolność – ucznio-
wie z własnej woli przychodzą na 
mediację, w każdej chwili mogą od 
niej odstąpić;  bezstronność – media-
torzy rówieśniczy nie opowiadają się 
po żadnej ze stron konfliktu;  neutral-
ność – mediatorzy rówieśniczy wspie-
rają uczniów w znalezieniu rozwiąza-
nia konfliktu, nie narzucają rozwiązań; 
 poufność – mediatorzy rówieśniczy 

są zobowiązani do zachowania w ta-
jemnicy informacji uzyskanych w toku 
mediacji2;  akceptowalność – ucznio-
wie akceptują zasady mediacji i osoby 
mediatorów rówieśniczych, w uza-
sadnionych przypadkach mają prawo 
zmienić mediatora/mediatorów na 
każdym etapie mediacji. Mediator ró-
wieśniczy w uzasadnionych przypad-
kach może także zrezygnować z pro-
wadzenia mediacji.

 Standard 9
Opiekun mediatorów rówieśni-

czych przechowuje dokumentację z 
przebiegu mediacji rówieśniczej w 
sposób zapewniający poufność me-
diacji i ochronę danych osobowych 
uczniów uczestniczących w mediacji.

Standardy wprowadzania 
mediacji szkolnej

do szkół i innych placówek 
oświatowych

Uwzględniając rolę relacji interper-
sonalnych, rozwój kompetencji społecz-
nych, budowanie przyjaznego klimatu 
i podmiotowości społeczności szkolnej 
w rozwiązywaniu konfliktów i sporów, 
proponuje się wprowadzenie mediacji 
do szkół i innych placówek oświatowych 
według poniższych standardów.

1 Całość dokumentu: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017. Załącznik nr 10: Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej we szkołach i innych pla-
cówkach oświatowych. www.bip.brpd.gov.pl.

2 Ponieważ mediacje rówieśnicze dotyczą sporów w relacjach między uczniami, zasada poufności ma pewne ograniczenia. W przypadku pojawienia się w trakcie me-
diacji informacji o molestowaniu, popełnieniu przestępstwa lub sytuacjach związanych z używaniem środków psychoaktywnych, mediator rówieśniczy powinien 
o tym poinformować opiekuna mediatorów rówieśniczych. Mediator rówieśniczy ma też obowiązek poinformować strony na początku mediacji o ograniczeniach 
zasady poufności.

 Standard 3
Potrzebę przeprowadzenia media-

cji rówieśniczej mogą zgłaszać: ucznio-
wie – strony konfliktu, inni uczniowie, 
wychowawca lub inny nauczyciel, pe-
dagog, psycholog, dyrektor albo inny 
pracownik szkoły/placówki oświato-
wej lub rodzic. Zgłoszenie można kie-
rować do: mediatora rówieśniczego, 
opiekuna mediatorów rówieśniczych, 
mediatora szkolnego oraz każdego 
pracownika szkoły/placówki oświato-
wej.

 Standard 4
Opiekun mediatorów rówieśni-

czych koordynuje pracę i wspomaga 
mediatorów rówieśniczych na każ-
dym etapie mediacji (przygotowania 
i prowadzenia oraz dokumentowania), 
a także – w razie potrzeby – po jej za-
kończeniu.

 Standard 5
Opiekun mediatorów rówieśni-

czych, kwalifikując sprawy uczniów 
do mediacji rówieśniczej, bierze pod 
uwagę rodzaj konfliktu i gotowość 
uczniów do udziału w mediacji, kom-
petencje mediatorów rówieśniczych 
oraz przepisy prawa.

 Standard 6
Mediację rówieśniczą prowadzi 

dwóch mediatorów − uczniów.

 Standard 7
Procedura mediacji rówieśniczej 

obejmuje następujące etapy:  kwalifi-
kacja sprawy do mediacji i wybór me-
diatorów (dokonuje opiekun mediato-
rów rówieśniczych; uczniowie – strony 
konfliktu mogą także wskazać media-
torów);  spotkania wstępne z każdą 
ze stron (przeprowadzają mediatorzy 
rówieśniczy);  wspólna sesja media-
torów rówieśniczych i stron (wspólna 
sesja może obejmować kilka spo-
tkań);  zakończenie mediacji (zawar-
cie porozumienia, opracowanie treści 
ugody i jej podpisanie, sporządzenie 
sprawozdania z przebiegu mediacji; w 
przypadku braku porozumienia infor-
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 Standard 1
Wprowadzenie mediacji szkolnej 

do szkoły/placówki oświatowej po-
winno poprzedzać zorganizowanie 
spotkań informacyjnych w zakresie 
mediacji dla pracowników szkoły/pla-
cówki oświatowej, rodziców i uczniów.

 Standard 2
Na wprowadzenie mediacji jako 

istotnej metody rozwiązywania kon-
fliktów w środowisku szkolnym należy 
uzyskać zgodę: Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców (Rady Szkoły – jeśli zo-
stała powołana) i Samorządu Uczniow-
skiego.

 Standard 3
Wprowadzenie mediacji szkolnej 

wymaga wpisania jej do statutu szko-
ły/placówki oświatowej oraz do innych 
dokumentów wewnątrzszkolnych, na 
podstawie których organizowana jest 
praca w szkole/placówce oświatowej.

 Standard 4
O uruchomieniu programu media-

cji i zasadach jego funkcjonowania w 
szkole/placówce oświatowej należy 
poinformować społeczność szkolną.

 Standard 5
Szkoły/placówki oświatowe, które 

korzystają z mediacji jako alternatyw-
nej metody rozwiązywania konfliktów, 
mogą tworzyć sieć współpracy na po-
ziomie miasta (dzielnicy), gminy, po-
wiatu lub województwa.

 Standard 6
Szkoły/placówki oświatowe, w któ-

rych nie funkcjonuje mediacja szkolna, 
mogą korzystać z pomocy mediatora 
szkolnego z innej placówki.

towość stron konfliktu, budowanie 
zaufania do osoby mediatora i media-
cji jako metody rozwiązywania kon-
fliktów rówieśniczych. Przestrzeganie 
zasad kodeksu umożliwi zachowanie 
wysokich standardów prowadzenia 
mediacji rówieśniczej.
I. Mediator rówieśniczy posiada 

przygotowanie do prowadzenia 
mediacji rówieśniczej, dba o roz-
wój swoich umiejętności i posze-
rzanie wiedzy z zakresu mediacji.

II. Mediator rówieśniczy powinien tak 
postępować, aby uczniowie – stro-
ny konfliktu znały i rozumiały, czym 
jest mediacja, jak przebiega i na 
czym polega rola mediatora.

III. Mediator rówieśniczy pomaga 
stronom w poszukiwaniu rozwią-
zania konfliktu, nie wskazując wła-
snych pomysłów.

IV. Mediator rówieśniczy dba o prze-
strzeganie zasad mediacji − przed 
rozpoczęciem, w trakcie, jak i po 
jej zakończeniu. Mediator rówie-
śniczy nie powinien podejmować 
się prowadzenia mediacji, gdy 
nie ma przekonania co do swoich 
umiejętności pomocy w rozwią-
zaniu konfliktu lub gdy nie jest w 
stanie zachować bezstronności. Z 
tych samych powodów może też 
w trakcie mediacji odstąpić od jej 
prowadzenia.

V. Mediator rówieśniczy szanuje 
decyzje stron w poszukiwaniu 
rozwiązania ich konfliktu w myśl 
zasady, że dobro stron jest najważ-
niejszą wartością.

***
Zapraszamy Państwa do współpracy, 
chętnie podzielimy się naszą wiedzą i 
doświadczeniem4.

3 Zakres szkolenia mediatora szkolnego jest zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów, opracowanymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwią-
zywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października 2007 r. (https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-aktypraw-
ne-statystyki/).

4 Śląskie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice, tel. 502035888, email: ato.mediator@wp.pl, www.slaskiemediacjerodzinne.pl

Aneta Tombarkiewicz-Olszewska, prawnik-mediator, Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych 
Tobiasz Brachaczek, nauczyciel-mediator, członek zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

 Standard 7
Przy wprowadzaniu mediacji szkol-

nej, szkoła/placówka oświatowa może 
korzystać z pomocy organizacji poza-
rządowych, administracji rządowej, sa-
morządu terytorialnego, samorządów 
zawodów prawniczych, sądów lub 
innych podmiotów wspierających, za-
wierając w tym zakresie porozumienia.

 Standard 8
Mediatorem szkolnym jest pracow-

nik szkoły/placówki oświatowej, który 
ukończył minimum 40-godzinne szko-
lenie w zakresie mediacji, potwierdzo-
ne zaświadczeniem. Szkolenie obej-
muje następujące treści:  podstawy 
wiedzy psychologicznej o mechani-
zmach powstawania, eskalacji i roz-
wiązywania konfliktów;  procedury 
rozwiązywania konfliktów (negocja-
cje, mediacje, arbitraż, sąd);  wiedzę o 
prawnych i organizacyjnych aspektach 
funkcjonowania mediacji;  trening 
umiejętności praktycznych mediacji3. 
Mediatorem szkolnym może być także 
inna osoba godna zaufania, posiada-
jąca przygotowanie do prowadzenia 
mediacji.

 Standard 9
Dokumentację z przebiegu media-

cji szkolnej przechowuje się w sposób 
zapewniający poufność mediacji i 
ochronę danych osobowych uczestni-
ków mediacji.

Kodeks etyczny mediatora 
rówieśniczego

Celem kodeksu jest promowanie 
postaw etycznych mediatora, opar-
tych na szacunku do drugiego czło-
wieka, uwzględniających podmio-

Polub nas na Facebooku
www.facebook.com/rodnwomkatowice
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JAK STWORZYĆ 
SCENARIUSZ 

INTERAKTYWNEJ LEKCJI 
ON-LINE 

na smartfony i tablety?
MAREK SZAFRANIEC

Od kwietnia do połowy paździer-
nika 2020 roku przeprowadziłem 

w Regionalnym Ośrodku Doskonale-
nia Nauczycieli „WOM” w Katowicach 
10 edycji kursu doskonalącego pod 
nazwą Jak stworzyć scenariusz inte-
raktywnej lekcji on-line na smartfony i 
tablety? W szkoleniu wzięło udział po-
nad 150 nauczycieli, z czego ponad 
100 osób stworzyło autorskie scena-
riusze. Wszystkie scenariusze podle-
gały standaryzacji według ustalonych 
kryteriów opisanych w opracowanym 
przez mnie arkuszu. Na specjalnie 
stworzonym padlecie opublikowano 
40 scenariuszy, które uzyskały ocenę 
powyżej 40 punktów w skali od 1 do 
45 punktów: https://pl.padlet.com/
lekcjeonlinemsz/cyfrowe. Są obecnie 
powszechnie dostępne i mogą być re-
alnym wsparciem w obecnym czasie.

Program kursu i jego pierwsze 
edycje w kwietniu i maju 2020 r. były 
odpowiedzią na potrzeby nauczycieli 
związane z pandemią Covid-19 i wdra-
żanym masowo nauczaniem zdalnym, 
do którego większość z nich nie była 
przygotowana. Ponadto zależało nam 
na wypełnieniu luki, jaką był niewielka 
liczba dostępnych w Internecie inte-
raktywnych scenariuszy lekcji on-line 
na tablety i smartfony, które wpro-
wadzano na dużą skalę do edukacji 
zdalnej. Przy tej okazji postawiono 
wykorzystać do kształcenia i rozwi-
jania aktywności oraz kreatywności 
uczniów mobilne aplikacje edukacyj-
ne dostępne na smartfonach i table-
tach.

Celem szkolenia było wykształ-
cenie umiejętności tworzenia inte-
raktywnych lekcji, w ramach których 
uczniowie wykorzystują swoje table-
ty i smartfony zgodnie z technologią 
BYOD (z ang. Bring Your Own Device 
Przynieś swoje urządzenie). Technolo-
gia ta zakłada uczenie się poprzez do-
świadczenie, współdziałanie uczniów 
w rozwiązywaniu problemów i docho-
dzeniu do wspólnego celu, ekspery-
menty uczniowskie, doświadczenia i 
działania terenowe przy wykorzysta-
niu mobilnych aplikacji edukacyjnych 
dostępnych na smartfonach i table-
tach.

Podczas opracowywania kon-
cepcji, celów i programu szkolenia 
postanowiono wykorzystać wyniki 
wcześniejszej diagnozy, którą przepro-
wadzono w 2019 r. przy okazji opra-
cowywania przez nasz ośrodek fiszek 
projektowych do Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w nowej perspek-
tywie finansowej Unii Europejskiej w 
latach 2021 – 2027.

Na podstawie przeprowadzonej 
analizy, opartej m.in. na badaniach 
OECD oraz dostępnych raportach z 
lata 2017 – 2018 uznano, że w przy-
szłości jedną z głównych potrzeb 
szkoły będzie wykorzystanie w edu-
kacji smartfonów i tabletów oraz do-
stępnych na nich mobilnych aplikacji 
edukacyjnych oraz wdrożenie przy tej 
okazji w polskich szkołach wspomnia-
nej wcześniej technologii BYOD.

Dokonana diagnoza pozwoliła 
sformułować następujące wnioski:

 i polska szkoła (i nie tylko) nie jest 
gotowa na korzystanie przez 
uczniów podczas lekcji ze smartfo-
nów i tabletów;

 i nie wykorzystuje w pełni cyfro-
wych narzędzi i aplikacji edukacyj-
nych dostępnych na smartfonach 
i innych urządzeniach cyfrowych 
(tablety);

 i nie wdraża i nie promuje współpra-
cy uczących się z wykorzystaniem 
różnego typu komunikatorów czy 
też portali społecznościowych;

 i nie prowadzi edukacji w zakresie 
krytycznego wyszukiwania infor-
macji;

 i nauczyciele nie nadążają za zmia-
nami w technologii cyfrowej i nie 
znają najnowszych urządzeń typu 
smartglass, smartwatch, hełm/
gogle, urządzeń sterowanych gło-
sowo (odejście od urządzeń manu-
alnych), 

 i uczący nie są świadomi faktu, iż 
uczniowie, którzy nie będą w sta-
nie poruszać się w cyfrowym śro-
dowisku nie będą w pełni przygo-
towani do uczestniczenia w życiu 
gospodarczym, społecznym i kul-
turowym1;

 i istnieje potrzeba konceptualne-
go zrozumienia interakcji pomię-
dzy nauczycielem i uczniem, gdyż 
technologia czasami odciąga uwa-
gę od tak cennego czynnika, jak 
ludzkie relacje i zaangażowanie, 
odpowiednie poprowadzenie lek-
cji ze smartfonami (nie z pozycji 
wszechwiedzącego nauczyciela) 
może te relacje tylko poprawić;

 i do tej pory nie wypracowano do-
brych metod pedagogicznych, 
które wykorzystują w pełni techno-
logię.
Natomiast z badania Bezpieczny 

smartfon dla dziecka2 (2017 r.) wynika, 
że 97% dzieci w klasach 1 − 3 szkoły 
podstawowej korzysta z Internetu, 
przede wszystkim poprzez smartfo-
ny (70%). Najczęściej tego typu tele-
fon kupują swoim dzieciom rodzice, 
którzy wskazują jako główny powód 
potrzebę utrzymywania z nimi w ten 
sposób kontaktu. Najmłodsi zazwy-
czaj otrzymują smartfon w wieku 7 − 8 

1 Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD publishing 2015. https://www.oecd-ilibrary.org/education/students-computers-and-learnin-
g_9789264239555-en.

2 Smartfon dla dziecka – statystyki według F-Secure. http://mobo.pl/2017/09/07/smartfon-dla-dziecka-statystyki-wedlug-f-secure/ [dostęp 19.10.2020 r.].

https://pl.padlet.com/lekcjeonlinemsz/cyfrowe
https://pl.padlet.com/lekcjeonlinemsz/cyfrowe
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lat, czyli w pierwszej lub drugiej klasie 
szkoły podstawowej.

Jak pokazuje raport Nastolatki 3.03 
(2019 r.), 93% nastolatków deklaruje, 
że prawie całą dobę jest on-line, a nie-
co ponad 30% potwierdza korzystanie 
z Internetu z użyciem smartfona lub 
telefonu komórkowego więcej niż 5 
godzin dziennie. Średni czas obec-
ności w Internecie za pośrednictwem 
telefonu komórkowego wynosi 188,3 
minuty dziennie, przy czym średnia 
ta u dziewcząt wzrasta aż do 211,5 
minut! Im dłużej uczniowie surfują po 
sieci, tym większe prawdopodobień-
stwo, że do tego celu służy im właśnie 
smartfon. Wraz z wiekiem uczniów 
średni czas korzystania ze smartfonów 
w ciągu doby rośnie. Głównym celem 
łączenia się z Internetem jest rozryw-
ka oraz komunikowanie się ze znajo-
mymi. Stąd też przyjęliśmy założenie, 
że z punktu widzenia nawyków po-
znawczych i młodzieży włączenie 
smartfona do codziennej edukacji 
szkolnej byłoby dla nich natural-
nym przedłużeniem codziennej, or-
ganicznej aktywności.

Zdaniem autorów opracowania 
Smartfon jako osobiste narzędzie edu-
kacyjne ucznia4 zakazywanie używania 
smartfonów w edukacji to wyraźne 
przeciwieństwo współczesnych ten-
dencji rynkowych i społecznych, zmie-
rzających do ich wykorzystywania na 
wszystkich polach aktywności prywat-
nej i zawodowej. Kłóci się ono z ko-
niecznością przygotowania młodego 
człowieka do wymogów życia i pracy w 
środowisku cyfrowym. Stąd też jednym 
z głównych zadań szkoły winno się stać 
ukazywanie różnych aspektów korzy-
stania ze smartfonów, w różnych sytu-
acjach (tj. podczas lekcji czy przerwy 
lekcyjnej), z zachowaniem proporcji 
między komunikacją on-line a bezpo-
średnią, oraz celowe uczenie odpowie-
dzialnego używania smartfonów zależ-
nie od okoliczności (np. jako pomocy 
naukowej lub narzędzia rozrywki). 
Współcześni nauczyciele, nawet ci kon-
serwatywni i starsi, na ogół świadomi 
są przydatności narzędzi i aplikacji cy-

frowych w procesie aktywizacji i pobu-
dzania zaangażowania ucznia podczas 
lekcji. Jednak nader często rezygnują z 
ich wykorzystania z obawy przed kom-
promitacją w oczach uczniów. Wbrew 
zachowawczym postawom i opiniom 
smartfon zasługuje na to, by stać się 
pełnoprawnym narzędziem eduka-
cyjnym, wykorzystywanym twórczo 
na lekcjach. Niewielkie urządzenie, 
sprawnie obsługiwane przez ucznia, 
to ogromna szansa na nowe, inspiru-
jące sposoby aktywnego udziału w 
lekcjach. Tym bardziej, że posiada on 
wiele zalet: mobilność, praktyczność, 
wielofunkcyjność, kontaktowość, do-
stępność, interaktywność, szybkość, 
poręczność i adaptowalność.

Model, w którym prawie każ-
dy uczeń przynosi do szkoły swoje 
urządzenie z dostępem do Internetu 
(smartfon lub tablet), nie jest nowy, a 
w edukacji został zapożyczony od biz-
nesu. Dzisiaj – jak na to wskazały do-
świadczenia związane z edukacją zdal-
ną – jest w polskich szkołach w pełni 
realistyczny.

Jak piszą autorzy portalu www.
enauczanie.com, technologia BYOD 
ma (może) mieć wiele zalet:

 i zmniejszenie kosztów zapewnie-
nia uczniom dostępu do urządzeń 
komputerowych (całe lub część 
kosztów może ponieść dom);

 i oszczędność czasu (uczniowie nie 
muszą się uczyć obsługi znanego 
sobie sprzętu, w czasie zajęć lepiej 
koncentrują się na ich aspektach 
merytorycznych);

 i wyższa motywacja (korzystanie z 
własnych urządzeń zwiększa zaan-
gażowanie uczniów);

 i łatwość uczenia się w każdym cza-
sie wolnym (uczeń buduje własne 
środowisko uczenia się, bo korzy-
sta w szkole i w domu z tych sa-
mych danych i aplikacji);

 i wyższa niezawodność sprzętu 
(uczniowie bardziej dbają o własny 
sprzęt, szanują go, chronią, ładują);

 i niższe obciążenie nauczycieli (zni-
ka konieczność konserwacji, aktu-
alizacji, ładowania sprzętu etc.);

 i lepsze przygotowanie uczniów do 
edukacji całożyciowej5.
Podczas szkolenia w RODN „WOM” 

w Katowicach przyjęto założenie, że 
konstrukcja scenariusza będzie zale-
żeć od autora i tego, czy scenariusz 
jest przeznaczony do realizacji lekcji 
w klasie, czy też w formie zdalnej (on-
-line). W przypadku projektowanych 
w naszym kursie scenariuszy należało 
jeszcze pamiętać o tym, że będą zada-
nia realizowane przez uczniów zdal-
nie przy wykorzystaniu smartfonów 
lub tabletów oraz mobilnych aplikacji 
edukacyjnych. Stąd na potrzeby szko-
lenia opracowano specjalną matrycę/
szablon scenariusza takiej lekcji.

Od początku przyjęto założenie, 
że nauczyciel – autor scenariusza – to 
reżyser lekcji, która choć ma wyglądać 
naturalnie i spontanicznie, tak napraw-
dę przebiega zgodnie z określonym 
planem i jest oparta na konstruktywi-
stycznym modelu kształcenia. W tym 
modelu uczący się buduje struktury 
wiedzy z dostępnych informacji. Każ-
da czynność poznawcza prowadzi do 
swoistego przekształcenia napływają-
cych informacji poprzez ich transfor-
mację. Zdobywanie wiedzy zachodzi 
w umyśle (mózgu) uczącego się, na-
uczyciel stwarza mu tylko możliwość 
działań poznawczych poprzez two-
rzenie takich sytuacji edukacyjnych, 
w których wykorzystuje się zasoby In-
ternetu oraz mobilne aplikacje eduka-
cyjne do pozyskiwania informacji i ich 
transformacji6.

Wszystkie tworzone podczas kur-
su scenariusze interaktywnych lekcji 
on-line były oparte na zasadach tech-
nologii BYOD oraz modelu TPACK 
(Technopedagogiczne podejście do 
wiedzy). Założono, że pozwoli to na:

 i dostarczanie nauczycielom i 
uczniom specjalistycznych mate-
riałów, znacznie wykraczających 
poza zawartość podręczników, w 
wielu formatach i szybko dostęp-
nych;

 i zapewnienie doskonałych plat-
form do współpracy nauczycieli, 
gdzie będą mogli dzielić się do-

3 Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskich badań. Pod red. M. Bochenek, R. Lange, Warszawa 2019. file:///C:/Users/WOM/AppData/Local/Temp/RAPORT_NASTOLAT-
KI_3_ONLINE.pdf [dostęp 19.10.2020].

4 Smartfon jako osobiste narzędzie edukacyjne ucznia. Studium: Analiza i rekomendacje ekspertów Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@ 2018 pod red. K. Głomba, 2018, s. 4 − 
5, https://kometa.edu.pl/uploads/media/pliki/Smartfon%20w%20szkole_X.2018.pdf.

5 BYOD (Bring Yout Own Devise) = Przynieść swoje urządzenie. https://www.enauczanie.com/metody/byod [dostęp 19.10.2020].
6 Por.: B. Dodge: Some Thougts abuot WebQuest 1995, http://webquest.org/sdsu/about_webquests.html [dostęp 19.10.2020].

http://www.enauczanie.com
http://www.enauczanie.com
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świadczeniami i wzbogacać mate-
riały dydaktyczne,

 i wspieranie nowych metod pe-
dagogicznych, które koncentrują 
się na uczniach jako aktywnych 
uczestnikach procesu nauczania,

 i wykorzystywanie narzędzi cyfro-
wych i w takich sytuacjach edu-
kacyjnych, które zakładają pracę 
zespołową uczniów, twórcze roz-
wiązywanie problemów i myślenie 
projektowe (WebQuest, Design 
Thinking),

 i uczenie się poprzez doświadcze-
nie, współdziałanie uczniów w 
rozwiązywaniu problemów i do-
chodzeniu do wspólnego celu, 
eksperymenty uczniowskie, do-
świadczenia i działania terenowe 
zakładające wykorzystanie mobil-
nych aplikacji edukacyjnych do-
stępnych na smartfonach i table-
tach, także w wymiarze 3D,

 i formatywną ocenę efektów pracy 
uczniów w czasie rzeczywistym i 
będzie wspierać nauczanie i spo-
łeczności uczące się,

 i dostarczanie nowych narzędzi, 
takich jak zdalne i wirtualne labo-
ratoria, wysoce interaktywnych 
nieliniowych materiałów szkole-
niowych dzięki wykorzystaniu za-
awansowanego oprogramowania 
do eksperymentowania i symula-
cji, mediów społecznościowych i 
gier edukacyjnych7.
Dodatkowo założono, że znajomość 

modelu TPACK pozwoli uczestnikom 
kursu na bezpośrednie określenie i 
opisanie w scenariuszu lekcji on-line 
wymaganych kompetencji cybermeto-
dycznych, które pozwolą na jego pełną 
realizację.

Model TPACK, opracowany w 
2006 r. przez Punyę Mishrę i Matthew 
J. Koehlera, opiera się na trzech filarach 
– pedagogice, treściach merytorycznych 
i technologii. Dobrze przygotowany 
scenariusz lekcji on-line oraz tworzone 
w nim zadania edukacyjne miały więc 
bazować na wiedzy pedagogicznej, me-
rytorycznej oraz na znajomości techno-
logii przez osobę prowadzącą. Poprzez 
skrzyżowanie tych trzech kluczowych 

elementów otrzymano obszary okre-
ślające kompetencje cybermetodyczne 
nauczycieli uczestniczących w kursie 
oraz porządkujące ich myślenie o danym 
zadaniu edukacyjnym czy całej lekcji; 
pozwalało to też na ustalenie:

 i jakie technologie najlepiej wspierają 
proces uczenia się określonych tre-
ści,

 i jakie technologie służą do dostarcza-
nia treści,

 i jakie techniki pozwolą uczącym się 
przyswoić określone treści,

 i jak stosować technologie w procesie 
uczenia się.
Stąd też na potrzeby kursu określili-

śmy, że nauczyciel tworzący scenariusze 
lekcji on-line na smartfony i tablety po-
winien opanować umiejętności:

 i korzystania z elektronicznych zaso-
bów cyfrowych, sieci współpracy i 
bezpiecznego ich użycia,

 i stosowania aktywizujących metod 
kształcenia wspieranych technologią 
TIK i BYOD,

 i tworzenia własnych e-materiałów z 
uwzględnieniem ich przydatności w 
danym przedmiocie lub nauczaniu 
interdyscyplinarnym, w tym sce-
nariuszy interaktywnych lekcji na 
smartfona i tablet,

 i tworzenia scenariuszy zajęć wzboga-
conych o technologie informatyczną 
oraz cyfrowe zasoby i własne e-ma-
teriały stworzone w różnego typu 
aplikacjach, takich jak na przykład 
LearningsApps,

 i angażowania uczniów w proces zdo-
bywania wiedzy poprzez stosowanie 
metod opartych na teorii konstruk-
cjonizmu,

 i prowadzenia kształcenia wyprzedza-
jącego i odwróconego, polegające-
go na tworzeniu przez nauczyciela 
w wirtualnym środowisku (np. w 
chmurze) kompletnych materiałów 
do pracy indywidualnej lub zespo-
łowej poza regularnymi zajęciami 
lekcyjnymi,

 i kształtowania myślenia komputa-
cyjnego u uczniów podczas zajęć z 
różnych przedmiotów, a szczególnie 
informatyki i robotyki,

 i upowszechniania metod aktywizu-

jących, wykorzystujących TIK w co-
dziennej dydaktyce przedmiotów 
nieinformatycznych,

 i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 
dla uczniów o charakterze interdy-
scyplinarnym, opartych na meto-
dzie projektów, eksperymentach 
uczniowskich i rozwiązywaniu pro-
blemów (np. Metoda WebQuest czy 
Design Thinking).
Najważniejszą sprawą było to, żeby 

uczestnicy kursu samodzielnie określili 
swoje kompetencje przydatne podczas 
realizacji swojego autorskiego scena-
riusza oraz wyszczególnili sprzęt oraz 
oprogramowanie, w tym mobilne apli-
kacje edukacyjne oraz zasoby cyfrowe, 
niezbędne do jego zrealizowania.

Aby pokazać, jak założenia progra-
mowe i cele kursu zostały zrealizowane 
przez jego uczestników, przedstawiamy 
poniżej jeden z najlepszych scenariuszy 
interaktywnej lekcji na smartfony i table-
ty autorstwa Michaeli Sigmund-Lasak z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Przed-
szkole im. Kubusia Puchatka w Zabeł-
kowie (Gmina Krzyżanowice). Lekcja pt. 
Co w ulu bzyczy – czyli jak wygląda świat 
pszczół? przeznaczona jest dla 6-latków 
w ramach edukacji przyrodniczej (wy-
chowanie przedszkolne). Celem zajęć 
jest zainteresowanie dzieci i poszerzenie 
ich wiedzy z zakresu życia pszczół oraz 
ich miejsca i znaczenia w ekosystemie. 
Podczas dwudniowych zajęć dzieci po-
znają cyfrowe zasoby oraz narzędzia 
edukacyjne przydatne podczas zgłę-
biania zagadnień w ramach edukacji 
przyrodniczej. Korzystają z zasobów 
Scholarisa, YouTube, Mozaik 3D, aplikacji 
mobilnych i interaktywnych gier. Swoją 
wiedzę utrwalają podczas rozwiązywa-
nia quizów i prezentacji wyników swo-
ich działań w Internecie i dostępnych ko-
munikatorów. Zajęcia odbywają się przy 
współpracy rodziców, którzy pomagają 
dzieciom w realizacji zadań i ćwiczeń. W 
trakcie zajęć i po ich zakończeniu prze-
widziano konsultacje indywidualne i 
grupowe dla rodziców w formie telekon-
ferencji, wideokonferencji czy czatu.
Zapraszamy do zapoznania się z tym 
bardzo ciekawym scenariuszem zajęć 
dla dzieci najmłodszych.

7 M. Klichowski: Model TPACK. O potrzebie technopedagogicznego podejścia do wiedzy i kompetencji nauczyciela. 2015. http://cyberparks-project.eu/sites/default/files/
publications/Klichowski_Model_TPACK_2015.pdf [dostęp 19.10.2020]

Marek Szafraniec jest konsultantem w Pracowni Zarządzania i Analiz Oświatowych RODN „WOM” w Katowicach
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 Temat: Co w ulu bzyczy – czyli jak wy-
gląda świat pszczół?

 Przedmiot: Wychowanie przed-
szkolne – edukacja przyrodnicza

 Grupa docelowa:
 i 6-latki,
 i liczba uczestników: dowolna.

 Czas trwania zajęć: Cykl podzielo-
ny jest na dwa dni. Pierwszego dnia 
dzieci wraz z rodzicami wykonują za-
dania i aktywności w ramach zadań 
1 − 3. Drugiego dnia realizują zada-
nia 4, 5 oraz rozwiązują quiz. Jedna 
część cyklu: 60 min (czas trwania 
dwóch zajęć w edukacji przedszkol-
nej 2 x 30 min).

 Słowa kluczowe: edukacja przed-
szkolna, wychowanie przedszkolne, 
edukacja przyrodnicza, edukacja 
wieloobszarowa, cyfrowe narzędzia i 
zasoby internetowe, poznanie życia 
pszczół, rój, scholaris, rośliny mio-
dodajne, quiz, aplikacje mobilne, z 
kamerą wśród pszczół.

 Opis lekcji
Celem zajęć jest zainteresowanie dzie-

ci i poszerzenie ich wiedzy z zakresu życia 
pszczół oraz ich miejsca i znaczenia w 
ekosystemie. Podczas zajęć dzieci pozna-
ją cyfrowe zasoby oraz narzędzia eduka-
cyjne przydatne do zgłębiania zagadnień 
w ramach edukacji przyrodniczej. Sko-
rzystają z zasobów Scholarisa, Mozaik3D, 
YouTube, z aplikacji mobilnych i gier in-
teraktywnych. Za ich pomocą wzbogacą 
swoją wiedzę o nowe wiadomości doty-
czące życia pszczół. Utrwalą ją podczas 
rozwiązywania quizów i prezentując wy-
niki zadań, używając internetowych środ-
ków komunikacji: gmail, WhatsApp.

 Wiedza i umiejętności zdobyte 
przez dzieci
Dziecko:

 i we współpracy z rodzicem podejmu-
je próby posługiwania się tabletem 
lub/i smartfonem w celu zdobywania 
i pogłębiania wiedzy przyrodniczej;

 i poznaje cyfrowe zasoby wybranych 
portali edukacyjnych, we współpracy 
z rodzicem wykorzystuje je w celach 
związanych ze zdobywaniem wiedzy 
i rozwijaniem nowych umiejętności;

 i podejmuje próby rozwiązywania in-
teraktywnych quizów, zadań i korzy-
stania z gier edukacyjnych;

 i używa aparatu jako narzędzia do 
utrwalenia wyników swoich działań w 
celu przekazania informacji zwrotnej 
nauczycielowi;

 i rozwija swoje zainteresowanie nowo-
czesnymi technologiami;

 i pobudza ciekawość poznawczą po-
przez wykorzystanie różnorodnych 
zasobów sieci;

 i przeprowadza obserwacje i doświad-
czenia oraz wnioskuje na podstawie 
ich wyników.

 Potrzebny sprzęt lub oprogramo-
wanie:

 i urządzenia: aparat fotograficzny lub 
smartfon z aparatem, tablet, laptop 
lub komputer,

 i aktywne konto na portalu Schola-
ris oraz Mozaik 3D (darmowa re-
jestracja), zainstalowana wtyczka 
m3DViewer (jej instalacja następuje 
automatycznie podczas korzystania z 
zasobów Mozaik 3D),

 i aplikacje na urządzenia mobilne: 
Pszczoła, PlantSnap, czytnik kodów 
QR (dowolny), darmowe aplikacje z 
możliwością pobrania na Android i 
IOS,

 i quiz wiedzy o pszczołach Co wiesz o 
pszczołach?

 i wybrane filmy na YouTube,
 i inne pomoce potrzebne do zrealizo-

wania zajęć: dwie szklanki, łyżeczki, 
miód, letnia woda.

 Umiejętności osoby prowadzącej 
zajęcia:

 i potrafi dostosować treść scenariusza 
do poziomu i możliwości edukacyj-
nych dzieci oraz posiadanych przez 
nich urządzeń i treści nauczania,

 i potrafi wykorzystywać wymienione 
w scenariuszu aplikacje i zasoby in-
ternetowe.

 Przebieg zajęć
Zajęcia podzielone są na dwa cy-

kle: dwudniowe spotkania po ok. 60 
min każde. Podczas pierwszego cyklu 
(zadania 1 − 3) dzieci poszerzają swoją 
wiedzę w wybranym zakresie z wyko-
rzystaniem zasobów internetowych; 
podczas drugiego cyklu zajęć (zadania 
4 – 5) wykorzystują zdobytą wiedzę w 
praktycznych działaniach z użyciem 
aplikacji mobilnych oraz sprawdzają jej 
opanowanie.

 Wprowadzenie
Cel: Wprowadzenie dzieci w tematy-

kę zajęć oraz sposób ich realizacji.
Dzieci wraz z rodzicami (edukację 

przedszkolną w formie zdalnej realizuje 
się ze względu na wiek dziecka w ścisłej 
współpracy i ze współuczestnictwem 
rodzica) informowane są o sposobie re-
alizowania zajęć za pomocą przesłanej 
drogą mailową prezentacji multime-
dialnej zawierającej poszczególne kroki 
i zadania do wykonania. Podczas zajęć 
uczestnicy wykorzystują: smartfony, ta-
blety, laptopy lub posiadane komputery. 
Przy pomocy rodzica, dziecko dokumen-
tuje swoje osiągnięcia oraz poczynania 
w ramach wykonywania poszczegól-
nych zadań, przesyłając zdjęcia, infor-
macje zwrotne za pomocą ustalonych 
kanałów komunikacji: mail, WhatsApp. 
Po zakończonych zajęciach rodzic i na-
uczyciel mają możliwość konsultacji in-
dywidualnych (poprzez telekonferencję, 
wideokonferencję lub czat – zgodnie ze 
wspólnymi ustaleniami) nt. postępów 
dziecka, jego poczynań oraz ewentual-
nych napotkanych trudności.

Zajęcia rozpoczynają się od nawiąza-
nia do znanej dzieciom bajki o pszczółce 
Mai i jej przygodach w bajkowym świe-
cie, które opowiadają o codziennym 
życiu pszczół oraz przybliżają specyfikę 
pszczelej rodziny zamieszkującej rój i 
proces produkcji miodu. Proponujemy 
dzieciom obejrzenie fragmentu bajki z 
serii Pszczółka Maja na YouTube − odci-
nek 1: Narodziny

 Zadanie 1:
Zajęcia rozpoczynamy od krótkiego 

spaceru po ogrodzie, w pobliżu pola (w 
ramach możliwości) lub po łące. Zachę-
camy dzieci do prowadzenia obserwa-
cji przyrodniczych oraz nasłuchiwania 
odgłosów przyrody ze szczególnym 
uwzględnieniem pszczół. Podczas space-

Scenariusz lekcji on-line z wykorzystaniem
mobilnych aplikacji edukacyjnych

O LEKCJACH ON-LINE

MICHAELA SIGMUND-LASAK

https://view.genial.ly/5eaff8d06f16bf0d194d20ce/learning-experience-challenges-pszczoly-quiz?fbclid=IwAR34dcjzSN6pzqIs5OIUVtE9T2CUbBpCCKLfyCDMe2iwvJkxPzDqY7eq_6s
https://view.genial.ly/5eaff8d06f16bf0d194d20ce/learning-experience-challenges-pszczoly-quiz?fbclid=IwAR34dcjzSN6pzqIs5OIUVtE9T2CUbBpCCKLfyCDMe2iwvJkxPzDqY7eq_6s
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O LEKCJACH ON-LINE

ru dzieci mają za zadanie zwrócić szcze-
gólną uwagę na kwitnące rośliny oraz 
pszczoły, jeżeli jest to możliwe zrobić im 
zdjęcie (które następnie przesłać na gru-
powy czat za pośrednictwem aplikacji 
WhatsApp). Powinny pamiętać o zacho-
waniu bezpiecznej odległości podczas 
obserwacji pszczół oraz niedrażnieniu 
owadów. Po powrocie do domu dzie-
ci powinny porównać obraz bajkowej 
Pszczółki Mai ze zdjęciem wykonanym 
przez siebie, zwracając szczególną uwa-
gę na budowę, czyli wygląd owada.

 Zadanie 2:
Na tym etapie zadaniem dzieci jest 

zapoznanie się z modelem 3D pszczoły 
miodnej (wskazane jest wcześniejsze za-
instalowanie na tablecie lub smartfonie 
wtyczki m3DViewer). Klikając w następ-
ne zakładki panelu dolnego, dzieci kolej-
no zapoznają się z modelami 3D robot-
nicy, trutnia i królowej, a także oglądają 
animację ula i przeobrażenia pszczoły. 
Polecamy także obejrzenie odcinka 1 i 2 
filmu Z kamerą wśród pszczół (YouTube).

 Zadanie 3:
Słodki jak miód – przed przystąpie-

niem do wykonania tego zadania pole-
camy dzieciom obejrzenie animacji 3D 
dotyczącej produkcji miodu oraz wejście 
do zasobów Scholarisa i przejrzenie udo-
stępnionych na nim zasobów na temat 
pszczół. Kolejne zadanie to doświadcza-
nie − dociekanie: potrzebne będą łyżecz-
ki i 2 szklanki. Do każdej należy nałożyć 
trochę miodu. Dzieci za pomocą zmy-
słów wzroku, smaku i dotyku określają 
jego kolor, konsystencję, lepkość i smak. 
Następnie wlewają do jednej szklanki 
letnią wodę i mieszają łyżeczką. Wycią-
gają wnioski: miód jest rozpuszczalny 
w wodzie i powoduje, że woda staje się 
słodka, a sam po rozpuszczeniu staje się 
łagodniejszy w smaku. Z przeprowadzo-
nego doświadczenia należy nagrać filmik 
lub zrobić zdjęcia i przesłać je mailem lub 
za pośrednictwem WhatsApp.

 Zadanie 4:
Rośliny miododajne − realizację tego 

zadania rozpoczynamy od zadania dzie-
ciom pytania:

Z czego pszczoły produkują miód? 
Dzieci już z poprzednich filmików, ob-

serwacji i wiedzy własnej dowiedziały 
się, że do produkcji miodu niezbędny 
jest pyłek kwiatowy, który pszczoły po-
zyskują z kwiatów. Jednak tak jak każdy 
z nas lubi inne potrawy (jedni z nas są 
miłośnikami czekolady, inni wolą zupę 
pomidorową, a jeszcze inni uwielbiają 
zajadać się pieczonym kurczakiem) i ma 
inne preferencje smakowe, tak i pszczoły 
preferują określone kwiaty i rośliny, któ-
re nazywamy miododajnymi. Zadaniem 
dzieci wraz z rodzicem na tym etapie jest 
wyszukanie w wyszukiwarce roślin mio-
dodajnych, a następnie zapisanie kilku 
wybranych obrazów i przesłanie ich na 
maila lub za pośrednictwem aplikacji 
WhatsApp. Następnie należy pobrać na 
smartfon lub tablet aplikację PlantSnap 
(poprzez sczytanie kodu QR) która umoż-
liwia identyfikowanie roślin za pomocą 
zdjęcia.

W ostatnim etapie zadania dzieci 
wybierają się do ogrodu lub na pole lub 
łąkę (jeżeli jest taka możliwość) i używa-
jąc aplikacji, wyszukują w ich najbliższym 
otoczeniu rośliny miododajne. Wybrane 
trafnie kwiaty należy w formie zrzutów 
ekranu z aplikacji przesłać do nauczy-
ciela na maila lub za pośrednictwem 
WhatsApp.

 Zadanie 5:
Pora na zabawę
Na zakończenie lekcji zapraszamy 

dzieci do atrakcyjnej gry edukacyjnej 
Pszczoła. Aby pobrać aplikację z grą, na-
leży sczytać kod QR:

Jest to pierwsza aplikacja eduka-
cyjna w Polsce, która uczy w ten spo-
sób dzieci, jak ważne znaczenie dla 
ekosystemu mają pszczoły miodne i 
inne zapylacze. Dzieci podczas gry do-
wiadują się między innymi, jak wyglą-
da życie pszczół miodnych, jakie grają 
role w ulu, jak i dlaczego produkują 
miód, a przed wszystkim, co możemy 
zrobić, aby chronić dzikie zapylacze, 
czyli np. jak budować domki i jakie sa-
dzić rośliny w ogrodach. Aplikacja za-
wiera również quiz z pytaniami, dzięki 
któremu dzieci mogą sprawdzić swoją 
wiedzę. Podczas pracy z wykorzysta-
niem aplikacji, dzieci w formie zabawy 
usystematyzują zdobyte podczas wy-
konywania poprzednich zadań wiado-
mości o pszczołach, ale także rozwiną 
umiejętność korzystania z ekranu do-
tykowego, czy też posługiwania się 
myszką.

Po jej zakończeniu dzieci przekazu-
ją nauczycielowi informację o uzyska-
nym wyniku.

 Podsumowanie lekcji i ewaluacja
Podsumowaniem dwudniowego 

cyklu zajęć jest quiz, podczas którego 
dzieci sprawdzą zdobytą wiedzę nt. 
życia pszczół: Co wiesz o pszczołach?

Po jego zakończeniu dzieci wraz z 
rodzicami przekazują nauczycielowi w 
dowolnej formie informację o uzyska-
nych wynikach.

 Podsumowanie nauczyciela
W ciągu dwóch dni zajęć poznali-

śmy bliżej specyfikę życia pszczół w 
roju oraz ich znaczenie dla ekosyste-
mu. Już teraz wiecie, co i jak w ulu bzy-
czy. Przy okazji wykonywania ćwiczeń, 
uczestnictwa w zabawach poznaliście 
wiele różnorodnych i nowoczesnych 
pomocy naukowych, narzędzi i apli-
kacji, które oferują nam zasoby in-
ternetowe. Sieć to nie tylko miejsce 
rozrywki. Mądrze wykorzystywane 
i wartościowe zasoby internetowe 
czynią edukację ciekawszą i przyjem-
niejszą. Zachęcają do dalszego pozna-
wania świata i pobudzają ciekawość 
poznawczą.

Michaela Sigmund-Lasak jest nauczycielem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabełkowie w Przedszkolu 
im. Kubusia Puchatka w Chałupkach.
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O WYCHOWANIU FIZYCZNYM

Nowe technologie
na lekcjach WF1

Telefony komórkowe, smartfony, 
które oprócz funkcji komunika-

cyjnej stanowią narzędzie do odszu-
kiwania, gromadzenia, wymiany da-
nych. Zegarki, smartwatche, opaski, 
które monitorują dzienną aktywność 
i codzienne czynności. Dostępność 
portali, stron internetowych, aplikacji 
i narzędzi medialnych – wszystko to 
może być wsparciem wychowania fi-
zycznego prowadzonego zdalnie.

W szkołach korzysta się z dziennika 
elektronicznego. Stanowi on główny 
kanał przepływu informacji, kontak-
tu szeroko rozumianej społeczności 
szkolnej. Daje też możliwość prowa-
dzenia zdalnej lekcji wychowania fi-
zycznego. W pracy można wykorzy-
stać pocztę elektroniczną, aplikację 
Messenger, WhatsApp. Liczne pomy-
sły, materiały, przykłady praktyk znaj-
dziemy w Internecie. Musi nam przy 
tym cały czas towarzyszyć rozwaga 
nauczycielska, aby treści i zadania 
były zgodne z podstawą programową, 
etapem edukacyjnym, możliwościami 
sprzętowymi i lokalowymi.

Przy przygotowaniu zdalnej lekcji 
wychowania fizycznego mogą Pań-
stwo wykorzystać Facebook. Dziś jest 
to największy serwis społecznościowy 
świata. Można tu znaleźć wiele cieka-
wych publikacji, filmików, gotowych 
materiałów z dziedziny fitnessu i spor-
tu. Jest to kanał, gdzie wiele osób dzie-
li się swoimi praktykami, pomysłami 
na ciekawe zajęcia, fragmenty lekcji 
czy pomocami dydaktycznymi

Facebook to również grupy tema-
tyczne, np. Nauczyciele Wychowania 
Fizycznego; Kreatywni nauczyciele, WF 
inny niż zwykle lub blog Sport to Pest-
ka. Niemal każda klasa ma własną 

Przykłady bezpłatnych aplikacji 
dla nauczycieli i uczniów:
1. Runkeeper − monitoruje czas tre-

ningu, prędkość poruszania się, 
spalone kalorie oraz pokazuje 
przebytą trasę. Aplikacja oferuje 
pomiary dla 13 dyscyplin sporto-
wych − od biegania, po kolarstwo, 
wspinaczkę górską i narciarstwo.

2. Adidas miCoach − monitoruje tra-
dycyjne pomiary, a ponadto po-
zwala wygenerować programy 
treningowe na podstawie umiejęt-
ności i indywidualnych celów użyt-
kownika.

3. Endomondo − jedna z popularniej-
szych aplikacji, która sprawdza się 
zarówno w czasie biegania, jazdy 
na rowerze, jak również podczas 
innych aktywności fizycznych. 
Aplikacja dostarcza użytkowni-
kowi m.in. takich informacji, jak: 
prędkość, czas, spalone kalorie 
oraz pokonany dystans.

4. Nike+GPS − monitoruje najważ-
niejsze parametry treningowe. Re-
jestruje czas, dystans, spalone ka-
lorie i wyświetla na mapie przebytą 
trasę. Z aplikacją zintegrowany jest 
serwis Nikeplus.com, który pozwa-
la rywalizować z innymi użytkow-
nikami na różnych płaszczyznach.

5. My Tracks − rejestruje trasę, pręd-
kość, odległość i wysokość pod-
czas wszelkiej aktywności fizycznej 
wykonywanej na świeżym powie-
trzu. W trakcie treningu można na 
bieżąco wyświetlać dane, dodawać 
komentarze o trasie, i regularnie 
otrzymywać powiadomienia gło-
sowe o swoich postępach.

6. Strava Cycling − jedna z popular-
niejszych aplikacji dla rowerzystów. 
Dzięki wykorzystaniu technologii 
Google Maps można obserwować 
na bieżąco trasę, którą się poko-
nuje. Aplikacja wyświetla również 
liczbę zarejestrowanych tras, całko-
witą sumę pokonanych podjazdów 
i przebytych kilometrów oraz cał-
kowity czas spędzony na rowerze.

7. Workout Trainer − pozwala anali-
zować rezultaty oraz metodycznie 
tłumaczy, jak wykonywać najpo-
pularniejsze ćwiczenia. Postępy 
treningowe można na bieżąco mo-
nitorować w dzienniku.

JAK ZACHOWAĆ 
SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ 

w dobie totalnego bezruchu?
DR TOMASZ GRAD

grupę na Facebooku, a więc serwis 
daje możliwość kontaktu z uczniami, 
przesyłania im zadań, wskazówek do 
samodzielnego wykonywania. To tu-
taj mogą również porównywać, wy-
kazywać się osiągniętymi wynikami 
w ramach np. planów treningowych, 
wykorzystywanymi aplikacjami.

Kolejna pomoc to YouTube. Jest to 
chyba dziś serwer najbardziej obfitu-
jący w interesujące nas zagadnienia. 
Znajdziemy tam kanały poświęcone 
zdrowemu trybowi życia, pracy nad 
własnym ciałem, planom treningo-
wym. To tu znajdziemy np. film z ob-
szaru kultury fizycznej na temat histo-
rii olimpizmu, wydarzenie sportowe, 
w tym analizę meczu czy konkurencji 
lekkoatletycznych, filmy o tematyce 
sportowej do pokazania pewnych cech 
osobowości, czy postaw związanych z 
wysiłkiem fizycznym i rywalizacją lub 
fragmentów np. zajęć fitness. Filmiki 
pełne wskazówek, pokazów treningów, 
które możemy potraktować jako wirtu-
alną lekcję wychowania fizycznego.

Wsparciem zdalnej lekcji wycho-
wania fizycznego mogą być aplikacje 
i urządzenia monitorujące. Przydatne 
są aplikacje programów dostępnych 
on-line (np. programy Endomondo, In-
dares, czy aplikacje firm Polar, Garmin, 
Nike. Samsung) wraz z nowoczesnymi 
urządzeniami monitorującymi po-
ziom aktywności. Największe marki na 
rynku sportowo-rekreacyjnym prze-
ścigają się w tworzeniu atrakcyjnych 
pomysłów na monitorowanie aktyw-
ności fizycznej. Opaska monitorująca 
liczbę kroków, przebyty dystans, spa-
lone kalorie to urządzenia, które coraz 
częściej zastępują zegarek. Wszystkie 
te dane zapisywane są w specjalnych 
zindywidualizowanych programach, 
które pozwalają śledzić własny pro-
gres, miesięczną aktywność.

1 Artykuł jest częścią publikacji, która ukaże się nakładem RODN „WOM” w Katowicach.
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8. Sports Tracker − zaawansowana 
aplikacja umożliwiająca rejestro-
wanie i dzielenie się nie tylko rezul-
tatami, ale również notatkami oraz 
zdjęciami stworzonymi podczas 
treningu. Sports Tracker monitoru-
je czas, dystans i spalone kalorie.

9. Minutes Abs Workout − oferuje pro-
gram treningowy oraz materiały w 
postaci zdjęć i filmów, które uła-
twiają wykonywanie poszczegól-
nych ćwiczeń i uczą właściwych 
technik.

10. Calorie Counter − informuje o tym, 
ile kalorii znajduje się w danej prze-
kąsce lub posiłku. W jej bazie znaj-
duje się ok. 500 tysięcy produktów 
oraz dań znanych sieci restauracji 
wraz ze szczegółowymi opisami 
wartości odżywczych.

11. TGFU Games − aplikacja zawierają-
ca 100 gier. Gry i działania są klasy-
fikowane w różnych kategoriach 
dostosowanych do umiejętności 
uczniów. Każda gra i aktywność 
opisuje zalecane poziomy, po-
trzebny sprzęt, problemy taktycz-
ne, zasady gry, bezpieczeństwa, 
zmiany i postępy.

12. Coaches Eye − umożliwia nagrywa-
nie filmów wideo oraz przegląda-
nie ich w zwolnionym tempie; po-
siada narzędzia do rysowania oraz 
prostego udostępniania. Aplikacja 
ta jest niezwykle przydatna do ana-
lizy jakości czy też poprawności na-
uczanego ruchu. Uczniowie mogą 
oceniać siebie nawzajem. Po anali-
zie i informacji zwrotnej nauczyciel 
może się podzielić filmem wideo z 
uczniami, eksportując go na wiele 
różnych sposobów (e-mail, wiado-
mości SMS, Dropbox, YouTube, czy 
też poprzez eksportowanie ich do 
innych aplikacji).

13. Sprint Timer to unikatowy zegar 
(stoper) oraz aplikacja umożliwia-
jąca robienie zdjęć, pozwalająca 
na dokładny pomiar na mecie, w 
podobny sposób jak na wielkiej 
rangi imprezach sportowych. Na-
leży uruchomić stoper, a następnie 
skierować aparat w stronę mety. 
Można ustawić czas zawodnika 
przekraczającego linię mety z do-
kładnością do 0,01s.

14. Workout Music to aplikacja po-
zwalająca ustawić czas pracy (od-
twarzanie muzyki) i odpoczynku 

z równoczesnym wydechem (1 min), 
lub też, w takiej samej pozycji jak 
wyżej, chwytamy się za nadgarstki za 
plecami (ściągamy łopatki) i wykonu-
jemy głęboki skłon w przód (dotykając 
głową podłoża) i wytrzymujemy w tej 
pozycji 30 sek. Ćwiczenie powtarzamy 
dwukrotnie (ściągamy łopatki) i wyko-
nujemy głęboki skłon w przód (doty-
kając głową podłoża) i wytrzymujemy 
w tej pozycji 30 sek.

 Dzień I  – czas ok. 30 min. Każde ćwi-
czenie wykonujemy w 3 seriach po 12 
− 15 powtórzeń.

 Ćwiczenie 1. Stoimy w miejscu, 
stopy ustawione na szerokość bio-
der. W każdej ręce na wysokości 
barków trzymamy jedną butelkę, 
stanowiącą obciążenie (osoby star-
sze i młodsze dzieci mogą ćwicze-
nie wykonywać bez obciążenia), 
wykonujemy naprzemienne uno-
szenie – prostowanie ramion w 
górę, ponad głowę i opuszczanie 
do pozycji wyjściowej.

 Ćwiczenie 2. Pozycja jak wyżej, 
ramiona wzdłuż tułowia. Ruchem 
kolistym unosimy ramiona z ob-
ciążnikami bokiem nad głowę, a 
następnie opuszczamy, powraca-
jąc do pozycji wyjściowej.

 Ćwiczenie 3. Pozycja wyjściowa 
jak wyżej, ramiona wzdłuż tułowia. 
Naprzemiennie uginamy i prostu-
jemy ramiona w łokciach przed 
sobą, przyciągając je na wysokość 
klatki piersiowej.

 Ćwiczenie 4. Pozycja wyjściowa 
jak wyżej, wyprostowane ramiona 
z obciążeniami trzymamy unie-
sione nad głową. Naprzemiennie 
uginamy i prostujemy ramiona w 
łokciach, przenosząc obciążenie z 
tyłu za kark.

 Dzień II  – czas ok. 30 min. Każde ćwi-
czenie wykonujemy w 3 seriach po 12 
– 15 powtórzeń.

 Ćwiczenie 1. Pozycja wyjściowa 
to leżenie przodem (na brzuchu). 
Nogi można „zahaczyć” dla stabi-
lizacji o jakiś mebel, np. wersalkę, 
szafkę. Ramiona możemy trzymać 
w zależności od swoich możliwo-
ści – wyprostowane, chwyt za kark 
lub wzdłuż tułowia. Wykonujemy 
skłon tułowia w tył (odrywamy tu-
łów od podłogi) i opuszczamy.

(zatrzymywanie muzyki), tworząc 
interwał sesji treningu, czy też lek-
cji. Aplikacja idealna dla nauczycie-
li lubujących się w treningach ob-
wodowych oraz w zajęciach typu 
crossFit. Atutem jest niewątpliwie 
to, że podłączając SmartPhona 
lub iPad-a pod głośniki uczniowie 
ćwiczą do muzyki, co może być 
dodatkowym motywatorem do 
ćwiczeń. Jeśli na sali gimnastycz-
nej nie ma odpowiedniego sprzętu 
do odtwarzania muzyki, wystarczy 
zainwestować w głośniki z obsługą 
Bluetooth i odtwarzać swoje utwo-
ry bezprzewodowo.

Trening wzmacniający
główne grupy mięśniowe

 Czas: 5 dni (trening powtarzamy 
cyklicznie).

 Miejsce: dowolna przestrzeń w 
domu. 

 Przybory: dwie butelki po wodzie 
mineralnej wypełnione piaskiem 
lub wodą.

Każdy trening poprzedzamy krót-
ką, 5-minutową rozgrzewką. Propo-
nuję wykonać kilka krążeń ramion 
w przód, w tył, naprzemiennie oraz 
kilka obszernych wymachów. Następ-
nie wykonać kilka skłonów tułowia 
w przód, w tył, skręty i skrętoskłony 
w pozycji stojącej o nogach rozwar-
tych. Skłony wykonujemy z ramiona-
mi uniesionymi w górę. Kolejno, w tej 
samej pozycji wykonujemy krążenia 
bioder, w prawo i w lewo. Aby roz-
ruszać nogi, możemy wykonać kilka 
przysiadów (półprzysiadów) na całych 
stopach i nogach rozwartych, dopeł-
nionych wspięciami na palce. Roz-
grzewkę kończymy kilkunastoma pod-
skokami typu pajacyk oraz biegiem w 
miejscu przez 1 min. Taką rozgrzewkę 
jesteśmy w stanie wykonać w domu, 
bez potrzeby wychodzenia, i w zupeł-
ności przygotuje nas ona do krótkiego 
treningu. Po zakończeniu każdego tre-
ningu wykonujemy ćwiczenia odde-
chowe lub rozciągające, np.: w siadzie 
klęcznym na piętach, ramiona wzdłuż 
tułowia, wykonujemy obustronny 
wznos ramion w górę z jednoczesnym 
wyprostem do klęku i głębokim wde-
chem, a następnie opust obu ramion 
w dół z powrotem do siadu klęcznego 
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 Ćwiczenie 2. Pozycja wyjściowa jak 
wyżej, po uniesieniu tułowia wyko-
nujemy kilka skrętów w prawo i w 
lewo, a następnie opuszczamy tu-
łów do leżenia.

 Ćwiczenie 3. Opieramy się jedną 
ręką o szafkę lub krzesło. W drugiej 
wyprostowanej ręce trzymamy ob-
ciążenie. Następnie uginamy ramię 
w łokciu, przyciągając obciążenie 
na wysokość klatki piersiowej i pro-
stujemy ramię w dół. Powtarzamy 
ruch 12 – 15 razy i zmieniamy ra-
mię.

 Ćwiczenie 4. Pozycja wyjściowa to 
leżenie tyłem (na plecach). Podpie-
ramy się na łokciach. Wykonujemy 
wznos tułowia ponad podłoże. Sto-
py oparte na piętach i wytrzymu-
jemy ok. 15 sek. Następnie opusz-
czamy tułów do pozycji wyjściowej. 
Powtarzamy ćwiczenie.

 Dzień III  – czas ok. 30 min. Każde ćwi-
czenie wykonujemy w 3 seriach po 12 
– 15 powtórzeń.

 Ćwiczenie 1. Pozycja wyjściowa: 
leżenie tyłem (na plecach). Ramio-
na w zależności od możliwości 
ćwiczącego (w górę, chwyt za kark, 
wzdłuż tułowia). Stopy dla stabi-
lizacji „zahaczone” o mebel. Wy-
konujemy skłon tułowia w przód i 
wyprost tułowia do leżenia tyłem.

 Ćwiczenie 2. Pozycja wyjściowa 
jw., wykonujemy spięcie mięśni 
brzucha, odrywając głowę i barki 
od podłoża. Reszta pleców nadal 
przylega do podłoża. 

 Ćwiczenie 3. Siedzimy na tabore-
cie lub krześle bez oparcia. Nogi 
złączone, wysunięte za krawędź 
krzesła i wyprostowane w kola-
nach. Ramionami dla równowagi 
przytrzymujemy się za krawędzie 
krzesła. Wykonujemy skurcze nóg 
z równoczesnym skłonem tułowia, 
przyciągając je do klatki piersiowej, 
a następnie prostujemy do pozycji 
wyjściowej. 

 Ćwiczenie 4. Stoimy w lekkim roz-
kroku. Ramiona z obciążeniami 
ugięte w łokciach na wysokości 
klatki piersiowej (dla bardziej za-
awansowanych – można ramiona 
wyprostować w bok). Przy ustabi-

w całości oparte na podłożu. W 
rękach trzymamy obciążenie. Wy-
konujemy przysiad (półprzysiad) 
i wyprost do pozycji wyjściowej. 
Osoby chcące ćwiczyć intensyw-
niej mogą dołożyć ruch wznosze-
nia obu ramion z obciążeniem w 
przód, w trakcie przysiadu. 

 Ćwiczenie 2. Pozycja wyjściowa 
wykroczna. Obciążenie trzymamy 
w obu rękach wzdłuż tułowia. Wy-
konujemy ugięcie nogi wykrocznej 
w kolanie z równoczesnym klękiem 
drugiej nogi (jednak nie dotykamy 
podłoża) i wyprost do pozycji wyj-
ściowej. Ćwiczenie powtarzamy dla 
drugiej nogi wykrocznej. Bardziej 
zaawansowani mogą dołożyć ruch 
wznoszenia obu ramion z obciąże-
niem w przód, w trakcie przyklęku. 

 Ćwiczenie 3. Stajemy na lekkim 
podwyższeniu. Może to być np. 
podest schodów, położona grub-
sza książka lub inny płaski, ale 
stabilny przedmiot. Pozycja wyj-
ściowa: stoimy w lekkim rozkroku, 
stopy oparte na podłożu z wy-
suniętymi piętami i śródstopiem 
poza krawędź podestu. W rękach 
trzymamy obciążenie. Wykonuje-
my wspięcie na palce, a następnie 
opuszczamy pięty poniżej krawę-
dzi podparcia.

 Ćwiczenie 4. Pozycja wyjściowa 
to półprzysiad przy ścianie. Ple-
cy oparte o ścianę. Kąt prosty w 
kolanach (tzw. stołeczek). Wytrzy-
mujemy w tej pozycji ok. 30 sek. 
Zaawansowani mogą dłużej. Ćwi-
czenie powtarzamy trzykrotnie po 
krótkim wyprostowaniu i rozluź-
nieniu mięśni.

Dr n. zdr. Tomasz Grad jest konsultantem w Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Re-
gionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
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lizowanych biodrach wykonujemy 
naprzemienne skręty tułowia w 
prawo i w lewo. 

 Dzień IV  – czas ok. 30 min. Każde ćwi-
czenie wykonujemy w 3 seriach po 12 
– 15 powtórzeń.

 Ćwiczenie 1. Pozycja leżenie przo-
dem. Ugięcia ramion w podporze 
(tzw. pompki). Osoby słabsze mogą 
wykorzystać podpór na kolanach 
lub całkowicie w leżeniu przodem 
(na brzuchu), a jedynie prostując 
ramiona do uniesienia tułowia, bez 
odrywania bioder od podłoża. 

 Ćwiczenie 2. Pozycja leżenie tyłem 
(na plecach). Ramiona z obciąże-
niami wyprostowane w bok na 
wysokości barków. Wykonujemy 
wznos ramion bokiem w górę po-
nad klatkę piersiową, tak aby ob-
ciążenia zetknęły się ze sobą ponad 
naszą głową. Następnie opuszcza-
my ramiona do pozycji wyjściowej.

 Ćwiczenie 3. Pozycja wyjściowa 
jak wyżej, ramiona z obciążeniami 
wyprostowane w górę nad głowę. 
Uginamy ramiona w łokciach jed-
nocześnie opuszczając je do podło-
ża i kolejno prostując w górę.

 Ćwiczenie 4. Pozycja wyjściowa jak 
wyżej, ramiona z obciążeniami wy-
prostowane za głową. Wykonuje-
my równoczesne przeniesienie ra-
mion zza głowy do ułożenia wzdłuż 
tułowia i z powrotem.

 Dzień V  – czas ok. 30 min. Każde ćwi-
czenie wykonujemy w 3 seriach po 12 
– 15 powtórzeń lub 30 sek.

 Ćwiczenie 1. Pozycja wyjściowa: 
stoimy w lekkim rozkroku, stopy 
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Siedzę sobie na wygodnym krześle 
na balkonie i obserwuję jeżdżące 

na hulajnogach dzieci z mojego blo-
kowiska. Cieszę się, że pomimo cięż-
kiego dla nas wszystkich czasu pan-
demii dzieci są ciągle uśmiechnięte i 
aktywne ruchowo. Jednak nie mogę 
oprzeć się wrażeniu, że chyba nikt z 
szanownych koleżanek i kolegów na-
uczycieli wychowania fizycznego nie 
ma złudzeń co sprawności fizycznej 
i ruchowej naszych uczniów. Dzieci i 
młodzież pomimo zmian w podstawie 
programowej i sposobach realizacji 
obowiązkowych zajęć wychowania fi-
zycznego nie wykazuje się zwiększoną 
aktywnością na lekcjach. Dotyczy to 
zwłaszcza szkół ponadpodstawowych. 
Problem ten od dłuższego czasu jest 
analizowany na różne sposoby, tęgie 
głowy pochylają się nad rozwiązaniem 
tego postępującego trendu, ale świa-
tełka w tunelu nie widać. Być może 
powrót nastolatków do przeciętnej 
sprawności ich rówieśników z przeło-
mu wieku XX i XXI jest niemożliwy.

Moim zdaniem przyczyną tego zja-
wiska są zmiany społeczne. Pamiętam, 
gdy byłem w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej, obowiązywał sześcio-
dniowy tydzień pracy z jedną wolną 
sobotą. Czekaliśmy na tę sobotę jak 
na zbawienie, żeby obejrzeć najlepszą 
rozrywkę w TVP, czyli Studio 2. Cóż to 
był za program! W iście zachodnim, 
tak egzotycznym na owe czasy stylu. 
Dzisiaj każdy rozrywkę ma w kieszeni 
i ma ona przekątną ok. 6 cali. Zastę-
puje cały świat i na jedno kliknięcie 
cały świat ma 6 cali. Kiedyś miejscem 
dyskusji, krystalizowania się charak-
terów, rozwijania zainteresowań było 
podwórku, boisko szkolne lub ośrodek 
kultury, dzisiaj to internet oraz portale 
społecznościowe i ta sytuacja jest już 
nie do odwrócenia.

Co my możemy obecnie zrobić, 
aby zainteresować młodzież i skłonić 
ją do większej aktywności na naszych 

poszukując nowatorskich, ciekawych 
propozycji dotyczących zdalnego na-
uczania. Ta lektura skłoniła mnie do 
przemyśleń, którymi chcę się z Pań-
stwem podzielić. Moim zdaniem no-
woczesne wychowanie fizyczne po-
winno się skupić wokół kilku ogniw:

1. Nowoczesne technologie. Chyba 
każdy nasz uczeń ma smartfona. 
Spróbujmy sprawić, aby ten przed-
miot stał się naszym partnerem 
w pracy, a dla uczniów kumplem 
w aktywności i usprawnianiu się. 
Wykorzystując różne aplikacje, na-
wet na lekcji, i dając proste zadania 
domowe wykorzystujące smartfo-
na dołączymy do świata naszych 
uczniów, być może staniemy się 
przez to dla nich równorzędnym 
partnerem. Skoro ciężko nam za-
chęcić młodzież do aktywności w 
ich cyfrowym świecie, to przenie-
śmy ten wirtualny świat do zadań 
związanych z ruchem.

2. Kreatywność. To bardzo trudne 
zadanie, zwłaszcza dla koleżanek i 
kolegów z długim stażem. Może się 
pojawić syndrom wypalenia zawo-
dowego, ale wierzcie mi, nic tak nie 
odrywa nas o rutyny i stagnacji jak 
pierwszy krok w nowe. Odważmy 
się poszukiwać. W sieci pojawia się 
wiele ciekawych propozycji, trzeba 
tylko dostroić je do własnych moż-
liwości infrastruktury szkolnej. I już. 
Uczniowie szybko demaskują naszą 
pasywność, ale równie szybko do-
strzegają naszą aktywność i zapał.

3. Współdziałanie. Nic tak nie inte-
gruje ludzi i inspiruje do działania, 
jak działanie i współpraca wokół 
wspólnego celu. Spróbujmy spra-
wić, abyśmy stali się partnerami 
naszych uczniów w różnych przed-
sięwzięciach i projektach szkol-
nych. Dotyczy to nie tylko lekcji, ale 
różnych działań pozalekcyjnych. 
Moim zdaniem ta kooperacja szyb-
ko przyniesie dobre owoce i uak-
tywni mniej sprawnych uczniów.

4. Tolerancja i empatia. Starajmy 
się zawsze podchodzić ze zrozu-
mieniem do różnych możliwości 
ruchowych, ale i do zróżnicowa-
nych aktywności naszych uczniów. 

W POSZUKIWANIU OGNIW 
nowoczesnego wychowania fizycznego

ARTUR HOFFMANN

Żaden wiatr nie sprzyja temu, kto nie ma wyznaczonego portu.− Michel de Montaigne

lekcjach? Co w ogóle możemy coś zro-
bić? Jak zmieniać współczesną szkołę 
i współczesne wychowanie fizyczne? 
Cóż, mógłbym powiedzieć, że na dru-
gie imię mam reforma. Całe życia coś 
wokół mnie się reformuje, a w wymia-
rze zawodowym oczywiście szkoła, ale 
czy efekty zwłaszcza w wychowaniu 
fizycznym są widoczne? Czy potwier-
dzają trafność stosowanych reform? 
Za zmianami teoretycznymi, moim 
zdaniem słusznie ukierunkowanymi, 
nie idą niestety zmiany i modernizacje 
infrastruktury i zaplecza sprzętowego 
szkolnego wychowania fizycznego. 
Ideałem byłoby, gdyby młodzież mo-
gła ćwiczyć na lekcji, wykorzystując 
nowoczesny, bezpieczny sprzęt, które-
go design i jakość sama będzie zachę-
cać do aktywności, a po zajęciach od-
świeżyć się w łazience z ciepłą wodą, 
która jest przy szatni. Higiena wszakże 
jest również istotną częścią kultury fi-
zycznej.

Kolejną rzeczą jest świadomość 
celów, które mamy osiągnąć jako na-
uczyciele wychowania fizycznego. 
Jest nim oczywiście usprawnianie 
dzieci i młodzieży, ale pamiętajmy, że 
nadrzędnym celem szkolnego wycho-
wania fizycznego jest przygotowanie 
uczniów do aktywnego, pełnego i 
świadomego uczestnictwa w kulturze 
fizycznej oraz dbania o zdrowie w do-
rosłym życiu, dzięki wyposażeniu ich 
w niezbędny zasób wiedzy i umiejęt-
ności. Powinniśmy zatem podążać za 
najnowszymi trendami, aby nie stać 
się anachroniczni w stosowaniu me-
tod i form stosowanych na naszych 
lekcjach. Hasło, które znam już od cza-
sów studiów, czyli upodmiotowienie 
ucznia lub indywidualizacja, moim 
zdaniem staje się kluczowe i ważne jak 
nigdy wcześniej. Powinno nabrać no-
wego znaczenia i stać się drogowska-
zem nowoczesnego wuefisty.

Będąc na wiosennej kwarantannie, 
dużo czytałem, przeglądałem internet, 
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O WYCHOWANIU FIZYCZNYM

Spróbujmy zrozumieć przyczyny 
zachowań oraz barier, które obser-
wujemy u młodzieży na lekcji. Nie 
krytykujmy. Nowoczesny WF powi-
nien stać się platformą współpracy 
nauczyciel – uczeń, przestrzenią 
budowania wspólnego działania i 
partnerskich relacji.

Artur Hoffmann jest doradcą metodycznym wychowania fizycznego w powiecie zawierciańskim.

chwili bardziej znajdą zastosowanie 
w szkołach ponadpodstawowych, ale 
tym bardziej namawiam do refleksji i 
poszukiwań nowej jakości koleżanki i 
kolegów ze szkół podstawowych.

W tych trudnych czasach życzę 
wszystkim czytelnikom dużo zdrowia.

Powyższe punkty to nie zasady, 
raczej sugestie do poszukiwań, próba 
skłonienia do dyskusji środowiska na-
uczycieli wychowania fizycznego na 
temat podążania za nowoczesnością, 
niepozostawania na zapleczu nowo-
czesnej dydaktyki. Mam także świado-
mość, że moje propozycje w obecnej 

Redakcja „Forum Nauczycieli”
zaprasza do współpracy i do dzielenia się uwagami o zamieszczanych w piśmie artykułach.

Zasady przyjmowania tekstów do publikacji na stronie: 
https://www.womkat.edu.pl/pl/Publikacje/Kwartalnik_FORUM_Nauczycieli.
Na tej stronie również poprzednie numery kwartalnika w wersji elektronicznej.
Propozycje artykułów możecie Państwo przysyłać pocztą elektroniczną pod adresem: forumnauczycieli@gmail.pl

Czy wiesz że...

Mirella Zajega: Nordic walking

Dr Mirella Zajega jest konsultantem w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedago-
gicznej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

– Co to takiego?
Forma rekreacji polegająca na marszu ze specjalnymi kijami. 
Idealna propozycja dla tych, którzy każdego dnia spędzają 
po kilka godzin przy biurku. Kije sprawiają, że podczas 
chodzenia pracują nie tylko nasze nogi, ale także ramiona. 
Dzięki kijom jesteśmy w stanie chodzić bardziej energicznie 
i przejść dłuższy dystans. Kije zmniejszają nacisk na pisz-
czele, kolana, biodra i plecy, odciążone są też stawy, co ma 
znaczenie dla osób starszych i tych ze słabszymi mięśniami. 
Nordic walking to wysiłek bardziej intensywny niż podczas 
chodzenia, ale nie tak męczący jak bieganie.

– Jak wybrać kije?
Kupić takie, które są dostosowane do naszego wzrostu, albo 
mają regulację. W poradnikach piszą, że powinny mieć 65% 
wzrostu użytkownika, albo, że należy pomnożyć nasz wzrost 
przez 0,66 (zaawansowani przez 0,68), aby otrzymać właści-
wą długość. Jest też inny sposób sprawdzenia: kiedy trzy-
mamy kij za uchwyt (zaciskamy dłoń na rękojeści) w pozycji 
pionowej w zgięciu naszego łokcia powinien się tworzyć kąt 
90°. Właściwie dobrane kije zapewniają nam komfort i sku-
teczną pracę zaangażowanych mięśni.

– Jak chodzimy?
W sposób jak najbardziej naturalny, tak jak w czasie chodu 
kończyny powinny poruszać się naprzemiennie. Odpycha-
my się kijami, które akcentują ruch ramion. Noga wcho-
dząca w kontakt z podłożem jest przeciwstawna do ręki 
wbijającej i naciskającej na kij (np. prawa noga/lewa ręka). 
Kijki powinny być wbijane w połowie długości między jedną 
a drugą stopą. Po wbiciu kija staw łokciowy prostujemy, kij 
puszczamy po odepchnięciu, kiedy mija linię bioder (po to 
kijki są wyposażone w opaski lub specjalne rękawiczki, które 
pozwalają je puścić bez ryzyka, że upadną). Dobrze jest 
mieć na początek instruktora, albo przynajmniej zobaczyć 
filmiki instruktażowe w Internecie.

– Gdzie chodzimy?
Park, las, ścieżki spacerowe, nad morzem, w górach, na 
nizinach – przez cały rok.

– Co zyskujemy?
Odprężenie, dotlenienie, relaks, czas sam na sam z naturą, 
albo z przyjacielem. Wzmacniamy mięśnie, kości, układ 
krążenia, ujędrniamy ciało, poprawiamy sobie samopoczu-
cie. Rozwijamy siłę i wytrzymałość. Nordic walking pozwala 
rozluźnić usztywniony kark i spięte mięśnie ramion, tym 
samym przezwyciężamy nawyk garbienia się.
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PROPOZYCJE

BIBLIJNY 
ŚWIAT PSALMÓW

DR MIRELLA ZAJEGA

Księga Psalmów nieprzypadkowo 
jest lekturą obowiązkową w szkole 

średniej (zakres podstawowy), ponieważ 
jest częścią europejskiego dziedzictwa 
kulturowego. Jej lektura pomaga kształcić 
umiejętności krytycznego i logicznego 
myślenia, a także zdolności wyobrażenio-
wo-twórcze. Uczy dostrzegania żywotno-
ści i uniwersalności motywów biblijnych, 
charakterystycznych dla naszej cywilizacji. 

Biblijna Księga Psalmów powstawała 
między XI a IV wiekiem p.n.e. Składa się 
ze 150 psalmów (wszystkie tłumaczenia 
zawierają taką samą ilość tych samych 
tekstów, ale od 9 psalmu wewnętrzna nu-
meracja jest różna). Na przestrzeni kilku 
stuleci tworzyło ją wiele osób: król Dawid 
(napisał 73 psalmy), Asaf (12), synowie Ko-
rego (11), Salomon (2), Mojżesz (1), przy 
pozostałych nie ma wzmianki o autor-
stwie. Jest ciekawym zjawiskiem religij-
nym i kulturowym. Psalmy, mimo licznych 
autorów i różnego czasu powstania, cha-
rakteryzują się spójnością twórczej inspi-
racji i duchowego przekazu. Fascynują od 
stuleci, towarzyszyły Izraelowi w jego tu-
łaczym losie, bardzo szybko zadomowiły 
się w Kościele, stały się inspiracją twórczą 
dla kompozytorów, malarzy, poetów, były 
i są najczęściej tłumaczoną księgą biblijną. 
Psalmy były i są śpiewane w przeróżnych 
językach. Minęły tysiąclecia od ich po-
wstania, a fenomen ich aktualności trwa. 
Stanowią źródło i równocześnie element 
składowy kultury europejskiej.

Psalmy pokazują świat w stanie nie-
ustannego napięcia, podziału, walki, a 
ich bohaterowie są odbiciem tego świata. 
Człowiek ma do wyboru dwie drogi, dwa 
przeznaczenia: prawdy i fałszu, światła 
i ciemności, dobra i zła. Często próbuje 
szukać innego rozwiązania, ale takiego 
nie ma. Musi się opowiedzieć po jednej 
z dwóch stron, w świecie psalmów nie 
istnieje żadne pomiędzy, nie ma drogi 
środka. Człowiek musi dokonać wyboru, 
ta konieczność jest integralną cechą jego 
życia. Ludzki dramat rozgrywa się w szero-

kim czasowym spektrum: od stworzenia 
świata po sąd ostateczny (cała historia), a 
miejscem tego dramatu jest universum: 
ziemia, niebo i otchłań (szeol). Dwie dro-
gi, które nawzajem się wykluczają, współ-
istnieją ze sobą w czasie i przestrzeni, są 
sobie wrogie i wyznaczają granice walki, 
jaka toczy się w świecie. Psalmy są zapi-
sem ludzkich zmagań, emocji, pragnień, 
upadków, zwycięstw, każdorazowo su-
biektywnym wołaniem z głębi duszy i 
może ten programowy brak dążenia do 
obiektywizmu jest czynnikiem decydują-
cym o ich sile oddziaływania. 

Postacią najczęściej pojawiającą się w 
psalmach jest Sprawiedliwy, który bywa 
też nazywany świadkiem prawdy, stróżem 
wierności, przyjacielem, ubogim, odda-
nym Panu, głosicielem zmiłowania Jahwe, 
wybranym, natchnionym, synem pier-
worodnym, namaszczonym przez Pana. 
Sprawiedliwy to ten, który odrzuca zło, 
ciemność, fałsz, mówi nie zepsuciu świa-
ta. Jest osobą, która wybrała wędrówkę 
przed obliczem Boga, drogę życia i praw-
dy. Sprawiedliwy jest świadomy toczącej 
się walki i własnej słabości, dlatego ufa 
wyłącznie Bogu, szanuje prawo i naukę 
płynące ze świętej księgi Tory. Ma świado-
mość własnej znikomości i walki, która jest 
wpisana w jego życie. Jest doświadczony 
przez cierpienia, które sprawiły, że stał się 
człowiekiem dojrzałym. Wie, że nie może 
liczyć na własne siły i wyznaje, że poza Bo-
giem nie ma niczego, ale wie też, że może 
mieć wszystko, bo pomaga mu i wspiera 
go Bóg.

Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka 
na wysokości?

Który zniża się, aby spojrzeć na niebo i na 
ziemię.

Podnosi z prochu słabego, z gnoju dźwiga 
ubogiego.

Aby posadzić go między książętami, między 
książętami ludu swego.

Ps 113, 5 − 81

Sprawiedliwy bywa nazywany ubo-

gim, biedakiem, nędzarzem – określenia 
te nie odnoszą się do dóbr ziemskich, jest 
to człowiek, który nie czuje się osadzony 
w bogactwach doczesnych, chociaż może 
posiadać liczne dobra materialne. Wie, że 
nie ma tutaj stałego domu, wszelkie bo-
gactwa są rodzajem dzierżawy, a on sam 
jest pielgrzymem. Rozpoznał prawdę o 
ludzkiej kondycji, zrozumiał sens i istotę 
życia na ziemi, stąd jest pełen pokory. Naj-
ważniejszą relacją w jego życiu jest więź 
z Bogiem, do którego nieustannie woła i 
wyłącznie Jemu ufa. Żyje w przekonaniu, 
że prawdziwe zwycięstwo jest możliwe, 
ale tylko we współpracy z Bogiem, pocho-
dzi od Boga, mówi:

Ty jesteś dla mnie schronieniem, 
od ucisku mnie zachowasz,
hymnem zbawienia ogarniesz mnie.

Ps 32, 7

Albowiem dobrotliwość Twoją mam przed 
oczyma
i w prawdzie Twojej chodzę.

Ps 26, 3

Sprawiedliwy całym sobą pragnie 
Boga, który jest nieosiągalny i równocze-
śnie bliski, często bliższy niż on sam sobie 
(Ps 71,6). Zwraca się do Boga bezpośred-
nio (Ps 5, 3), jego wiara jest odpowiedzią 
miłości na miłość, wierności na wierność, 
jest zawierzeniem się, jest też pamięcią o 
przymierzu (Ps 25, 10; Ps 89, 3; Ps 100, 5). 
Słowo wiara w psalmach nie oznacza dzie-
dziny niedostępnej dla wiedzy (wierzę, bo 
nie wiem, wierzę, bo nie mogę sprawdzić), 
jest poczuciem stałości, pewności, mocy, 
opieki, zaufania (Ps 28, 7-8; Ps 59, 10; Ps 18, 
36; Ps 95, 1). Wiara jest inną formą wiedzy. 
Sprawiedliwy nie wierzy w Boga, ale wierzy 
Bogu, Jego istnienie jest dla niego oczywi-
ste.

Obok Sprawiedliwego pojawia się 
Nieprawy, nazywany też bezbożnym, 
kłamcą, naśmiewcą, złoczyńcą, głupcem, 
podłym, niegodziwym, winowajcą. Nie-
prawy jest świadomy istnienia Boga, ale 
odrzuca miłość i łaskę Jahwe, wybiera dro-
gę ciemności i śmierci, nienawidzi drogi 
wyznaczonej przez prawo, nienawidzi sa-
mego Boga, toczy z nim tragiczną walkę. 
Wybierając życie bez Boga, nienawidzi też 
Sprawiedliwego i jego stylu życia.

Złorzeczeń usta jego pełne, podstępu i 

1 Wszystkie cytaty z psalmów pochodzą z: Księga Psalmów. Tłum. Cz. Miłosz. Editions du Dialogue, Paris 1979.
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zdrady,
a pod językiem uciążliwość i zło.

Ps 10, 7

Bo występność schlebia mu w oczy,
aby popadł w grzech i nienawidził.
Słowa ust jego są nikczemność i zdrada,
Nie chce zrozumieć i czynić dobrze.
Złe czyny obmyśla na łożu swoim,
wstąpił na drogę mylną, nie stroni od złego.

Ps 36, 3 − 5

Nieprawy jest człowiekiem żyjącym 
bez Boga (bezbożnikiem), przeklina, bluź-
ni, chlubę i radość czerpie ze swoich pożą-
dliwości. Jest wrogo nastawiony do Boga i 
do Sprawiedliwego.

Najbardziej intrygującą postacią w 
Psalmach jest Bóg. Poznajemy Go przez 
relację z człowiekiem, którą Księga Psal-
mów obrazuje na przestrzeni kilku wie-
ków. Po lekturze Psalmów Bóg staje się 
bliższy, udokumentowany przez psalmi-
stów wielowiekową relacją z Bogiem Oso-
bowym, z różnymi formami Jego bycia z 
człowiekiem. Bóg jest Kimś szczególnym, 
psalmiści czują Jego wyjątkowość i świę-
tość, a równocześnie postrzegają Go przez 
pryzmat swoich ludzkich wyobrażeń. An-
tropomorfizacja jest stałym elementem 
opisu Boga. Jahwe ma oczy, uszy, przy-
patruje się ludziom, śmieje się, wpada w 
gniew, lituje się, itd. Takie rozumowanie 
ma swoje logiczne uzasadnienie:

Ten, kto zaszczepił ucho, czyż nie usłyszy?
Ten, kto ukształcił oko, czyż nie zobaczy?

Ps 94, 9

Mocne jest Twoje ramię, silna jest dłoń 
Twoja, 
podniesiona jest Twoja prawica.

Ps 89, 14

Psalmiści zwracają się do Boga z 
ogromną poufałością, czasami z większą 
niż do najlepszego przyjaciela. Nie wahają 
się nawet przed użyciem trybu rozkazują-
cego:

Spieraj się Panie, z tymi, którzy spierają się 
ze mną,

walcz przeciwko tym, którzy walczą 
przeciwko mnie.
Porwij puklerz i tarczę, a powstań w mojej 
obronie. 
Dobądź włóczni i zagródź drogę 
prześladowcom moim.
Powiedz duszy mojej: Ja jestem twoje 
zbawienie.

Ps 35, 1 − 3

W tradycji greckiej uciekano w abs-
trakcję i uogólnienie, w tradycji hebraj-
skiej, co widać na przykładzie psalmów, 
mamy myślenie bardzo konkretne. Bóg 
Księgi Psalmów jest osobą, z którą na-
wiązuje się relację, nie poznaje się go na 
drodze intelektualnych rozważań, czy 
filozoficznej refleksji, ale przez dialog, 
doświadczenie, relację, albo przez wy-
darzenie historyczne. Nie trzeba przed 
Nim grać, starać się jak najlepiej wypaść, 
wręcz przeciwnie, najważniejsza jest au-
tentyczność, bo On wie, co się kryje w 
ludzkim wnętrzu. Szczerość i otwartość 
Sprawiedliwego pogłębiają jego związek 
ze Stwórcą. Psalmista pisze:

Panie, zbadałeś mnie i znasz.
Ty znasz odpoczynek mój i wstawanie moje,
myśli moje przenikasz z daleka.
Chodzenie moje i leżenie moje wyśledziłeś,
Jesteś wszystkich dróg moich świadom.
Bo kiedy nie ma jeszcze słowa na moim 
języku,
już, Panie, znasz je całe.

Ps 139, 1 − 4

Bóg stworzył człowieka i nie ma dla 
Boga żadnych tajemnic w człowieku. Prze-
nika go i zna. Człowiek natomiast poznaje 
Boga poprzez siebie, odnosząc do Niego 
ślady, jakie w nim pozostawił w dziele 
stworzenia. We wszystkich psalmach Bóg 
jest zawsze dla człowieka: pozwala się 
znaleźć, innym razem Sam się objawia, 
uczy i pomaga. Psalmiści wypowiadają 
przed Nim swoje problemy, niepoko-
je, czasem wyznają grzechy, użalają się 
nad sobą, proszą, aby wyprowadził ich z 
utrapień (Ps 25, 16-18), wołają w omdla-
łości swego serca (Ps 61, 2-3), proszą o 
wybawienie (Ps 69, 2-4), jęczą, skarżą się 

(Ps 88, 2-4), błagają (Ps 130, 1-2), proszą, 
by za nich walczył (Ps 35, 1-3). W Księdze 
Psalmów relacja z Bogiem jest bardzo 
bezpośrednia, przypomina często rela-
cję dziecka i matki, np. psalmista każe 
się Bogu pospieszyć (Ps 143, 7), bywa, że 
ma pretensje do Boga (Ps 44, 24-25), albo 
jest zniecierpliwiony, gwałtowny (Ps 89, 
47). Czasem, paradoksalnie, skarży się do 
Boga na Boga, że za słabo pomaga (Ps 44), 
albo za mocno karci (Ps 39, 11). Człowiek 
i Bóg przynależą do siebie, Jahwe jest oj-
cem, matką, przyjacielem, obrońcą, prze-
wodnikiem, pasterzem, ucieczką. Boga w 
Psalmach poznajemy poprzez Jego rela-
cję z człowiekiem, który tu na ziemi czuje 
się samotny i na płaszczyźnie duchowej 
szuka wspólnoty oraz głębi. Psalmiści nie 
wiedzą, co czuje Jahwe, ale wiedzą, że jest 
zainteresowany relacją z człowiekiem. Po 
lekturze Psalmów Bóg staje się bliższy, 
opisany przez pryzmat relacji z człowie-
kiem, a równocześnie dalej pozostaje ta-
jemniczy i niezgłębiony. 

Psalmy rozpoznają rzeczywistość, 
ilustrują wielki dramat wolności, który 
rozgrywa się pod czujnym okiem Boga 
od chwili stworzenia do końca czasów. 
Pokazują rozdarcie świata, opowiadając o 
dwóch drogach życia, o różnych ludzkich 
losach. Człowiek może należeć do Boga i 
iść drogą światła i dobra, albo należeć do 
tego, który przeciwko Bogu się zbunto-
wał i sam stał się ciemnością. Księga Psal-
mów jest jak lustro, w którym mogli się 
zobaczyć: król, kapłan, pasterz, pustynny 
nomad, cała społeczność Izraela, stały się 
zapisem tożsamości narodu wybranego. 
Współcześnie dalej zachowują swoją ak-
tualność, tak jak poprzez stulecia i dzisiaj 
każdy może odnaleźć w nich siebie, po-
nieważ przekazują uniwersalne prawdy 
o ludzkiej egzystencji, z bohaterami psal-
mów może się z utożsamić prezydent, 
ksiądz, nauczyciel, naukowiec, rolnik, po-
dróżnik, wszyscy.

Fenomen 150 biblijnych psalmów pole-
ga, między innymi, na tym, że mimo iż po-
wstały na przestrzeni kilku stuleci i były pisa-
ne przez różnych ludzi, tworzą spójną całość, 
wyrażając z ogromną siłą to, co w człowieku i 
jego relacji z Bogiem niezmienne.

 Bibliografia i źródła:
1.  Sadzik J.: O psalmach. W: Księga Psalmów. Tłum. Cz. Miłosz. Editions du Dialogue, Paris 1979, , s. 7 − 42.
2. Ravasi G.: Psalmy. Tłum. P. Mikulska. Salwator, Kraków 2007.
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WARTOŚCI 
W… KAPELUSZU. 
Uczeń szkoły podstawowej

a aksjologia
URSZULA WYKURZ

Nietzsche przekonywał, że czło-
wiek nie może żyć bez bajki i bez 

zabawy. W powieściowym uniwersum 
Curzio Malapartego motyle wymyślały 
piękne historie, by je szeptać ptakom. 
Korczak na kartach Kajtusia Czarodzie-
ja udowadniał, że w bajkę każdy uwie-
rzy, gdyż jest jak słodki sen, z którego 
człowiek nie chce się obudzić. Baśnie 
zawierają skarb duchowy o pradaw-
ności trudnej do ogarnięcia. Zapewne 
są starsze niż mitologie1. Znakomitym 
sprzymierzeńcem w projektowaniu 
sytuacji dydaktycznych poświęconych 
wartościom, uniwersalnym zagadnie-
niom egzystencjalnym i szeroko poj-
mowanej aksjologii są baśnie i bajki 
– narracyjne perełki, które uczą po-
kory, życzliwości, przedsiębiorczości, 
solidarności, dystansu do siebie, a tak-
że odwagi, by działać i… przebaczać. 
Nie rezygnujmy zatem z magii. Wszak 
metoda usta-usta to najskuteczniejszy 
zabieg bajkowego ratownictwa me-
dycznego2. Nie mylmy szlachetności z 
naiwnością. Pamiętajmy o apelu tego, 
który znał tych, co zabrali trollom za-
czarowane sakiewki:

Błogosławione serca bojaźliwe, 
które nienawidzą zła, które lękają 
się jego cienia i zatrzaskują 
drzwi; nie szukają układów, a 
w strzeżonym pokoju, małym i 
pustym, na nieudacznym krośnie 
tkają pozłacane kobierce na odległy 
dzień oczekiwany z nadzieją i wiarą 
wbrew panującym Ciemnościom3.

-Zera, kiedy dusz nie sprzedaje się dia-
błu, lecz Księgowemu albo Dozorcy Ga-
lerników5. Trzeba budować przestrzeń 
międzykulturowego dialogu, w której 
nie ma miejsca na niechęć, ignorancję 
czy stereotypowe myślenie. Teksty lu-
dzi o otwartych umysłach dowodzą, 
że płeć jest jedynie powierzchnią ludz-
kiej tożsamości, przemijającą formą, 
jaką przybiera dusza, niczym więcej6. 
Prezentowane opowieści poruszają 
ważne dla XXI wieku tematy, takie jak: 
prawo do edukacji, dyskryminacja, 
promowanie pokojowego i inkluzyw-
nego społeczeństwa, walka o środowi-
sko naturalne.

Doskonałym medium, dzięki które-
mu można nawiązać dialog z uczniem 
klas VII–VIII, jest poezja i muzyka. 
Spotkanie z twórczością Miłosza to 
wędrówka po labiryncie toposów kul-
turowych, to także dowód mistrzow-
skiego operowania personifikacją, by 
za jej pośrednictwem dać świadectwo 
ludzkiej tęsknoty za pięknem, prawdą, 
harmonią, przyjaźnią, solidarnością 
– zarówno z człowiekiem, jak z lasem 
i piwonią. Tylko kiepscy myśliciele nie 
kochają nieba7. Utwory noblisty uczą 
szacunku do słowa i istoty, która tęsk-
ni, marzy, szlocha, depcze wilgotną od 
rosy trawę. Są zapisem polowania na 
rzeczywistość smart, poddaną prawu 
facebookowej nomenklatury, w której 
rządzi interfejs i kultura remiksu. Mi-
łosz ani na chwilę nie pozwala nam za-
pomnieć, że cały świat zanurzony jest 
po czubki grzywek i uśmiechów w ak-
sjologicznej przestrzeni wypełnionej 
człowieczym pragnieniem szczęścia, 
spełnienia – entelechii. Czytanie Miło-
sza to odkrywanie uczuć i emocji.

Ludzie mający poczucie ewentu-
alności żyją, jak to się mówi, otoczeni 
delikatną pajęczyną utkaną z ułudy, 
wyobraźni, marzeń i… trybów warun-
kowych8. Idąc tym tropem, proponuję 
siódmoklasistom udział w ekspery-
mencie Everything but confessions. 
Na podstawie utworu Obrazki ucznio-
wie przygotowują performance My 
imagination, by za pośrednictwem 

1 S. Weil: Wybór pism. Przeł. Czesław Miłosz. Znak, Kraków 1991, s. 109.
2 M. Jaruzelska: Zmiana. Prószyński i S-ka, Warszawa 2016, s. 168.
3 J. R. R. Tolkien: Drzewo i liść oraz Mythopoeia. Przeł. J. Kokot, J. Z. Lichański, K. Sokołowski. Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 106 – 107.
4 U. K. Le Guin: Czarnoksiężnik z Archipelagu. Przeł. S. Barańczak. Prószyński i S-ka, Warszawa 2012, s. 61.
5 A. Carpentier: Podróż do źródeł czasu. Przeł. K. Wojciechowska. Czytelnik, Warszawa 1988, s. 11.
6 B. Helbig: Inna od siebie. W.A.B., Warszawa 2016, s. 111.
7 K. Rundell: Dachołazy. Przeł. T. Bieroń. Poradnia K, Warszawa 2017, s. 28.
8 R. Musil: Człowiek bez właściwości. Tom I. Przeł. K. Radziwiłł, K. Truchanowski, J. Zeltzer. PIW, Warszawa 1971, s. 16.

Uczniom klasy IV i V proponuję 
lekturę Opowiastek i bajeczek Lwa Toł-
stoja. Słońce, które kłóci się z wiatrem, 
szara myszka ratująca lwa z opresji czy 
zakochana w porannej rosie wiewiór-
ka to emisariusze pokoju, dobra, za-
ufania. W świecie sygnowanym ptasim 
pazurkiem nie ma przegranych, gdyż 
obowiązuje prawo drugiej szansy. Za-
palić świecę to znaczy rzucić cień…4. 
Bajka operuje humorem i aforyzmem, 
potrafi w elegancki sposób zdiagno-
zować choroby rzeczywistości, która 
była, która jest, i która dopiero nasta-
nie. Uczniowie, wkraczając do króle-
stwa alegorii, stają się tropicielami, a 
spotkanie z tekstem przybiera postać 
intrygującej inwestygacji za sprawą 
diagramów, szarad anagramowych 
oraz wiadomości zapisanych kodem 
Cezara, które dla nich przygotowuję. 

Szóstoklasistom składam w poda-
runku zbiór bajek Tup Tup Tup na tro-
pie wielkiej przyjaźni. O Smogu Wawel-
skim i Madam Śmieciuszce. Publikacja 
Moniki Miłowskiej i Marii Shmelowej 
to świadectwo ogromnej troski o los 
człowieka i świata, to dowód wielkie-
go zaangażowania w proces budowa-
nia relacji międzyludzkich opartych na 
zasadzie szacunku, życzliwości. Wraz 
z psem Urwisem, sówką Polą i kotką 
Tolą uczniowie poznają Cele Zrówno-
ważonego Rozwoju (SDG), podejmują 
indywidualne i zespołowe działania 
twórcze, tworzą e-booki, zakładają 
własne blogi. Wyznaczona nam została 
era Człowieka-Pszczoły, lub Człowieka-
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9 B. Brecht: Powieść za trzy grosze. Przeł. M. Tarnowski, W. Broniewski. PIW, Warszawa 1960, s. 143.
10 G. Marcel: Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei. Przeł. P. Lubicz. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984, s. 146.

gestu, mimiki, wyselekcjonowanych 
artefaktów (ukrytych w klasie i na dnie 
plecaka) ukazać współczesny heroizm 
w kostiumie Achillesa, któremu towa-
rzyszy wahanie i nostalgia. W odsłonie 
Memories (inspirowanej wierszem 
Garnek) młodzież rekonstruuje bez-
troskie czasy dzieciństwa, w których 
dominuje logika ptasiego szczebiotu 
rodem z arkadyjskiego sadu.

Trzecia odsłona lirycznego wyzwa-
nia to performance Feelings (skom-
ponowany na podstawie wiersza 
Trwoga), w którym o swe prawo w re-
publice marzeń upomina się rozpacz, 
strach i wytrwałość. Dzięki takim ćwi-
czeniom młodzi ludzie uświadamiają 
sobie, że poezja, zaopatrzona w kody 
semantycznych znaczeń, karmi się 
dźwiękiem, zapachem, spojrzeniem, 
oddechem, kolorem, i nie należy jej za-
mykać w wieży z kości słoniowej. Rewi-
talizacja przestrzeni poetyckiego dys-
kursu za sprawą ruchu scenicznego, 
dramowej ekspresji i niefrasobliwości 
właściwej legionistom zjednoczonym 
pod sztandarem homo ludens to wspa-
niała podróż po krainie zasad starszych 
niż siwe brody abisyńskich proroków. 
Takie operacje pokazują, że liryczne 
konstrukcje oparte na uniwersalnych 
wartościach trafiają do serc uczniów, 
by zamieszkać w nich już na stałe.

Gobelinów nie wiesza się na strychu. 
Rasowe konie muszą biegać po torze9. 
Na zajęciach w klasie VIII zapraszam 
swoich poszukiwaczy sensu do odby-
cia fascynującej wędrówki z bohate-
rem, wykorzystując w tym celu sche-
mat monomitu. Koncepcje Josepha 
Campbella, myśl filozoficzna Gadame-
ra oraz badania Frazera są dowodem 
na to, że należy wracać do praźródeł, 
bo właśnie tam mieszka veritas. Mały 
Książę, Katniss Everdeen, Percy Jack-
son pokazują, czym jest odwaga, sza-
cunek, wolność, odpowiedzialność, 
mądrość.

Właściwością wartości jest w istocie 
rzeczy spełnianie pewnej funkcji w sto-
sunku do życia i jak gdyby wyciskanie 
na nim swego piętna10. Młodzi ludzie 
posiadają naturalną skłonność do 
akrobatycznego balansowania po-
między drabinami znaczeń, schema-
tów, wzorców i symboli. Na zajęciach 

czyli Nostalgiczne Poranki z musica-
lem Metro oraz piosenkami patriotycz-
nymi (tu prym wiodła Niebieskooka w 
rockowej aranżacji zespołu Lustro). 
Moi uczniowie byli pod ogromnym 
wrażeniem kompozycji A ja nie, Szy-
ba. Tropili metafory, dokonywali de-
szyfracji lirycznych komunikatów (kto 
może zrozumieć błękitne sny, kto musi 
nosić w plecaku gniew). Impulsem do 
podjęcia ożywionej polemiki są dzieła 
prowokacyjne, do których niewątpli-
wie zaliczyć należy kompozycje Marii 
Peszek (utwór Elektryk pozwolił nam 
zrozumieć konceptualizm o baroko-
wej proweniencji) oraz hip-hopowe 
talizmany Taco Hemingwaya czy Que-
bonafide.

ZADANIA DLA UCZNIÓW 
KLASY IV

 Tekst nr 1
Silvia śmieje się z mojej obrażonej miny, 
ale zaraz poważnieje i mówi:
– Arlekin był biednym dzieckiem. Pew-
nego dnia w czasie karnawału wrócił do 
domu smutny. Mama zapytała o powód 
jego smutku, na co odpowiedział, że na-
zajutrz wszyscy przyjdą na zabawę do 
szkoły w nowych ubraniach, tylko on 
będzie miał na sobie stare łachmany. 
Matka przytuliła go i powiedziała, żeby 
niczym się nie martwił. Arlekin położył 
się spać podniesiony na duchu, a mat-
ka, która była krawcową, uszyła w nocy 
ubranie dla syna z różnokolorowych 
resztek. Arlekin pojawił się w szkole w 
najładniejszym i najbardziej oryginal-
nym ubraniu. Dzieci zazdrościły mu i 
pytały, gdzie je kupił, ale on milczał, by 
nie zdradzić tajemnicy matki, która nie 
przespała nocy, by pozszywać dla niego 
białe, czerwone, niebieskie, żółte, zielo-
ne, pomarańczowe, fioletowe kawałki 
materiału… I dopiero wtedy zrozumiał, 
że w rzeczywistości nie był biedny, miał 
miłość matki, która kochała go bardziej 
niż inne matki swoje dzieci, czego dowo-
dem było to kolorowe ubranie. […]
Zdarza się, że czujemy się jak najwięksi 
biedacy, nie wiedząc o tym, że życie wła-
śnie wykrawa dla nas skrawki w najróż-
niejszych kolorach i jak matka, za cenę 
nieprzespanych nocy, szyje dla nas naj-
piękniejsze ubranie11.

języka polskiego materią, wokół której 
konstruujemy sieć hipertekstowych 
powiązań, jest muzyka. Udział w pro-
jekcie Ja Tobie – Ty Mnie polega na 
wzajemnej wymianie pięknych nut. 
Proponuję uczniom wysłuchanie, ko-
mentowanie, odczytanie wybranych 
utworów muzycznych i tego samego 
oczekuję od swoich wychowanków. 
Cieszę się, gdyż niepokorni poszuki-
wacze sensu zaskakują mnie muzycz-
nymi perełkami ze swojej fonoteki. To 
właśnie dzięki ósmoklasistom pozna-
łam Imagine Dragons oraz OneRepu-
blic.

Podjęcie dyskusji i uczestnictwo 
w niej wymaga od człowieka specjal-
nych predyspozycji. Z uczniami jest 
tak samo. Niektórzy chętnie dyskutują 
na lekcjach języka polskiego,  inni pil-
nie obserwują dyskutantów; pewna 
grupa uśmiecha się pod nosem; są też 
tacy, którzy w tym czasie odpływają 
na swoje wyspy szczęśliwe, ciesząc się 
w duchu, że nie trzeba robić notatek. 
Uważny pedagog dostrzega wszyst-
kie te komponenty lekcyjnej debaty. 
Dostrzega, docenia i nie wycofuje się 
z rozmów na niewygodne tematy. 
Dyskusja przynosi najlepsze efekty 
wówczas, gdy jest szczera, wynika z 
potrzeb klasy, przeradza się w kon-
struktywną wymianę myśli. Jeszcze 
kilka lat temu moi uczniowie chętnie 
rozprawiali o sytuacji politycznej w 
kraju, pojawiały się hasła dotyczące 
sztuki tatuażu czy niebezpieczeństw 
czyhających na młodych ludzi ze stro-
ny sekt. Obecnie dywaguje się o oku-
larach Ronniego Ferrari i ulubionych 
bohaterach literackich (do niedawna 
triumfowały saga Zmierzch, trylogia 
Wybrani). Chłopcy zamiast fleksji wy-
bierają narrację w wersji play station. 
Inni dzielą się swoimi przemyśleniami 
na temat tego, co nas otacza: moda na 
idola, wielka kariera influencera, sza-
leństwo medycyny estetycznej.

Doskonałym tworzywem do badań 
socjologicznych, kulturotwórczych i 
obyczajowych są utwory Artura Rojka 
(Polowanie na wielbłąda, Beksa). Należy 
podejmować z uczniami rozmowę na 
temat tolerancji, alienacji; zastanawiać 
się, dlaczego inność rodzi złość. Wiel-
kim przeżyciem stały się dla nas NP, 
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 Zadanie 1:
Ustal, jakimi przymiotnikami można 
określić postawę i zachowanie mamy 
Arlekina. Zapisz cztery propozycje.

 Zadanie 2. Jaki tytuł mogłaby mieć 
ta opowieść? Podaj trzy warianty: tytuł 
optymistyczny (wesoły), tytuł tajemni-
czy, tytuł pesymistyczny (smutny).

 Zadanie 3. Dokończ zdania tak, by 
powstały porównania.

Moja mama jest jak ............................................
......................................................................................... .

Uśmiech mojej mamy jest .....................
...................................................................................
niczym .........................................................................
......................................................................................... .

Oczy mojej mamy są .........................................
...........................................................................................
na kształt ...................................................................
......................................................................................... .

 Zadanie 4. Opisz w kilku zdaniach 
swoje najbardziej kolorowe/ulu-
bione ubranie.

ZADANIA DLA UCZNIÓW 
KLASY V

 Tekst nr 2
Poszedłem w lasy ogromne szukać
buków czerwieni

jeżyn dojrzałych dzięciołów małych
rogów jelenich
jagód prawdziwych wilg piskląt żywych
mrowiska

i w oczy sarny – brązowej panny
popatrzeć z bliska –
szyszek strąconych – tajemnic sowich
zająca

i strach mnie porwał
na myśl o Bogu – bez końca12

 Zadanie 1. Zapisz, po co podmiot 
liryczny poszedł do lasu. Co robił, 
czym się zajmował.

11 A. D`Avenia: Biała jak mleko, czerwona jak krew. Przeł. A. Pawłowska. Znak, Kraków 2011, s. 301 – 302.
12 J. Twardowski: O lasach. W: tegoż, Wiersze o nadziei, miłości i wierze. Łuk, Białystok 2000, s. 322.
13 R. Birkenmajer-Walczy: Ciotka, my i reszta świata. Mila, Poznań 2010, s. 84.
14 M. Miłowska, M. Shmel`ova: Obronna tarcza, czyli o zdrowiu i przygodach w tropikalnym lesie. W: tychże: Mały Obywatel świata, czyli co dzieci mogą robić dla innych, dla 

siebie, dla środowiska. Fundacja CultureLab, Warszawa 2018, s. 6 – 7.
15 S. De Mari: Ostatni smok. W.A.B., Warszawa 2009, s. 128 – 129.

 Zadanie 4. Przekonaj pana Kleksa, 
żeby odwiedził sumatrzańskie lasy. 
Pomyśl, co zbój Łamignat i Krwawy 
Hegemon mogliby robić w dżun-
gli. Wymyśl dla nich ciekawe, poży-
teczne zajęcie.

ZADANIA DLA UCZNIÓW 
KLASY VI

 Tekst nr 4
Starzec, który stał pochylony nad 
garnkiem, odwrócił się i długo patrzył 
na Rankstraila, nim wreszcie zaczął 
mówić.
– Byłem wielkim szambelanem, doradcą 
ostatniego króla Daligar. Król może i 
był kretynem, w rzeczy samej, ale nie 
przestępcą. Gdyby Niekończące się 
Deszcze nie zatopiły świata, zdołałbym 
utrzymać władcę na drodze mądrości. O 
ile prawdą jest, że wojny należy wygrać 
dwie za jednym razem, o tyle jest nią 
również i to, że można obie za jednym 
razem przegrać. Kiedy nędza zalewa 
czyjąś ziemię, łatwo jest ulec temu, kto 
obiecuje swą opiekę. Widzicie, Kapitanie, 
kiedy zły los doświadcza świat ludzi, 
myśl o tym, że ból i cierpienie miałyby 
być zależne od nieprzewidywalnego 
przypadku, jest nie do zniesienia. 
To wtedy właśnie rodzi się pokusa, 
niecna i bezwstydna, by uwierzyć, że 
rzeczywistość można kontrolować i że 
istnieje ktoś, kto ową kontrolę sprawuje. 
Ktoś z jednej strony na tyle potężny, by 
powodować klęski, a z drugiej – na tyle 
bezsilny, by znosić prześladowania z 
naszej strony. Ktoś na tyle przebiegły, 
by władać światem, i na tyle szalony, 
by pozwolić innym zrzucić na siebie 
odpowiedzialność za wszystko. Taka 
świadomość dale ludziom iluzję bycia 
panami przeznaczenia: wystarczy tego 
kogoś znaleźć i zgładzić, tego, który 
jest odpowiedzialny za ból i cierpienie, 
by życie znów było takie jak dawniej. 
Starałem się temu przeciwdziałać, kiedy 
szaleństwo ogarnęło świat zatopiony 
przez Niekończące się Deszcze, a elfy 
zostały oskarżone o całe zło, jakie się na 
nim pojawiło15.

 Zadanie 2. Ustal, co podmiot li-
ryczny zrozumiał podczas pobytu 
w lesie.

 Zadanie 3. Wyjaśnij, dlaczego po-
eta nazwał sarnę brązową panną.

 Zadanie 4. Kierując się słowami, 
las pełen był pięknych, starych drzew 
– dębów, sosen i mnóstwa innych. 
Niedaleko przepływał strumyczek 
podszyty mchem na brzegach, a 
małe rozpadlinki obrośnięte krza-
kami malin obiecywały wspaniałe 
miejsca do ukrycia13, napisz opo-
wiadanie o przygodzie dziewczyn-
ki, która poznała sowie tajemnice.

 Tekst nr 3
Lasy sumatrzańskie są niezwykłe 
i wyglądają dokładnie tak, jak w 
baśniach. Ogromne drzewa, liany 
zwieszające się z gałęzi i liście wielkości 
całej Poli robiły wrażenie. W dodatku ta 
dżungla tętniła życiem!
– Cyk, cyk, cyk,
niech się budzi każdy smyk! – cykały 
cykady.
– Szur, szur, szur, to autostrada,
każda mrówka na nią wpada. 
Szur, szur, szur, jesteśmy jak sznur,
kto na nas wpadnie, z tym pójdziemy 
w bój! – recytowały olbrzymie mrówki 
idące jedna za drugą.
– Kum, kum, kum, jestem latająca żaba,
mieszkam na drzewie,
nikt tu do mnie nie wpada!
– Ojej, ile zwierząt ma tutaj swój dom! Ta 
dżungla po prostu piszczy, syczy i dudni! 
A te doły w ziemi – to od czego? – spytała 
z zaciekawieniem Pola, wskakując 
pazurkami w wielkie zagłębienie14.

 Zadanie 1. Wyjaśnij, dlaczego Pola 
była zaskoczona widokiem suma-
trzańskiej dżungli.

 Zadanie 2. Wypisz z tekstu wyrazy 
dźwiękonaśladowcze.

 Zadanie 3. Zbuduj zabawne apo-
strofy do: olbrzymiej mrówki, lata-
jącej żaby, pazurków sówki Poli.



XXX

28

 

 

PROPOZYCJE

16 J. Twardowski: Sprawiedliwość. W: tegoż, Znaki ufności. Znak, Kraków 1995, s. 98.
17 F. Mauriac: Ciężkie okowy dzieciństwa. Młodzieniec z dawnych lat. Maltaverne. Przeł. Z. Milewska. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985, s. 283.
18 W. Blake: Ludzki abstrakt. W: tegoż: Wiersze i poematy. Przeł. J. Kozak, K. Puławski. Świat Literacki, Izabelin 1997, s. 49.
19 W. S. Maugham: W niewoli uczuć. Tom 1. Przeł. J. Olędzka. Czytelnik, Warszawa 1975, s. 116

 Zadanie 1. Udowodnij, że doradca 
króla Daligar to człowiek mądry, 
doświadczony. Sformułuj argu-
menty, które za tym przemawiają.

 Zadanie 2. Jak sądzisz, dlaczego 
ludzie oskarżyli elfy o klęski i nie-
powodzenia? Pomyśl, jak trzeba 
(należy) ocenić taką postawę.

 Zadanie 3. Dokończ zdania.

Mądrym jest ten, kto .........................................
...........................................................................................
...........................................................................................
......................................................................................... .

Szlachetnie postępują ci, którzy ...............
...........................................................................................
...........................................................................................
......................................................................................... .

Ufać należy temu, kto .......................................
...........................................................................................
...........................................................................................
......................................................................................... .

 Zadanie 4. Zdecyduj, w których z 
sąsiednich bajek pana Kleksa mo-
głyby zamieszkać elfy z Daligar. 
Weź pod uwagę następujące kryte-
ria: bezpieczeństwo, warunki loka-
lowe, mieszkańcy, klimat i walory 
przyrodnicze.

ZADANIA DLA UCZNIÓW 
KLASY VII

 Tekst nr 5
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbron-
ni w miłości 
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny

Dziękuję Ci że sprawiedliwość Twoja jest 
nierównością
to co mam i to czego nie mam
nawet to czego nie mam komu dać
zawsze jest komuś potrzebne

Gdyby szczęśliwi wszyscy byli;

A strach wzajemny – spokój niesie,
Póki nie wzrośnie w nas egoizm.
Potem Nienawiść w ciemnym lesie
Chwyta nas do pułapek swoich.
Zasiada pośród świętych strachów
Łzami wielkimi rosząc ziemię,
Aby Pokora spod jej gmachu
Mogła wywodzić swe korzenie.

Wkrótce nad głową jej ponura
Rozkwita cieniem Tajemnica,
Karmi się Motyl nią, a także
Na niej żeruje Gąsienica;
I Fałszu rodzą się owoce
Rumiane, dobre do jedzenia,
A pośród jej konarów mrocznych
Kruk się sadowi w głębi cienia;
Zaś Bogom lądu oraz morza
Nigdy się nawet sen nie przyśni,
Gdzie taki Owoc znaleźć można
– On rośnie tylko w Ludzkiej Myśli18.

 Zadanie 1. Jakie obrazy poetyckie 
dostrzegasz w wierszu? Wypisz je.

 Zadanie 2. Pomyśl, do których 
utworów można porównać tekst 
Williama Blake`a: Przesłanie Pana 
Cogito Zbigniewa Herberta, Pieśń 
słoneczna świętego Franciszka z 
Asyżu, Czego chcesz od nas, Panie 
Jana Kochanowskiego. Swój wybór 
krótko uzasadnij.

 Zadanie 3. Wyjaśnij, jak opisane 
zostały w utworze relacje między 
strachem, nienawiścią i pokorą. 
Swoje wnioski zanotuj w formie 
grafu.

 Zadanie 4. Napisz rozprawkę, w 
której uzasadnisz słuszność stwier-
dzenia: są dwie rzeczy, które są coś 
w życiu warte: wolność myślenia i 
wolność działania19. W argumenta-
cji odwołaj się do utworu Williama 
Blake`a oraz wybranej lektury obo-
wiązkowej.

jest noc żeby był dzień
ciemno żeby świeciła gwiazda
jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierw-
sza
modlimy się bo inni się nie modlą
wierzymy bo inni nie wierzą
umieramy za tych co nie chcą umierać
kochamy bo innym serce wychłudło
list przybliża bo inny oddala 
nierówni potrzebują siebie
im najłatwiej zrozumieć że każdy jest 
dla wszystkich
i odczytywać całość16.

 Zadanie 1. Ustal, jaki środek styli-
styczny dominuje w pierwszej stro-
fie, jaką pełni funkcję.

 Zadanie 2. Wyjaśnij, do jakich 
wniosków dochodzi podmiot li-
ryczny. Skorzystaj z pytań i wskazó-
wek.

Kiedy jesteśmy sobie potrzebni? 
Jakim człowiekiem jest ten, kto ma 

dużo? Jakim człowiekiem jest ten, kto 
ma mało?

Nierówni widzą więcej, patrzą dalej, 
kochają mocniej, tęsknią bardziej, 

modlą się nie używając słów.

 Zadanie 3. Zdecyduj, jakie warto-
ści (pojęcia) zostały w wierszu wy-
eksponowane.

chaos, ufność, rezygnacja, 
rywalizacja, harmonia, 

dalekowzroczność, równowaga, 
różnorodność

 Zadanie 4. Czy zgodzisz się z tezą, 
która głosi, że listami ludzie się nie 
drażnią17? Uzasadnij w kilku zda-
niach swoje stanowisko.

ZADANIA DLA UCZNIÓW 
KLASY VIII

 Tekst nr 6
Litości wcale by nie było,
Gdybyśmy Biedy mniej czynili;
I Miłosierdzie by zniknęło,

Urszula Wykurz jest nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Krakowie.
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Rok 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda
Parlamentarzyści, na podstawie art. 33a Regulaminu Sejmu, ustanawiają na każdy rok honorowe patronaty. 
Wśród osób wybranych na rok 2020 jest Leopold Tyrmand. W uzasadnieniu czytamy:

W 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda – wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty. 
W tym samym roku minie 35. rocznica Jego śmierci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wielkich zasług Artysty, 
postanawia oddać Mu hołd […] był jednym z najbardziej nieszablonowych twórców polskiej literatury drugiej połowy 
XX wieku. W najtrudniejszych czasach wykazywał się odwagą i niezależnością intelektualną.

LEOPOLD TYRMAND (1920 − 1985) − pisarz, publicysta, propagator jazzu, pozostawił po sobie wiele 
niebanalnych tekstów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Dziennik 1954. Prowadził go przez trzy 
miesiące, od 1 stycznia do 2 kwietnia 1954 roku. Z charakterystyczną lekkością pióra, opisując codzienne życie, 
sportretował polską rzeczywistość lat 50. Dziennik 1954 to jego najwybitniejsza książka, której fragmenty 
znalazły się w spisie lektur dla szkół ponadpodstawowych (zakres podstawowy, lektura uzupełniająca). 
Przypominamy kilka Tyrmandowych refleksji z dziennika.

Dziennik 1954. Res Publica Warszawa 1989
Wybór: M. Zajega

Mieć los twórczy. Piękna rzecz. Boję się, że go nie mam, a tak chciałbym mieć. Gdyby można było sobie wybrać, 
chciałbym być poetą mądrości delikatnych i utylitarnych (s. 31).

***
Ten dziennik to posępne i gorzkie szczęście samotnej walki. Wieczór w wieczór zmagań nikogo poza mną nie 
ciekawiących, przeraźliwe i rozgrzewające poczucie własnej nicości wobec potęgi przeciwnika, raniąca duma 
beznadziejności, bezczelność niemocy, która cały honor upatruje w ostatnim słowie, wyduszonym nawet za cenę płuc 
(s. 150).

***
Boję się, jakże się boję, że w życiu zwyciężają ci, którzy frenetycznie, z idiotycznym uniesieniem wywijają jaskrawo 
kolorowymi szmatami. Po czym przestają wywijać i wszyscy ich za to chwalą jako pylony odwiecznych mądrości. 
Zaś ci, którzy nigdy nie wywijali, którzy dostrzegali śmieszność w takich ekshibicjonizmach, których coś krępuje, 
trzyma za nogi i wstrzymuje od błazeńskich zapamiętań – muszą przegrać (s. 167).

***
Co to jest poeta? To ktoś, kto mówi o nas za nas. Nie musi od razu mówić wszystko, może powiedzieć coś, ale tylko, 
gdy ktoś nań zareaguje, drgnie, zrozumie go – poeta jest poeta. Mówienie o sobie bez tknięcia nas nie czyni z poety 
poety (s. 270).

***
Kultura to kumulacja, nawarstwianie wartości, ja wierzę w nadrzędność jej tradycjonalnego potencjału 
porządkującego, a nie w olśnienia i zrywy (s. 380).

***
Osobiście, nie uważam życia mego za barwne, było, jak dotąd, wypadkową określonej epoki. Co drugi człowiek 
mego pokolenia wystawić może podobną listę. Tak samo niewyjątkowy jest fakt, że podczas wojny zwiedziłem kilka 
krajów, mieszkałem w kilkunastu miejscowościach, poznałem kilkadziesiąt miast, przejechałem kilka tysięcy stacji 
kolejowych z północy na południe i ze wschodu na zachód Europy, a także za każdym razem z powrotem, w różnych 
punktach mapy przebywałem w więzieniach i obozach koncentracyjnych, które w kilku wypadkach opuszczałem bez 
uprzedniego porozumienia się z kierownictwem owych zakładów. Moje wyroki wypełniłyby mi życie, gdyby ci, co je 
ferowali, byli w stanie ich dopilnować lub ja dochowałbym im wierności (s. 379).
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MITOLOGIA 
WOKÓŁ NAS 

URSZULA ODCZYK

Scenariusz zajęć języka 
polskiego w klasie V szkoły 

podstawowej

1. Treści z podstawy programowej
 Uczeń:
 i rozumie dosłowne i przenośne 

znaczenie wyrazów w wypowiedzi 
(II.2.4);

 i rozpoznaje w wypowiedziach 
związki frazeologiczne, dostrzega 
ich bogactwo; rozumie ich znacze-
nie oraz poprawnie stosuje w wy-
powiedziach (II.2.5);

 i pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym oraz stosuje zasa-
dy pisowni (II.4.1);

 i doskonali różne firmy zapisywania 
pozyskanych informacji (IV.2);

 i odnosi treści tekstów kultury do 
własnego doświadczenia (I. 2.11).

2.  Powiązanie z wiedzą wcześniej-
szą:

 i nawiązanie do cyklu lekcji poświę-
conych wybranym mitom greckim.

3. Cele lekcji dla nauczyciela
 Uczeń:
 i dostrzega obecność mitów grec-

kich we współczesnej kulturze;

 i zna i poprawnie stosuje frazeolo-
gizmy wywodzące się z mitologii 
greckiej;

 i wzbogaca swoje słownictwo i wy-
korzystuje inspiracje mitologiczne 
w codziennej komunikacji;

 i doskonali znajomość poznanych 
zasad ortograficznych.

4. Cel w języku ucznia:
 i dowiem się, w jaki sposób mity 

funkcjonują we współczesnym 
świecie;

 i poznam ciekawe przykłady obec-
ności mitów greckich w naszym 
języku;

 i będę znawcą frazeologizmów, wy-
wodzących się z mitologii greckiej;

 i wzbogacę swoje słownictwo;
 i popracuję nad ortografią.

5. NaCoBezu:
 i znam wybrane mity greckie,
 i rozpoznaję i rozumiem związki fra-

zeologiczne wywodzące się z mito-
logii greckiej,

 i jestem aktywny i skoncentrowany 
na lekcji,

 i potrafię współpracować.

Metody i techniki dydaktyczne: 
metoda zajęć praktycznych – karty 
pracy, zadania typu check and cor-
rect, skojarzenia; metoda oglądowa 
– prezentacja Mity wokół nas; metoda 
aktywizująca: tzw. dyktando biegane, 
elementy muzyki; elementy dramy – 
kalambury.

Formy pracy: indywidualna, w pa-
rach.

Środki dydaktyczne: karty pracy; 
prezentacja multimedialna; nagranie 
utworu K. Szymanowskiego.

Przebieg zajęć

1. Faza wstępna:
 Przywitanie i sprawdzenie obecno-

ści.

 Wprowadzenie: odtworzenie frag-
mentu utworu K. Szymanowskiego 
Mity. Uczniowie zastanawiają się, o 
którym z mitów greckich opowia-
da wysłuchany utwór. Nauczyciel 
sygnalizuje, że mitologia Greków 
stała się inspiracją dla artystów 
oraz zakorzeniła się we współcze-
snej kulturze i języku (slajd nr 3).

 Postawienie pytania kluczowego: 
Dlaczego mitologia grecka nie 
odeszła w zapomnienie? Podanie 
celów lekcji oraz NaCoBeZu (slajd 
nr 2).

 Zapisanie tematu lekcji.

2. Faza środkowa:
 Prezentacja multimedialna: krót-

kie przypomnienie wiadomości o 
związkach frazeologicznych wy-
wodzących się z mitologii greckiej.

 Gra w skojarzenia (prezentacja 
multimedialna): uczniowie odga-
dują, o jaki frazeologizm wywodzą-
cy się z mitologii greckiej chodzi i 
krótko wyjaśniają jego powiązanie 
z konkretnym mitem (slajdy nr 4, 
5, 6, 7). Za poprawną odpowiedź 
otrzymują plus, który zapisują na 
marginesie zeszytu.

 Kalambury: jeden z uczniów ma 
zadanie przedstawić w formie ka-
lamburu dowolny frazeologizm, 
np. pięta Achillesa.

 Utrwalenie wiadomości. Ucznio-
wie uzupełniają kartę Sprawdź i po-
praw (check and correct), następnie 
zamieniają się kartami i pod kon-
trolą nauczyciela sprawdzają po-
prawność udzielonych odpowiedzi 
– ocena koleżeńska (załącznik 1).

 Prezentacja multimedialna Mito-
logia grecka w życiu codziennym 
(slajdy nr 9 − 17). Pogadanka na 
temat mitologicznych inspiracji w 
nazwach współczesnych firm, pro-
duktów, miejsc.

 Dyktando. Uczniowie piszą krót-
kie dyktando biegane (nauczyciel 
umieszcza na tablicy kilka kartek 
z tekstem dyktanda. Uczniowie 
dobierają się w pary. Jeden uczeń 

Poniższy scenariusz uzyskał 
II miejsce

w
X Wojewódzkim Konkursie na 

Najciekawszy Scenariusz Lekcji 
Języka Polskiego

pod patronatem Marszałka 
Województwa Śląskiego, 
zorganizowanym przez

RODN „WOM” w Katowicach
i zespół doradców
języka polskiego.
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jest sekretarzem, drugi biegaczem. 
Biegacz ma za zadanie podcho-
dzić do tablicy i następnie przeka-
zać tekst sekretarzowi. Para, która 
jako pierwsza bezbłędnie skopiuje 
tekst, otrzymuje ocenę bardzo do-
brą (załącznik 2).

3. Faza końcowa:
 Podsumowanie zajęć. Uczniowie 

odpowiadają na pytanie kluczo-
we postawione na początku lekcji 
(slajd nr 18). Następnie nauczyciel 
przypomina najważniejsze wnio-
ski płynące z zajęć, np.: Mitologia 
grecka to niewyczerpane źródło mo-
tywów, które funkcjonują w naszym 
języku. Wpływa nie tylko na sztukę, 
literaturę, ale obecna jest w naszym 
języku i uatrakcyjnia komunikację. 
Mity greckie wykorzystywane są w 
tekstach kultury masowej: rekla-
mach, nazwach firm i produktach 
codziennego użytku. Dzięki temu nie 
odeszły w zapomnienie.
Uczniowie wypełniają kartę ewalu-

acyjną (załącznik 3).

 Nauczyciel informuje, że na ko-
lejnych zajęciach uczniowie od-
wiedzą wirtualną galerię sztuki, w 
której poszukają mitologicznych 
śladów.

 Zadanie domowe – karta pracy. 
Uczniowie wymyślają własne nazwy 
inspirowane mitologią (załącznik 4).

 Wpisanie ocen.

 Zakończenie zajęć.

Komentarz nauczyciela

Niniejszy scenariusz powstał jako 
podsumowanie cyklu lekcji dotyczą-
cych mitologii greckiej. Szczególny 
nacisk położyłam na zróżnicowa-
ne metody działania, dostosowane 
zarówno do umiejętności i wiedzy 
uczniów, jak i ich zainteresowań. Za-
proponowane metody, np. gra w 
skojarzenia, kalambury czy dyktando 
biegane aktywizują uczniów, pozwa-
lają na atrakcyjne utrwalenie wiedzy 
przez działanie oraz doskonalą umie-
jętność współpracy. Zadanie Sprawdź 
i popraw (Check and correct) stawia 
ucznia w roli eksperta i systematyzuje 
zdobyte wiadomości dotyczące wie-
rzeń starożytnych Greków. Prezenta-
cja multimedialna jest narzędziem 
wykorzystywanym w ciągu całej lekcji 
i stanowi oś zajęć. Elementy muzyki 
klasycznej, które wprowadzają do lek-
cji, są przykładem interdyscyplinarne-
go ujęcia tematu.

Załącznik 3

 Ewaluacja

Ważne dla mnie było ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Ciekawe było .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Zapamiętam ..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Zdziwiło mnie ...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Dobrane metody i formy pracy są 
atrakcyjne dla uczniów i urozmaicają 
pracę z lekturą obowiązkową.

Załącznik 1

 Sprawdź i popraw!
1. Związek frazeologiczny stajnia Au-

giasza wywodzi się z mitu o Ody-
seuszu.

2. Syzyfowa praca to praca niekoń-
cząca się, bezsensowna, niewyko-
nalna. 

3. Wyrażenie dojść po nitce do kłęb-
ka pochodzi z mitu o Prometeuszu.

4. Związku Dedalowe loty używamy 
na określenie śmiałego, lecz ryzy-
kownego przedsięwzięcia.

5. Róg obfitości to określenie nie-
skończonego bogactwa. Według 
wierzeń starożytnych Greków róg 
należał do kozy Amaltei, która wy-
karmiła Zeusa.

Załącznik 2

 Dyktando
Oto Wielka Niedźwiedzica. Była 

niegdyś chabrowooką księżniczką, 
której nigdy nie poznał ponury Cha-
ron, przewoźnik dusz ludzkich, gdyż 
Zeus oszczędził jej cierpień i zamiast 
w Hadesie, umieścił na firmamencie.
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1 Zdjęcia i grafiki w prezentacji pochodzą z bezpłatnych zasobów serwisu Pixabay

 Bibliografia i źródła:
1.  http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/biegajace-dyktando/
2. https://ninateka.pl/audio/karol-szymanowski-mity
3. https://gwo.pl/strony/3094/seo_link:szkola-podstawowa-klasa-5-mity-greckie (karta pracy)
4. Materiały z kursu Kreatywne prace domowe we współczesnej szkole https://a-z.edu.pl/szkolenia-dla-rad-pedagogicznych/

dydaktyka/kreatywne-prace-domowe-we-wspolczesnej-szkole/

Załącznik 4 Prezentacja1

1

2

3

4

5

NACOBEZU

• znam wybrane mity greckie
• rozpoznaję i rozumiem związki 

frazeologiczne wywodzące się 
z mitologii greckiej

• jestem aktywny 
i skoncentrowany na lekcji

• potrafię współpracować

Mitologia
grecka

inspiruje
artystów

wpływa
na kulturę

jest obecna
w języku

http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/biegajace-dyktando/
https://ninateka.pl/audio/karol-szymanowski-mity
https://gwo.pl/strony/3094/seo_link:szkola-podstawowa-klasa-5-mity-greckie
https://a-z.edu.pl/szkolenia-dla-rad-pedagogicznych/dydaktyka/kreatywne-prace-domowe-we-wspolczesnej-szkole/
https://a-z.edu.pl/szkolenia-dla-rad-pedagogicznych/dydaktyka/kreatywne-prace-domowe-we-wspolczesnej-szkole/
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2 W warunkach szkolnych w prezentacji warto pokazać zdjęcia oryginalnych przedmiotów i loga instytucji o znaczących dla tematu lekcji nazwach.

Urszula Odczyk jest nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śląskich.

6

7

Mitologia grecka w życiu 
codziennym

ZAPAMIĘTAM
Mitologia grecka jest źródłem 

frazeologizmów
w naszym języku

8 9
Pytanie kluczowe...

Dlaczego mitologia grecka nie
odeszła w zapomnienie?

18

Renualt Clio
Volkswagen Pheaton

Volksawagen Eos

102

Agencja ochrony Cerber
Siłownia Herkules

11

Biżuteria Pandora
Gabinet kosmetyczny Afrodyta

Sklepy kosmetyczne Hebe

12

Dom mody Hermѐs
Fabryka nici Ariadna

Suplement diety Xenea

13

Zakłady pogrzebowe

Hades, Charon, Tanatos

14

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Itaka
Hotel Posejdon

Biuro podróży Olimp Travel

15

Hurtownia farmaceutyków Ekohigiena
Klinika Asklepios

Gabinet psychoterapii Hipnoza 

16

Aparat fotograficzny Olympus
Towarzystwo ubezpieczeń Ergo Hestia

Kino Helios
Producent akcesoriów  sportowych Nike

Materace Morfeusz

17
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Większość związków organicz-
nych posiada w swojej struk-

turze charakterystyczne grupy funk-
cyjne. W celu ich identyfikacji należy 
przeprowadzić reakcje grupowe po-
zwalające zakwalifikować badaną 
substancję do odpowiedniej grupy 
związków organicznych, stwierdzając, 
czy jest ona alkoholem, aldehydem, 
kwasem, czy też innym związkiem or-
ganicznym. Wykrycie grupy funkcyjnej 
w danym związku należy potwierdzić, 
przeprowadzając dodatkowe doświad-
czenie, które pozwoli uściślić rodzaj 
badanej substancji, np. rzędowość, 
aromatyczność, itp. Jednocześnie na-
leży pamiętać, że nie wszystkie związki 
organiczne zawierają grupy funkcyjne. 
Dlatego też szczegółową identyfikację 
związku organicznego przeprowadza 
się na podstawie badań mających na 
celu oznaczenie stałych fizycznych 
badanej substancji, takich jak: tempe-
ratura topnienia, temperatura wrzenia, 
współczynnik załamania światła, itp.

Umiejętność zastosowanie klasycz-
nych metod chemicznych w analizie 
jakościowej związków organicznych 
jest bardzo istotna pomimo tego, że 
współczesne metody identyfikacji 
związków chemicznych opierają się 
głównie na metodach spektroskopo-
wych i chromatograficznych.

Propozycja scenariusza
zajęć dydaktycznych

 Temat: Reakcje charakterystyczne 
grup funkcyjnych związków orga-
nicznych.

 Czas realizacji: 2 godziny lekcyj-
ne.

IDENTYFIKACJA 
ZWIĄZKÓW 

ORGANICZNYCH 
– reakcje charakterystyczne grup 

funkcyjnych
DR HAB. BEATA POŚPIECH

Przebieg zajęć

 Faza wprowadzająca
Jak identyfikować związki orga-

niczne?

 Czynności nauczyciela:
 i Nawiązuje do tematu lekcji, przy-

pominając pojęcie grupy funkcyj-
nej. Wskazuje, jakie jest znaczenie 
reakcji charakterystycznych w 
chemii organicznej. Wskazuje, w 
jaki sposób grupa funkcyjna wy-
stępująca w strukturze związku 
organicznego determinuje jego 
właściwości chemiczne. Zadaje py-
tania na temat budowy i właściwo-
ści jednofunkcyjnych pochodnych 
węglowodorów.

 i Dzieli uczniów na grupy i rozdaje 
instrukcje do doświadczeń.

 i Kontroluje pracę uczniów.

 Czynności uczniów:
 i Odpowiadają na pytania nauczy-

ciela. Wykonują doświadczenia 
zgodnie z otrzymaną instrukcją.

 i Omawiają wyniki i sporządzają 
sprawozdania z doświadczeń.

 Faza realizacyjna
 i Pytania nauczyciela:

 › Co to jest grupa funkcyjna?
 › Jakie są rodzaje grup funkcyj-

nych?
 › Jakie są jednofunkcyjne po-

chodne węglowodorów?

 Czynności uczniów: 
 i Odpowiadają na pytanie nauczy-

ciela. 
 i Wykonują doświadczenia zgodnie 

z otrzymaną instrukcją.
 i Omawiają wyniki i sporządzają 

sprawozdania z doświadczeń.

 Czynności nauczyciela:
 i Przedstawia podział związków or-

ganicznych ze względu na obec-
ność charakterystycznej grupy 
funkcyjnej.

 i Pyta uczniów o właściwości pozna-
nych związków organicznych. Na-
stępnie dzieli uczniów na grupy i 
rozdaje instrukcje do doświadczeń.

 i Kontroluje pracę uczniów. Spraw-
dza wykonanie zadania.

 Cele: Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości o jednofunkcyjnych 
pochodnych węglowodorów oraz 
doświadczalna identyfikacja grup 
funkcyjnych związków organicz-
nych (kwasów, aldehydów, keto-
nów, alkoholi, fenoli, amin) przy 
zastosowaniu reakcji grupowych.

 Osiągnięcia uczniów
 i Po zajęciach uczeń:

 › wie, że o właściwościach che-
micznych związków organicz-
nych decyduje obecność grup 
funkcyjnych w cząsteczce,

 › wie, jaka jest budowa i właści-
wości chemiczne jednofunkcyj-
nych pochodnych węglowodo-
rów (kwasów karboksylowych, 
alkoholi, fenoli, aldehydów, ke-
tonów i amin),

 › potrafi scharakteryzować pod-
stawowe grupy funkcyjne i wie, 
w jakich cząsteczkach związ-
ków chemicznych występują,

 › potrafi przeprowadzić do-
świadczenia mające na celu 
identyfikację grup funkcyjnych 
poznanych substancji organicz-
nych,

 › potrafi wymienić przykłady 
związków organicznych na-
leżących do określonej grupy 
jednofunkcyjnych pochodnych 
węglowodorów (kwasów kar-
boksylowych, alkoholi, fenoli, 
itp.),

 › potrafi narysować schemat do-
świadczeń, wskazać odczynniki 
oraz szkło i sprzęt laboratoryjny 
niezbędny do przeprowadze-
nia doświadczeń w celu wykry-
cia określonej grupy funkcyjnej.
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 Faza podsumowująca
 Czynności uczniów:
 i Przedstawiają i omawiają wyniki 

przeprowadzonych doświadczeń.

 Czynności nauczyciela:
 i Sprawdza poprawność wniosków 

przedstawianych przez uczniów.
 i Podaje i wyjaśnia treść pracy do-

mowej.

 Materiały dla uczniów
 i Podręcznik: To jest chemia. Część 

2 Chemia organiczna. Podręcznik 
dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum. Zakres rozszerzony. M. 
Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymoń-
ska. Nowa Era, Warszawa 2016.

 i Karty pracy.

 Materiały dla nauczyciela
 i Tablice dydaktyczne (rodzaje grup 

funkcyjnych, klasyfikacja związków 
organicznych).

 i Instrukcje do ćwiczeń.

 Praca domowa
Zaproponuj metodę pozwalającą od-
różnić alkohol metylowy od alkoho-
lu etylowego.

 Karta pracy 1
Reakcje grupowe kwasów organicz-
nych

Charakterystyczną grupą kwasów 
organicznych jest grupa karboksy-
lowa – COOH. Należy pamiętać, że 
niektóre związki zawierające grupę 
hydroksylową mają również charakter 
kwasowy, np. fenol.

 Doświadczenie 1: Działanie kwa-
sów organicznych na wodoro-
tlenki

 i Szkło i sprzęt laboratoryjny: pro-
bówki, zlewki, pipeta.

 i Odczynniki: 2 M roztwór kwasu 
octowego, kwas benzoesowy, 0,1M 
roztwór zasady sodowej, oranż me-
tylowy, fenoloftaleina.

 i Instrukcja: 
a.  Do probówki nalej 2 cm3 roz-

tworu kwasu octowego i dodaj 
do niego niewielką ilość roz-
tworu wskaźnika (oranż mety-
lowy). Następnie do tego roz-
tworu dodaj powoli, kroplami, 

nego kwasu chlorowodorowego. 
Do jednej probówki wlej 5 kropli 
buta-1-olu, do drugiej – 5 kropli 
butan-2-olu, a do trzeciej 5 kropli 
2-metylopropan-2-olu. Następnie 
do każdej z probówek dodaj po 2 
cm3 odczynnika Lucasa, wstrząśnij 
przez chwilę, a następnie odstaw 
na ok. 10 min. Obserwuj, po ja-
kim czasie pojawia się zmętnienie 
w poszczególnych probówkach 
i ewentualnie dwie warstwy nie 
mieszających się ze sobą cieczy. 
Jeżeli w probówce natychmiast 
powstanie mlecznobiała emulsja, 
to badany alkohol jest alkoholem 
3-rzędowym. Jeżeli emulsja pojawi 
się po ok. 5 minutach, to badany 
roztwór jest alkoholem 2-rzędo-
wym. Alkohole 1-rzędowe nie ule-
gają reakcji. Zapisz obserwacje i 
sformułuj wniosek.

 Doświadczenie 4: Reakcja fenoli 
z chlorkiem żelaza(III)
Fenole z solami żelaza(III) dają 

barwne kompleksy (fioletowe, gra-
natowe, purpurowe, zielone – barwa 
zależy od podstawników w pierścieniu 
aromatycznym). Celem doświadczenia 
jest odróżnienie alkoholi od fenoli.

 i Szkło i sprzęt laboratoryjny: 4 
probówki, statyw na probówki.

 i Odczynniki: fenol, rezorcyna, al-
kohol etylowy, 2,5% chlorek żela-
za(III). 

 i Instrukcja: Do pięciu probówek 
dodaj kolejno: kryształek fenolu, 
rezorcynę, 1 cm3 alkoholu etylo-
wego. Do każdej probówki dodaj 
około 10 cm3 wody destylowanej. 
Wstrząśnij probówki. Następnie 
dodaj po kilka kropel FeCl

3
. Zapisz 

obserwacje i sformułuj wniosek.

 Karta pracy 3
Reakcje grupowe aldehydów i keto-
nów

 Doświadczenie 5: Wykrywanie 
grupy aldehydowej – próba Tol-
lensa

 i Szkło i sprzęt laboratoryjny: Pro-
bówki, statyw na probówki, łaźnia 
wodna, łapa drewniana.

 i Odczynniki: 1% roztwór azotanu-
(V) srebra(I), 2 M roztwór amoniaku 

roztwór zasady sodowej. Zapisz 
obserwacje i sformułuj wniosek.

b.  W probówce umieść kroplę fe-
noloftaleiny oraz 1 − 2 krople 
0,1 M roztworu wodorotlenku 
sodu. Do tak przygotowanej 
mieszaniny dodaj 1 − 2 krople 
roztworu kwasu benzoesowe-
go lub 2 − 3 kryształki kwasu 
benzoesowego. Zapisz obser-
wacje i sformułuj wniosek.

 Doświadczenie 2: Reakcje estry-
fikacji 
W wyniku zachodzącej reakcji es-

tryfikacji między kwasem a alkoholem 
otrzymuje się łatwe do zidentyfikowa-
nia estry.

Reakcja kwasu octowego z alkoho-
lem etylowym

 i Szkło i sprzęt laboratoryjny: pro-
bówki, statyw na probówki, zlew-
ka.

 i Odczynniki: alkohol etylowy, kwas 
octowy, stężony kwas siarkowy(VI) 
(dygestorium).

 i Instrukcja: Do próbówki nalej 3 cm3 
etanolu, 2 cm3 kwasu octowego. Na-
stępnie dodaj kilka kropel stężone-
go kwasu siarkowego(VI). Umieść 
probówkę w zlewce z wodą i 
ogrzewaj.
Narysuj schemat doświadczenia, 

zapisz obserwacje, odpowiednie rów-
nanie reakcji oraz wnioski.

 Karta pracy 2
Reakcje grupowe alkoholi i fenoli

 Doświadczenie 3: Próba Lucasa 
– porównanie szybkości reakcji 
alkoholi I-, II- i III- rzędowych z 
kwasem chlorowodorowym w 
obecności chlorku cynku

 i Szkło i sprzęt laboratoryjny: pro-
bówki, statyw na probówki.

 i Odczynniki: bezwodny chlorek 
cynku, stężony kwas chlorowodo-
rowy (dygestorium), butan-1-ol, 
butan-2-ol, 2-metylopropan-2-ol 
(można użyć innych alkoholi I-, II- i 
III-rzędowych).

 i Instrukcja: Przygotuj tzw. odczyn-
nik Lucasa, rozpuszczając ostrożnie 
i chłodząc w wodzie 8 g bezwod-
nego chlorku cynku w 5 cm3 stężo-
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(NH
3
∙H

2
O), aldehyd (np. formalina).

 i Instrukcja: Do starannie umytej 
probówki wprowadź ok. 5 cm3 1% 
roztworu wodnego azotanu(V) sre-
bra(I), a następnie dodaj kroplami 
wodny roztwór wodny amoniaku, 
aż wytrącający się początkowo 
osad ulegnie rozpuszczeniu. Do 
otrzymanego roztworu dodaj kilka 
kropel badanej substancji (np. for-
maliny). Roztwór ogrzewaj na łaźni 
wodnej o temperaturze 60°C. Za-
pisz obserwacje i sformułuj wnio-
sek.

 Doświadczenie 6: Wykrywa-
nie grupy aldehydowej – próba 
Trommera

 i Szkło i sprzęt laboratoryjny: pro-
bówki, statyw na probówki, łapa 
drewniana.

 i Odczynniki: 10% roztwór NaOH, 
2% CuSO

4
, aldehyd (np. formalina).

 i Instrukcja: Do probówki wlej 5 cm3 
2% CuSO

4
, po czym dodaj 1 cm3 

10% roztworu NaOH, aż do wytrą-
cenia się osadu. Wymieszaj zawar-
tość probówki, a następnie dodaj 
ok. 1 cm3 formaliny i ogrzewaj aż 
do wrzenia płomieniem palni-
ka. Zapisz obserwacje i sformułuj 
wniosek. 

 Doświadczenie 7: Wykrywanie 
grupy karbonylowej – reakcja jo-
doformowa Gunninga

 i Szkło i sprzęt laboratoryjny: pro-
bówka, statyw na probówki, łaźnia 
wodna 

 i Odczynniki: 2 M roztwór wodny 
wodorotlenku sodu, płyn Lugola 
(wodny roztwór jodu w jodku po-
tasu, keton (np. aceton).

 i Instrukcja: Do około 1 cm3 roztwo-

 Bibliografia:
1.  Burewicz A., Jagodziński P.: Pracownia chemiczna z dydaktyki chemii. Doświadczenia chemiczne dla szkół ponadgimnazjal-

nych. UAM Poznań 2004.
2. Danikiewicz W.: Chemia organiczna. Oficyna Edukacyjna – Krzysztof Pazdro, Warszawa 1997.
3. Rosołowski Sz.: Pracownia chemiczna. Analiza jakościowa. WSiP 1997.

Dr hab. Beata Pośpiech, Politechnika Częstochowska, profesor uczelni. Jest autorką wielu publikacji w renomo-
wanych czasopismach naukowych, takich jak: Hydrometallurgy, Chemical Papers, Separation Science and Tech-
nology, Reviews in Chemical Engineering. Nawiązała również aktywną współpracę ze szkołami ponadpodstawo-
wymi, prowadząc m.in. kursy przygotowujące do matury z chemii.

ru wodnego ketonu należy dodać 
ok. 1 cm3 płynu Lugola, a następ-
nie kroplami dodać 2 M roztwór 
wodny wodorotlenku sodu, aż do 
zmiany zabarwienia z brunatnej 
do żółtej. Po ogrzaniu mieszaniny 
do ok. 60° C, wytrąca się jasnożółty 
osad jodoformu o intensywnym, 
charakterystycznym i przenikają-
cym zapachu. Osad ten świadczy 
o obecności metyloketonu (keto-
nu zawierającego grupę metylową 
przy karbonylowym atomie węgla 
(–C(=O)CH

3
). Zapisz obserwacje i 

sformułuj wniosek.

 Karta pracy 4
Rekcje grupowe amin

Reakcje identyfikacyjne amin są 
związane z obecnością w ich cząstecz-
kach atomu azotu w postaci grupy –
NH

2
, –NHR oraz –NR’R występujących 

w aminach odpowiednio: pierwszo-, 
-drugo i –trzeciorzędowych. Ze wzglę-
du na swoje właściwości zasadowe, 
wszystkie aminy reagują z kwasami, 
dając rozpuszczalne w wodzie sole.

 Doświadczenie 8: Reakcja amin
 z kwasem chlorowodorowym

 i Szkło i sprzęt laboratoryjny: pro-
bówka, statyw na probówki.

 i Odczynniki: 0,1 M roztwór kwa-
su chlorowodorowego, amina, np. 
wodny roztwór metyloaminy.

 i Instrukcja: Do probówki zawie-
rającej 4 krople roztworu oranżu 
metylowego dodaj 4 krople 0,1 M 
roztworu kwasu chlorowodorowe-
go i 4 krople badanego roztworu. 
W obecności amin roztwór zmienia 
zabarwienie z czerwonego na żół-
te. Zapisz obserwacje i sformułuj 
wniosek.

 Doświadczenia 9: Reakcja amin 
z chlorkiem acetylu CH3COCl

 i Szkło i sprzęt laboratoryjny: pro-
bówka, statyw na probówki

 i Odczynniki: chlorek acetylu, wo-
dorowęglan sodu, badana sub-
stancja np. anilina (należy zacho-
wać szczególną ostrożność!).

 i Instrukcja: W probówce umieść 
0,5 g badanej substancji i dodaj 
kroplami chlorku acetylu, obser-
wując, czy zachodzi reakcja. Jeżeli 
nie wydzieli się osad, zawartość 
probówki wylej do 3 cm3 wody i 
roztwór zobojętnij stałym wodo-
rowęglanem sodu. Wytrącający się 
osad świadczy o obecności aminy.

 i Uwaga: Chlorek acetylu reaguje z 
aminami pierwszo- i drugorzędo-
wymi, ale nie reaguje z aminami 
trzeciorzędowymi. Podczas reakcji 
powstaje również chlorowodorek 
aminy:

2RNH
2
 + CH

3
COCl  RNHCOCH

3

+ RNH
2
∙HCl.
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LISTONOSZ 
− SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA 
DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 
i w młodszym wieku szkolnym z cyklu 

Poznajemy zawody
KATARZYNA LIS 

JOANNA ZGANIACZ

Coraz częściej spotykamy ludzi do-
rosłych, którzy nie wiedzą, jaki za-

wód chcieliby wykonywać, bądź jaką 
pracę podjąć. Wielu z nich dopiero 
podczas praktyk lub stażu przekonu-
je się, że dana praca nie odpowiada w 
pełni ich oczekiwaniom, stresuje i nu-
dzi, a to z kolei oznacza, że nie zapla-
nowali kariery dobrej dla siebie.

Aby podjąć pracę, w której będzie 
się czuło spełnionym, należy dokonać 
dokładnej analizy własnych umie-
jętności i zainteresowań. Aktualny 
rozwój rynku pracy i związane z nim 
możliwości wymagają gruntownego 
przygotowania, które należy rozpo-
cząć już na etapie przedszkola oraz 
edukacji wczesnoszkolnej.

Zaprezentowany scenariusz po-
chodzi z naszego programu Poznaje-
my zawody, przeznaczonego dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i młodszym 
wieku szkolnym. Jego celem jest za-
poznanie dzieci ze specyfiką pracy 
wybranych zawodów (np. górnik, 
kucharz, weterynarz, nauczyciel, po-
licjant itd.). Podczas zajęć dzieci do-
wiadują się, czym jest praca, na czym 
polega, do czego jest potrzebna i jakie 
płyną z niej korzyści. Program dosko-
nale wpisuje się w obowiązującą pod-
stawę programową, zgodnie z którą w 
przedszkolu dziecko wskazuje zawody 
wykonywane przez rodziców i osoby z 
najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym 
zajmuje się osoba wykonująca dany 
zawód, natomiast zadaniem szkoły 
jest przygotowanie uczniów do wyboru 
kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła 
prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa 
zawodowego.

Program został w pełni zrealizowa-

ny w kilku placówkach oświatowych z 
terenu województwa śląskiego, gdzie 
od kilku lat cieszy się dużym zainte-
resowaniem. Stały kontakt z młodymi 
odbiorcami stał się dla nas motywacją 
do tworzenia nowych tematów i cią-
głego udoskonalania już istniejących. 
Zaletą programu jest wykorzystanie 
nowoczesnych technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych oraz metod 
aktywizujących − dzieci uczą się po-
przez zabawę, dzięki czemu chętnie 
uczestniczą w zajęciach.

Scenariusz zajęć

 Uczestnicy: dzieci w wieku 
przedszkolnym (4 − 6 lat).

 Czas trwania: 30 − 60 minut.

 Cel główny: zaznajomienie dzieci 
z różnymi zawodami oraz pobu-
dzenie do refleksji nad własnymi 
planami na przyszłość.

 Cele szczegółowe: 
 i uświadomienie, czym jest praca,
 i zaznajomienie z korzyściami pły-

nącymi z pracy,
 i zapoznanie z zawodem listonosza,
 i zapoznanie z pojęciami związany-

mi z pocztą,
 i określenie znaczenia pracy listono-

sza w życiu człowieka,
 i wyzwalanie twórczej aktywności 

oraz rozwijanie sprawności manu-
alnej dzieci,

 i rozwijanie sprawności i ekspresji 
ruchowej, muzycznej i plastycznej,

 i pobudzanie i rozwijanie wyobraźni 
dziecka,

 i rozwijanie zainteresowań czytelni-
czych,

 i kształtowanie umiejętności współ-
pracy i współdziałania w grupie 
podczas zabaw.

 Metody pracy: rozmowa, słucha-
nie opowiadań (do wyboru): Li-
stonosz Lecha Tkaczyka lub Listo-
nosz Felek Wiesława Drabika z serii 
Zwierzaczkowo, czytanie wierszy 
(do wyboru): Listonosz Krzysztofa 
Roguskiego lub Wysyłamy paczkę 
Bożeny Formy, gry i zabawy dydak-
tyczne.

 Formy pracy: indywidualna, gru-
powa.

 Środki dydaktyczne: książki: Li-
stonosz Lecha Tkaczyka, Listonosz 
Felek Wiesława Drabika z serii 
Zwierzaczkowo, Kim zostanę gdy 
dorosnę? – piosenki o zawodach 
Arkadiusza Maćkowiaka, Zawody, 
czyli kim możesz zostać Agnieszki 
Nożyńskiej oraz płyta CD Wierszyki 
o zawodach, płyta z dowolną, ryt-
miczną melodią, odtwarzacz CD, 
laptop, projektor, torba listonosza, 
koperty, zużyte kartki pocztowe, 
klasery, druki pocztowe, pieczątki, 
stemple, poduszki z tuszem, napisy 
do globalnego czytania, kartony, 
papier, sznurki do pakowania pa-
czek.

Przebieg zajęć

 Marsz imion: dzieci rytmicznie ma-
szerują przy muzyce, następnie ko-
lejno się przedstawiają, np. Jes-tem 
Ra-dek, Jes-tem O-la…

 Czytanie opowiadania (do wy-
boru): Listonosz Lecha Tkaczyka 
lub Listonosz Felek Wiesława Dra-
bika oraz wierszy (do wyboru): Li-
stonosz Krzysztofa Roguskiego lub 
Wysyłamy paczkę Bożeny Formy.

 Rozmowa kierowana. Nauczy-
ciel zapoznaje dzieci z elementa-
mi stroju listonosza i akcesoriami 
związanymi z jego pracą.
Listonosz to osoba, która pracuje w 

urzędzie pocztowym, roznosząc miesz-
kańcom danego rejonu listy, paczki, 
przekazy i świadczenia pieniężne. Wy-
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konuje swoje zadania na konkretnym 
obszarze, po którym przemieszcza się 
pieszo, rowerem lub samochodem. 
Jego praca jest ciężka i wymaga wiele 
wysiłku, czasami listonosz naraża się 
na niebezpieczeństwo, np. z powodu 
ugryzienia przez domowego psa lub 
ataku złodzieja. Jeśli któremuś z miesz-
kańców nie udało się dostarczyć prze-
syłki, listonosz wypisuje mu awizo, na 
podstawie którego może odebrać ją w 
urzędzie pocztowym. W tym zawodzie 
obowiązuje przestrzeganie tajemnicy 
korespondencji. Listonosz wyróżnia się 
dobrym zdrowiem, jest dokładny, su-
mienny i życzliwy dla ludzi1.

 Zabawa on-line na platformie 
LearningApps.org: zabawa w 
skojarzenia – Listonosz – Poznajemy 
zawody

 Opowieść ruchowa: Dzień z życia 
listonosza2. Nauczyciel opowiada 
historyjkę i wykonuje opisane po-
niżej ruchy, a przedszkolaki go na-
śladują.
Listonosz przychodzi na pocztę 

raźnym krokiem (dzieci spacerują po 
sali). Na poczcie otwiera swoją torbę 
i wkłada do niej listy (naśladują pa-
kowanie listów do torby), dużo, dużo, 
dużo listów. Od tej pory torba jest 
bardzo ciężka, więc listonosz ugina 
się pod ciężarem (pochylają się do 
przodu) i idzie bardzo powoli (ruszają, 
spacerując po sali z lekko ugiętymi no-
gami). Gdy dotrze do odpowiedniego 
domu, zatrzymuje się i puka do drzwi 
(pukają w ścianę, drzwiczki szafek itp.). 
Jak tylko drzwi się otworzą przekazu-
je adresatowi jego przesyłkę. Czasem 
jest to list (rysują w powietrzu mały 

prostokąt), a czasem wielka paczka 
(rysują ręką w powietrzu dużą paczkę 
stojącą na podłodze). A później idzie 
dalej, do kolejnego domu (pukają w 
ścianę / szafkę / innym miejscu). I tak 
przez cały dzień. Gdy listonosz wraca 
na pocztę, jest bardzo zmęczony, ale 
szczęśliwy, bo wszystkie przesyłki do-
tarły do odbiorców (idą raźnym kro-
kiem, uśmiechając się).

 Klaser: dzieci oglądają klaser wy-
pełniony znaczkami. Nauczyciel 
pyta, czy wiedzą, co to jest i do cze-
go służy? Opowiada historię wy-
branych znaczków.

 Zabawa językowa. Nauczyciel tłu-
maczy dzieciom, że wyraz listonosz 
powstał z dwóch wyrazów: list i no-
sić i oznacza osobę, która doręcza 
listy. Nauczyciel podaje inne wyra-
zy złożone, a dzieci mówią, z jakich 
słów się składają i co oznaczają3.

Przykładowe wyrazy złożone: 
dwukropek, zlewozmywak, samolot, 
samochód, dobranoc, łamigłówka, 
grzybobranie, gwiazdozbiór, długopis, 
cudzoziemiec, krwiodawca, prostokąt.

 Zagadki4. Nauczyciel odczytuje 
poniższe zagadki:
Koperta
W co zawsze są wkładane wszyst-
kie listy przed wysłaniem?
List
Biała koperta jest mym ubraniem.
Trzeba mnie tylko do skrzynki za-
nieść i stąd wyruszę w daleki świat.
Jak się nazywam? Czy ktoś już 
zgadł?
Listonosz
Chodzi z dużą torbą i z tego jest 
znany, że roznosi listy, paczki, tele-
gramy.
Poczta
Skąd wysyłamy listy, telegramy?
Pocztówka (karta pocztowa) 
Mały prostokącik, 
a potrafi zmieścić

i pozdrowień mnóstwo
i moc różnych wieści.
Rower
Kierownica, dzwonek, 
koła z oponami.
Jedzie na nim listonosz
i rusza nogami.
Skrzynka pocztowa
Wybierają z niej karty,
wybierają z niej listy.
Pewnie nazwę tej rzeczy
odgadli już wszyscy.
Znaczek
Większe, mniejsze,
z ząbeczkami,
bardzo ładne są czasami.
Gdy zabraknie ich na liście,
list nie dojdzie oczywiście.

 Zabawa ruchowa z elementami 
analizy sylabowej: Tyle sylab, ile 
kroków5. Dzieci stają w jednej linii 
na końcu dywanu. Nauczyciel wy-
powiada różne słowa związane z 
pocztą, listonoszem (np. list, listo-
nosz, paczka, pocztówka, poczta, 
znaczek, koperta, stempel). Ochot-
nik dzieli słowo na sylaby i podaje 
ich liczbę. Następnie wszyscy robią 
tyle samo kroków w kierunku pro-
wadzącego (starają się robić jak 
najdłuższe kroki). Zabawa kończy 
się, gdy któreś dziecko dojdzie do 
prowadzącego.

 Puzzle: dzieci układają puzzle z 
pociętych kart pocztowych.

 Zabawa plastyczna: Kolorowa 
pocztówka. Każde dziecko otrzymu-
je kartonik o wymiarach 10x14 cm. 
W prawym górnym rogu nauczyciel 
przybija (lub każde z dzieci samo-
dzielnie) dowolną dużą pieczątkę. 
Pozostałą część kart, czyli przód 
oraz pole z adresem, dzieci mogą 
ozdobić dowolnymi rysunkami, 
dostępnymi stemplami, wycinan-
kami itp.

1 A. Nożyńska: Zawody, czyli kim możesz zostać. Martel, Kalisz, s. 73
2 „Bliżej Przedszkola” 2018, nr 9, s. 50 – 51.
3 A. Maćkowiak: Kim zostanę gdy dorosnę? Piosenki o zawodach. Harmonia, Gdańsk 2012, s. 100.
4 M. Skorek: Księga zagadek: 3000 zagadek dla młodszych i starszych dzieci. Kraków 2005, s. 124, 160, 162, 246, 263, 282, 375.
5 „Bliżej Przedszkola” 2018, nr 9, s. 47.
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6 B. Forma, A. Przepióra: Poznajemy zawody, cz. 1. Kraków 2015, s. 40.

 

 

 

Karty pracy 
(jedna do wyboru)

 Karta pracy nr 1 
Dzieci otrzymują na kartce A4 sześć 
niedokończonych kopert; zadaniem 
dzieci jest dokończenie linii6.

 Karta pracy nr 2
Dzieci otrzymują szablon znaczka. Ich 
zadaniem jest dokładne wycięcie wzo-
ru oraz narysowanie na znaczku do-
wolnego obrazka.

 Karta pracy nr 3
Najmniejszy, największy. Zadaniem 
dzieci jest zaznaczenie za pomocą 
strzałek znaczków od najmniejszego 
do największego oraz ich pokolorowa-
nie.

Podsumowanie – quiz

1. Jest biała lub kolorowa. Nakleja 
się na nią znaczek i wysyła:
b. poduszka,
c. koperta,
d. reklamówka.

2. Wrzuca się do niej listy i kartki 
pocztowe:
a. skrzynka pocztowa,
b. torba,
c. pralka.

3. Ptak wykorzystywany dawniej 
do przesyłania informacji to:
a. wróbel,
b. jaskółka,
c. gołąb.

4. Często są kolorowe, wysyłamy je 
z wakacji:
a. płyty,
b. zabawki,
c. widokówki.

5. Budynek, w którym można 
nadać list, paczkę, telegram:
a. szpital,
b. sklep,
c. poczta.

6. Dzięki niemu możesz zadzwonić 
do znajomego:
a. gramofon,
b. budzik,
c. telefon.

7. Pojazd konny, którym w daw-
nych czasach przewożono prze-
syłki, to:
a. autobus,
b. kareta,
c. samolot.

8. Nakleja się go na list:
a. listek,
b. znaczek,
c. medal.

 Bibliografia:
1.  Bzowska L., Kownacka R., Lorek M., Sowińska A.: Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 

Kraków 2005.
2. Drabik W.: Listonosz Felek. Martel, Kalisz 2015.
3. Forma B., Przepióra A.: Poznajemy zawody cz. 1. „Bliżej Przedszkola”, Kraków 2015.
4. Kolekcja w klaserze. Bliżej Przedszkola 2018, nr 9, s. 50 − 51.
5. Maćkowiak A.: Kim zostanę, gdy dorosnę? – piosenki o zawodach. Harmonia, Gdańsk 2016.
6. Nożyńska A.: Zawody, czyli kim możesz zostać. Martel, Kalisz 2017.
7. Pocztowe znaczki. „Bliżej Przedszkola” 2018, nr 9, s. 47.
8. Skorek M.: Księga zagadek: 3000 zagadek dla młodszych i starszych dzieci. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
9. Strzemińska-Więkowiak D.: Kim zostanę? – wierszyki o zawodach. SBM, Warszawa 2016.
10. Tkaczyk L.: Listonosz. Astrum, Wrocław 2012.

Katarzyna Lis i Joanna Zganiacz są nauczycielami bibliotekarzami w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. 
J. Lompy w Katowicach.

9. W nim znaczki pocztowe:
a. pudełko,
b. pojemnik,
c. klaser.

10. Żeby ją wysłać, trzeba napisać 
na niej adres i nakleić znaczek:
a. czapka,
b. walizka,
c. paczka.

***

 Wysyłamy list: grupy przedszkol-
ne wysyłają do siebie nawzajem li-
sty (muszą je zaadresować, nakleić 
znaczek oraz wysłać).

 Ewaluacja: Klaskometr. Nauczyciel 
prosi o odpowiednie natężenie ha-
łasu, jeżeli uczestnicy zajęć są za-
dowoleni.
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RODN „WOM” w Katowicach zaprasza!

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPOMAGANIA SZKÓŁ
Przez wspomaganie należy rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora 

szkoły lub placówki mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących 
poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków. 

 Podstawy prawne

Karta Nauczyciela: Art. 70a. 3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o 
których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:
3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez pla-
cówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i 
biblioteki pedagogiczne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogiczne-
go (Dz. U. poz. 1658 oraz z 2019 r.): §22. 1. Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami 
zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: (…) 3) wspomaga 
nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: a) diagnozę pracy szkoły lub placówki, b) planowanie 
działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, c) prowadzenie działań 
rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad; 4) monitoruje pracę szkoły lub placówki. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1575 z 2019).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania do-
skonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kiero-
wania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019 poz. 1653).

Struktura programu:
 i Zgłoszenie się szkoły do programu.
 i Podpisanie porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły i dyrektorem RODN „WOM” w Katowicach.
 i Diagnoza wstępna – analiza czynników kontekstowych szkoły i określenie obszarów do rozwoju.
 i Opracowanie ogólnych założeń programu działań (RPW – Roczny Plan Wspomagania), dostosowanych 

do potrzeb szkoły.
 i Pomoc ośrodka w realizacji procesu kompleksowego wsparcia poprzez koordynację szkoleń, konsulta-

cji i spotkań z ekspertami. Monitorowanie procesu. 
 i Podsumowanie, wspólnie z nauczycielami, programu wsparcia poprzez określenie stopnia realizacji za-

łożonych celów.

Przykłady obszarów wymagających wsparcia:
 i agresja w szkole,
 i konflikty w obrębie rady pedagogicznej,
 i współpraca z rodzicami i otoczeniem,
 i wdrażanie kompetencji kluczowych,
 i niższe od oczekiwanych wyniki na egzaminach zewnętrznych,
 i niedostosowanie metod pracy nauczycieli do potrzeb szkoły.

Korzyści dla szkoły: wymierne efekty pracy, całościowe spojrzenie ekspertów na szkołę, wsparcie wyso-
kiej klasy specjalistów. 

Zgłoszenia: Dział Szkoleń: kursy@womkat.edu.pl; szkolenia@womkat.edu.pl
 Zapraszamy do współpracy!

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2019&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2019&qplikid=2#P2A6
mailto:kursy@womkat.edu.pl
mailto:szkolenia@womkat.edu.pl

