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EDUKACJA HUMANISTYCZNA

Elżbieta Cymerys, Iwona Chojnacka, Beata Kieras, Ewa Bohdanowicz,
Małgorzata Michalska, Renata Zamorowska, Małgorzata Kuksinowicz,
Dorota Rychert, Katarzyna Muczyń

Planowanie w pracy nauczyciela

Przy wielości swoich obowiązków nauczyciel winien widzieć celowość każdego przed-
sięwzięcia. Często trudno mu się pogodzić z wymogiem pisania rozkładów materiału,
dydaktycznych planów nauczania (funkcjonuje różne nazewnictwo w tym zakresie)
na rok czy pół roku z góry, zwłaszcza gdy obejmuje nieznaną sobie klasę czy zaczyna
pracować w oparciu o nowy program nauczania.

Wtedy celowe jest planowanie pracy na miesiąc lub trzy miesiące dla cyklu lek-
cji, działu lub bloku tematycznego.

Jedną z form opracowywania „wytycznych do pracy” są plany wynikowe mające
na celu widzenie zamierzeń nauczyciela w kontekście opanowanych przez ucznia
(na różnych poziomach) umiejętności i wyników kształcenia.

Pojęcie planowania wynikowego, koncentrującego się na działaniach ucznia,
wprowadził do polskiej literatury pedagogicznej prof. Bolesław Niemierko.

Tworzenie planu wynikowego bazuje na szczegółowym formułowaniu czynności
ucznia, zwanych inaczej celami operacyjnymi, prowadzących do opanowania okre-
ślonych wiadomości bądź umiejętności. Polega to na zbudowaniu wykazu tych czyn-
ności w powiązaniu z tematami lekcji. Plan wynikowy zawiera zatem uporządkowa-
ny wykaz zamierzonych przez nauczyciela efektów kształcenia, które są nadrzędne
wobec środków realizacji, takich jak materiał nauczania i środki dydaktyczne.

Plany wynikowe mogą być pomocne w kolejnych działaniach nauczyciela, np.
przy budowaniu narzędzi badających wyniki nauczania, a więc osiągnięcia eduka-
cyjne ucznia. Odpowiednie zapisy z poszczególnych poziomów wymagań są niczym
innym jak gotowymi elementami kartoteki testu, który zaplanujemy po omówieniu
danego działu czy cyklu lekcji. I tu widzimy celowość tworzenia planów wynikowych.

Niżej przedstawiamy propozycje cząstkowych planów wynikowych dla gimna-
zjum (realizacja zapisu z Podstawy programowej — Język polski. Osiągnięcia: 1.c)
posługiwanie się różnymi odmianami polszczyzny) i szkoły podstawowej (omówienie
baśni i dialogu jako formy wypowiedzi).
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Gimnazjum

Odmiany polszczyzny (mówiona i pisana) w zależności od sytuacji.
Odmiany stylistyczne języka.
Język ogólnonarodowy, gwary i dialekty.

Wymagania
Tematyka zajęć Podstawowe Standard Ponadpodstawowe Standard Uwagi

Uczeń: Uczeń:

O odmianach ję-
zyka.

— rozumie tekst na poziomie
dosłownym

— odróżnia język mówiony od
pisanego

I.1 — potrafi dostosować odmiany
języka do sytuacji

— redaguje tekst, stosując
właściwą odmianę języka;
opracowuje ją wg własnego
planu

II.1

Mów, żebym cię
zobaczył.

— rozumie tekst dotyczący
„elegancji językowej”

I.1 — dokonuje przekładu interse-
miotycznego

II.7

— odróżnia rodzaje wypowie-
dzi mówionych (pytanie,
prośbę, rozkaz, groźbę,
ostrzeżenie, komplement)

I.2 — redaguje hasła będące ko-
mentarzem do ilustracji

II.3

— dobiera słownictwo, skład-
nię do formy wypowiedzi

II.1

Przemawiamy. — przekształca tekst źródłowy,
by powstało przemówienie

II.7 — tworzy tekst o charakterze
perswazyjnym

II.3

— dobiera odpowiednie środki
wyrazu

II.1
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Wymagania
Tematyka zajęć L.g. Podstawowe Standard Ponadpodstawowe Standard Uwagi

Uczeń: Uczeń:

W domu,
w urzędzie, na
uczelni — o sty-
lu indywidual-
nym i funkcjo-
nalnym.

2 • wyjaśnia różnicę mię-
dzy stylem indywidualnym
i funkcjonalnym;
• dostrzega cechy stylistycz-

ne różniące teksty redago-
wane w stylu indywidual-
nym;
• wymienia podstawowe style

funkcjonalne we współcze-
snej polszczyźnie (styl po-
toczny, urzędowy, naukowy,
publicystyczny i artystycz-
ny);

I.4 • identyfikuje nadawcę na
podstawie jego indywidu-
alnego stylu;
• redaguje tekst, świadomie

nadając mu cechy stylu
indywidualnego;
• wybiera styl, w jakim nale-

ży zredagować określony
typ tekstu;

I.4

Jak przeka-
zać informację
w różnych sytu-
acjach komuni-
kacyjnych?

3 • wylicza typowe dla stylu
urzędowego i publicystycz-
nego elementy językowe;

• redaguje notatkę prasową
lub artykuł;
• redaguje pismo urzędowe;

II.3

• wyjaśnia, w jakich okolicz-
nościach używa się każde-
go ze stylów;
• identyfikuje styl, w jakim

został napisany wskazany
tekst;
• rozpoznaje cechy notatki

prasowej, artykułu i repor-
tażu;
• rozpoznaje cechy stylistycz-

ne pism urzędowych;

• ocenia wartość stylistycz-
ną tekstu, użytych w nim
wyrazów i związków fra-
zeologicznych;

I.4

• redaguje informację na za-
dany temat, stosując odpo-
wiednie dla stylu urzędo-
wego lub publicystycznego
środki językowe;

II.7

Co mają do po-
wiedzenia na
ten sam temat
naukowiec i ar-
tysta?

2 • rozpoznaje cechy stylu na-
ukowego i artystycznego;
• wyjaśnia, w jakich sytu-

acjach komunikacyjnych
stosuje się styl naukowy
i artystyczny;
• charakteryzuje cechy stylu

naukowego i artystycznego;

I.4 • posługuje się terminolo-
gią naukową, redagując
krótki tekst — na wybrany
przez siebie temat;

II.2

• przekształca zapropono-
wany przez nauczyciela
tekst, nadając mu cechy
stylu artystycznego.

II.7

• wyróżnia w tekstach ter-
miny naukowe lub środki
artystyczne.
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Wymagania
Tematyka zajęć Podstawowe Standard Ponadpodstawowe Standard Uwagi

Uczeń: Uczeń:
Twoja ojczyzna,
twoja mowa.

• rozumie zasady podziału
języka narodowego;
• rozumie znaczenie pojęć:

język ogólny, dialekt, gwa-
ra;

I.4

I.4

• potrafi określić rolę języka na-
rodowego;
• dostrzega związek między ję-

zykiem ogólnym a jego odmia-
nami;

I.1

I.1

Wyruszamy
w podróż po Pol-
sce, czyli o od-
mianach języka.

• ustala na podstawie map-
ki, jakie dialekty występują
na terenie Polski;
• na prostych przykładach

omawia cechy danego
dialektu;

I.3

I.4

• dostrzega różnice między po-
szczególnymi dialektami;
• omawia cechy różnych dialek-

tów ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na własny region;

I.6

I.4

Posługujemy się
różnymi odmia-
nami języka.

• wymienia proste przykła-
dy wyrazów w różnych
dialektach;
• dostrzega różnice w ob-

rębie fonetyki, składni,
leksyki poszczególnych
gwar.

I.1

I.4

• potrafi rozpoznać ze słuchu,
w jakim dialekcie wypowie-
dziany jest dany wyraz;
• rozumie celowość zastosowa-

nia różnych odmian języka
w dziele literackim;
• umie napisać krótki tekst

w różnych dialektach;
• przekształca tekst z polszczy-

zny ogólnej na wybraną gwarę.

I.1

I.4

II.1

II.7
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Szkoła podstawowa

„O baśni można różnie”

Wymagania
Tematyka zajęć Podstawowe Standard Ponadpodstawowe Standard Uwagi

Uczeń: Uczeń:

Lekcja zdobywa-
nia przyjaźni na
podstawie baśni
„Królowa Śnie-
gu”.

• czyta baśń,
• opisuje wnętrze Królowej

Śniegu w oparciu o frag-
menty tekstu,

I.1b
I.2a

• rozróżnia bohaterów pierwszo-
planowych i drugoplanowych,
• potrafi zredagować tekst użyt-

kowy: zaproszenie na bal
u Królowej Śniegu,

I.2a

II.1h

Jak ciekawie
opowiedzieć
baśń Kopciu-
szek?

• na podstawie ilustracji
opowiada treść baśni,
• buduje wypowiedź zgodną

z tematem,
• wyróżnia elementy fanta-

styczne i realistyczne,
• porządkuje wydarzenia

w formie planu,

I.1b

I.2a

II.1d

• przestrzega spójności tekstu,
• zauważa związki przyczynowo-

-skutkowe,

II.1a
III.1d

Nie wszystkim
w życiu jest do-
brze.. . (Dziew-
czynka z zapał-
kami)

• czyta baśń,
• nazywa elementy świata

przedstawionego,

I.1b
I.2a

• dostrzega rolę środków styli-
stycznych w utworze,
• redaguje inne zakończenie ba-

śni,

III.4

II1a

Baśń o Czer-
wonym Kapturku
w oczach dzie-
ci — przekład
plastyczny.

• porządkuje wydarzenia
w formie planu szcze-
gółowego,
• opowiada treść baśni,
• wykonuje ilustrację do ba-

śni,
• zna cechy komiksu.

II.1d

I.1b
I.2b

• zauważa związki przyczynowo-
-skutkowe,
• tworzy komiks zgodnie z ce-

chami gatunkowymi.

III.1d

III.5
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W świecie baśni

Wymagania
Tematyka zajęć Podstawowe Standard Ponadpodstawowe Standard Uwagi

Uczeń: Uczeń:

W krzywym
zwierciadle
(H. Ch. Ander-
sen, Królowa
Śniegu)

• odróżnia fikcję od rzeczy-
wistości
• zna pojęcia fikcja i rze-

czywistość
• opisuje w kilku zdaniach

wygląd postaci
• zna znaczenie związków

frazeologicznych: patrzeć
przez różowe okulary i wi-
dzieć w krzywym zwier-
ciadle
• rozpoznaje znaczenia do-

słowne i przenośne
• zna cechy baśni

I.2

I.2

II.1

I.1

I.1

I.1

• posługuje się pojęciami fikcja
i rzeczywistość
• wskazuje związki między ilu-

stracją a tekstem, dostrzega
różnice i wyciąga wnioski
• określa technikę wykonania

obrazu
• rozumie konsekwencje postę-

powania bohatera
• analizuje postępowanie boha-

terów
• stosuje pojęcia związane z ba-

śnią

I.2

V.1

I.2

III.2

III.4

I.2

Trudno być
brzydkim kacząt-
kiem
(H. Ch. Ander-
sen, Brzydkie
kaczątko)

• rozumie postępowanie bo-
haterów
• wyszukuje w tekście frag-

menty, w których bohate-
rom nadano cechy ludzkie
• dostrzega w swoim oto-

czeniu ludzi słabszych,
odrzuconych
• rozumie dydaktyczny cha-

rakter tekstu

I.2

I.1

V.1

I.1

• analizuje przyczyny zachowa-
nia bohaterów
• odróżnia wypowiedź obiektyw-

ną od subiektywnej
• dostrzega podobieństwo

ukształtowania świata przed-
stawionego w analizowanym
utworze i innych baśniach
• wyróżnia w utworze cechy ba-

śni
• na podstawie tekstu wnioskuje

o zachowaniach ludzi

III.2

I.1

I.1

I.1

III.2
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Wymagania
Tematyka zajęć Podstawowe Standard Ponadpodstawowe Standard Uwagi

Uczeń: Uczeń:
Prowadzimy dia-
log

• dostrzega sposób zapisu rozmo-
wy (na podstawie fragmentu tekstu
pt.: „Lew, Czarownica i stara szafa”
z cyklu „Opowieści z Narnii”)
• rozróżnia bohatera i narratora

• rozróżnia sposoby zapisu dialogu,
zna zasady interpunkcyjne
• czyta fragment tekstu z podziałem

na role

I.2

I.2

I.2

I.2

• określa funkcje nar-
ratora, bohatera
• inscenizuje krótki

dialog

I.2

I.1

W jaki sposób
zapisać dialog?

• prowadzi krótką rozmowę na dowol-
ny temat
• zapisuje rozmowę
• tworzy krótkie dialogi osadzone

w konkretnej sytuacji (w zależności
od tematu, rozmówcy, intencji)

III.1

III.4
II.2
II.2

• tworzy dialog ze
świadomością roz-
mówcy
• stosuje odpowiednie

słownictwo, wyko-
rzystuje odpowiednie
środki językowe

II.2

II.3

Jak umieścić
dialog w tek-
ście?

• przekształca fragmenty opowiada-
nia na dialog

II.1
II.2

• wprowadza dialog do
stworzonego przez
siebie komiksu

II.2

Rodzaje wypo-
wiedzeń w służ-
bie dialogu

• rozróżnia w tekście rodzaje wypo-
wiedzeń
• nazywa wypowiedzenia zróżnico-

wane pod względem celu wypowie-
dzi
• redaguje wypowiedzenia zgodnie

z określoną intencją
• przekształca wypowiedzenia
• redaguje dialog z użyciem różnych

rodzajów wypowiedzeń
• nazywa zabarwienie uczuciowe wy-

powiedzeń w podanych tekstach

III.1

III.1

II.2
II.2
II.1
II.2

III.4

• redaguje dialog na
zadany temat z uży-
ciem wszystkich ro-
dzajów wypowiedzeń

II.2

Elżbieta Cymerys — doradca metodyczny języka polskiego
Iwona Chojnacka — doradca metodyczny języka polskiego

Beata Kieras — Gimn. nr 16 w Gdyni
Ewa Bohdanowicz — ZS nr 6 w Gdyni

Małgorzata Michalska — Gimn. nr 14 w Gdyni
Renata Zamorowska — SP nr 23 w Gdyni

Małgorzata Kuksinowicz — SP nr 6 w Gdyni
Dorota Rychert — SP nr 31 w Gdyni

Katarzyna Muczyń — SSP nr 17 w Gdyni
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ks. Wojciech Cichosz

Człowiek nie zwierzę, ale OSOBA!

Persona significat id,

quod est perfectissimum in tota rerum natura!

św. Tomasz z Akwinu

Badania z zakresu paleontologii, abiogenezy i antropologii jednoznacznie wskazują,
że człowiek, choć jest najmłodszym stworzeniem pośród świata przyrody, to
wyposażony został przez naturę w niezwykłą zdolność samorealizacji i samo-
przekraczania (samotranscendencji)1). Paleoantropolodzy rozpoznali cztery kluczo-
we elementy ewolucji człowieka: naziemny tryb życia, dwunożność (wyprostowana

1) Lewin R., Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Warszawa 2002; Foley R.,
Zanim człowiek stał się człowiekiem, Warszawa 2001; McKie R., Małpolud. Opowieść
o ewolucji człowieka, Warszawa 2001; Tattersall I., I stał się człowiek. Ewolucja
i wyjątkowość człowieka, Warszawa 2001; Wolf J., Burian Z., Pradzieje człowieka,
Warszawa 1982. Pitekantrop, człowiek wyprostowany (pithecanthropus erectus,
Homo erectus), nazwa nadana przez antropologa L.S.B. Leakeya kopalnemu gatunkowi
człowiekowatych, żyjącemu w środkowym plejstocenie. Najstarsze ślady pitekantropa,
znane z wąwozu Olduvai we wschodniej Tanzanii, pochodzą sprzed ok. 1,72 mln lat.
Późniejsze kopalne szczątki pitekantropa (sprzed 720–500 tys. lat) odkryto na Jawie,
w Czoukoutien (Zhoukoudian) koło Pekinu, w północnej Algierii, w Mauer koło Heidelbergu
i Vértesszöllös na Węgrzech. Najmłodsze znaleziska nie przekraczają 300 tys. lat.
Pitekantrop poruszał się w pozycji wyprostowanej, miał ok. 150 cm wzrostu, posiadał
mózgoczaszkę o pojemności 750–1200 cm3. Wykorzystywał ogień, nie umiał go jednak
rozniecać. Żył w grupach rodzinnych na otwartych sawannach leśnych. Pitekantrop
był twórcą kultur pięściakowych i narzędzi wykonywanych z odłupków. Kwestią sporną
jest, czy pitekantrop był bezpośrednim przodkiem człowieka neandertalskiego, czy też
rozumnego (Homo sapiens). Człowiek rozumny, człowiek mądry (Homo sapiens),
gatunek ssaka z rodzaju Homo, z rodziny człowiekowatych, z rzędu naczelne. Powstał
w środkowym plejstocenie, ok. 100 tys. do 250 tys. lat temu. Obecnie reprezentowany przez,
uważanego za podgatunek, człowieka rozumnego współczesnego (człowiek współczesny,
Homo sapiens sapiens), znanego od końca plejstocenu (od ok. 40 tys. lat). Człowiek
współczesny charakteryzuje się postawą dwunożną, wyprostowaną, wyraźnie zarysowanym
podbródkiem, czaszką bez wałów nadoczodołowych, dużą objętością mózgu i wysoką
jego sprawnością. Jest gatunkiem politypowym wykazującym znaczną zmienność cech
w zakresie m.in. proporcji budowy ciała, ubarwienia włosów i skóry, wzrostu, grup krwi.
Człowiek cechuje się wysoką inteligencją i stopniem rozwoju psychicznego, posługuje się
mową, podlega ciągłej ewolucji kulturowej, której motorem jest zdolność abstrakcyjnego
myślenia i świadomego, celowego podejmowania decyzji, a także rozwój pracy przy ciągłym
doskonaleniu narzędzi, co sprzyjało daleko idącemu rozwojowi współżycia w społeczeństwie.
Obecnie uważa się, że człowiek neandertalski jest podgatunkiem człowieka rozumnego.
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postawa), encefalizację (wzrost wielkości mózgu w stosunku do rozmiarów ciała) oraz
kulturę. Chociaż historia myśli ludzkiej początki nauki przypisuje Grekom (przełom
VII i VI w. p.n.e.), to wielorakie umiejętności oraz technologie rozwinęły się du-
żo wcześniej i w innych środowiskach. Takie kraje starożytne jak Egipt, Babilonia,
Asyria czy Indie i Chiny posiadały kulturę o zadziwiająco wysokim poziomie. Szkoda
jednak, że ten dynamiczny rozwój nie zawsze służył wzrostowi osoby ludzkiej i jej
człowieczeństwa. Biblia ujmuje to następująco: Kładę dziś przed wami błogosła-
wieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana,
waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję — przekleństwo, jeśli nie usłuchacie
poleceń Pana, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj
wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie (Pwt 10,26–28).

We współczesnym świecie najbardziej tragiczny w skutkach okazuje się kryzys
osoby — kryzys samego człowieka: kryzys sumienia i prawdy, kryzys moralno-
ści i etyki, kryzys życia i śmierci, kryzys wolności i odpowiedzialności. Jan
Paweł II w encyklice Fides et ratio pisze, że niektórzy ludzie nauki, „rezygnując
z jakichkolwiek odniesień etycznych, nie stawiają już w centrum swej uwagi osoby
ludzkiej i całości jej życia. Co więcej, część z nich, świadoma możliwości otwartych
przez rozwój techniki, wydaje się ulegać nie tylko logice rynku, ale także pokusie
zdobycia nieograniczonej władzy nad przyrodą, a nawet nad samym bytem ludz-
kim” (FR, 46)2).

Wyraz osoba pochodzący od słowa greckiego prosopon i łacińskiego perso-
na posiada bogatą historię i treść. Najpierw greckie prosopon oznaczało maskę,
której używał aktor na scenie w odgrywaniu roli mitycznego bohatera lub bogów.
Z upływem czasu terminem tym zaczęto określać samego aktora. Bardzo znaczą-
cym impulsem w krystalizowaniu treści słowa osoba była religia chrześcijańska.
Przypomnijmy, że w Piśmie Świętym osobą jest Bóg. Hebrajski wyraz paneh należy
tłumaczyć jako: postać, oblicze wyrażające całego człowieka lub samego Boga3). Otóż
hebrajskie „pane(h)” jest formą podstawową (rzeczownikową w liczbie pojedynczej),
która — choć nie występuje w Starym Testamencie — jest źródłosłowem terminu
„panim”, które z kolei przyjmuje dosyć szerokie znaczenie semantyczne, skoncen-
trowane wokół tego, co po polsku możemy oddać przez „twarz”, „oblicze”, „wygląd”
(stąd np. w Rdz 1,2: wiatr boży unosił się (wiał — w tę i z powrotem) „al pene (od
panim) hammajim”, czyli dosłownie: „nad obliczem/twarzą (to, co jest widoczne, na
czele, zdradza istotę) wód”. Słowo „panim” występuje w Biblii Hebrajskiej (ST obej-
muje także pisma w języku greckim, np. Mdr) aż 2290 razy w 2029 wierszach na
23.213 wierszy w BH, czyli dokładnie 8,74%.

Wyłania się znaczące twierdzenie, że Bóg w Trójcy Jedyny jest Osobą oraz że Bóg
stał się Człowiekiem — prawda o Wcieleniu. I tak w V wieku na Soborze w Chalce-
donie (451 r.) pod wpływem ówczesnych dyskusji teologicznych pojawił się problem
z określeniem natury Jezusa Chrystusa4): Kim On jest? Bogiem czy Człowiekiem?

2) Zob. także: Nowak M., Wychowanie do wolności i odpowiedzialności, w: Wy-
chowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kra-
ków 1999.

3) Granat W., Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985,
s. 55. U Wincentego Granata spotykamy się z nieco innym zapisem — phaneh.

4) de Cardedal O. G., Sobór Chalcedoński a istotne kwestie chrystologii dzisiejszej,
tłum. L. Balter, „Kolekcja Communio”, 1997, t. 11, s. 93–111.

Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 1/2006 11



EDUKACJA HUMANISTYCZNA

Sobór zwrócił wówczas uwagę, że Chrystus jest jedną Osobą (prosopon) — odwiecz-
nym Boskim Logosem, który przywdział na siebie pełne człowieczeństwo z duszą
i ciałem5). W Prologu Janowym czytamy: Słowo ciałem się stało i zamieszkało
między nami (J 1,14).

Zaproponowanych powyżej rozwiązań dotyczących tajemnicy Wcielenia bali się
myśliciele greccy. Korzystając ze słowa prosopon, przetłumaczonego jako maska,
mieli wątpliwości, by tym terminem można było określać Boga. Stąd też powstał no-
wy termin — hipostasis, co z kolei łacinnicy przełożyli na substantia. Ale i takie
rozwiązanie zrodziło kolejne spory. Dopiero św. Grzegorz z Nazjanzu (329–390) ter-
minów hipostasis i persona używa zamiennie, nadając im taką samą treść. Dziś
— z perspektywy czasu — może jawić się to jako błahe, ale ówczesny kontekst hi-
storyczny stwarzał płaszczyznę do takich właśnie wnikliwych analiz. Formuła chal-
cedońska zachowuje paradoksalność i niepojętość tajemnicy Chrystusa: jeden i ten
sam jest w pełni i bez żadnego ograniczenia Bogiem, a jednocześnie w pełni i bez
żadnego ograniczenia człowiekiem. Nie jedno i drugie po połowie, ale i jedno, i drugie
w pełni.

Dla pojęcia osoby jako podstawowe przyjęło się traktować ujęcie Boecjusza
(480–526), którego definicja, bardzo często uznawana za priorytetową, posłużyła
do dalszego rozwoju tego pojęcia6). W traktacie wspomnianego myśliciela czytamy:
persona est naturaerationalis individua substantia7), czyli osoba jest jednost-
kową substancją o naturze rozumnej. Natura z kolei jest tu pojęta jako znaczona
gatunkowa właściwość jakiejkolwiek substancji. Tę definicję wielokrotnie analizował
św. Tomasz z Akwinu8), by wreszcie stwierdzić: persona est naturae rationalis in-
dividua substantia9) (osoba jest indywidualną substancją natury rozumnej). Oso-
ba jest więc tym, co jest najdoskonalsze w całej naturze (persona significat
id, quod est perfectissimum in tota rerum natura). Człowiek pomimo tego, iż
konstytuują go liczne elementy, nie jest „zlepkiem zwierzęcia i anioła”10). Człowiek
jest jednością, bytem całościowym. Człowiek jako najdoskonalszy byt w świecie do-
czesnym nie jest mozaiką, zespołem różnych elementów, np. materii i formy, duszy
i ciała, ale zawsze jest nierozerwalną całością; nigdy zaś wielością, dwoistością duszy
i ciała, które tworzą w człowieku compositum humanum. Do gatunku człowiek
należy byt złożony jednocześnie i z duszy, i z ciała. W filozoficzno-teologicznym
ujęciu osoby należy wyróżnić następujące dominanty (elementy konstytutywne)11):
• na pojęcie osoby składa się samoistność, rozumność i istnienie jednostkowe
• w skład „osoby” wchodzi także całkowitość, a zatem odrębnie istniejąca dusza

ludzka nie jest osobą

5) Krąpiec M., Polskie Logos a Ethos. O kulturę humanistyczną osoby ludzkiej,
„Cywilizacja”, 2003, nr 7, s. 34.

6) Granat W., Osoba ludzka. Próba definicji, Sandomierz 1961, s. 9; Cichosz W.,
Dyk W., Śladami wielkich filozofów, Warszawa 2002, s. 91–97.

7) A.M.S. Boecjusz, O pocieszeniu filozofii ksiąg pięcioro oraz traktaty teologiczne,
tłum. T. Jachimowski, Poznań 1927, s. 229.

8) Cichosz W., Koncepcja osoby ludzkiej w filozofii św. Tomasza z Akwinu, „Studia
Gdańskie”, 2000, nr 13, s. 175–186.

9) Tomasz z Akwinu, Summa theologica, Taurini 1922, 1, 29, 1.
10) Swieżawski S., Święty Tomasz na nowo odczytany, Kraków 1983, s. 118.
11) Cichosz W., Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowoka-

cji, Gdańsk 2001, s. 115–117.
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• nazwa osoby wskazuje na nierozłączność albo na indywidualność bytu istnie-
jącego w jakiejkolwiek naturze
• osobą jest konkretny człowiek, co oznacza jedyność i niepowtarzalność
• osoba jest czymś daleko więcej niż jedynie zindywidualizowaną naturą
• nie każdy byt indywidualny jest osobą, choć zawarty jest w rodzajowym pojęciu

substancji, ale tylko taki byt, który istnieje sam przez siebie
• pod pojęciem osoby rozumie się niezależność od jakiejś całości; osoby ludzkiej

nie da się zatem sprowadzić do jakiejkolwiek wartości ziemskiej, gdyż człowieka
konstytuują i ciało, i dusza, która jest duchowa, niematerialna i ponadczasowa
• tylko człowiek (lub sam Bóg) może być nazwany osobą, gdyż jest jedynym bytem

jednostkowym (singulare) o naturze rozumnej istniejącym w świecie przyrodzo-
nym.

Przesłanie

W filozofii chrześcijańskiej dominuje stwierdzenie, że osoba ludzka stanowi bytową
całość, tzn. ścisłe zjednoczenie duszy z ciałem. Została wyposażona przez Boga
w akcie stworzenia w samoświadomość, rozum, wolną wolę i — co się z tym wią-
że — odpowiedzialność! W Księdze Rodzaju czytamy: I rzekł Bóg: Uczyńmy ludzi
na obraz nasz, podobnych do nas, a niech władają rybami morza i ptactwem
nieba, i domowymi zwierzętami, i wszelkimi płazami, pełzającymi po ziemi.
I stworzył Bóg ludzi na obraz swój, na obraz Boga stworzył ich: stworzył męż-
czyznę i kobietę. I błogosławił im Bóg. I rzekł do nich: Płodni bądźcie i mnóżcie
się; napełniajcie ziemię i ujarzmiajcie ją. Władajcie rybami morza i ptactwem
nieba, i wszelkim zwierzęciem, ruszającym się na ziemi (Rdz 1,26–28). Czło-
wiek zdaje więc sobie sprawę z tego, iż jest w stanie poznawać zarówno samego siebie
(gr. gnoti se auton; łac. gnosce te ipsum), jak i rzeczy zewnętrzne. Ten sam czło-
wiek — samoistna ludzka konkretna jednostka i zarazem osoba (indywidualna) —
żyje i działa na rozlicznych płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego i kultu-
ralno-politycznego w ściśle określonych warunkach geograficznych i historycznych.
Choć oddycha, odżywia się i biegnie podobnie jak pies, kot i inne zwierzęta, to tylko
człowiek (Homo sapiens sapiens) oddycha, odżywia się i biegnie jak człowiek
(osoba)!

ks. dr Wojciech Cichosz
dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni
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Violetta Suwała

Gdynia — moja ziemia rodzinna

Program edukacji regionalnej
w świetlicy szkolnej

Wstęp

Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, kto nie broni i nie

rozwija tego, co bliskie — trudno uwierzyć, by był zdolny do tego,

co wielkie i najpiękniejsze w życiu i na świecie.

ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb

Rodzina, sąsiedztwo, najbliższa okolica, region „zakorzenia” człowieka w bliskiej mu
wspólnocie, kulturze i terytorium. Daje mu poczucie bycia u siebie, wśród swoich.

Znajomość środowiska rodzinnego, miejsca zamieszkania, środowiska przyrod-
niczego, starych zwyczajów i obrzędów, legend, pieśni, strojów ludowych, zabytko-
wych budynków i atrakcyjnych, ciekawych miejsc w najbliższej okolicy jest podstawą
do poznania otaczającego świata.

Dziecko od najmłodszych lat obserwuje, chłonie i zapamiętuje to, co dzieje się
w jego najbliższym otoczeniu. Zwyczaje i obyczaje kultywowane w jego rodzinie i śro-
dowisku, obserwowane w dzieciństwie i wczesnej młodości towarzyszą mu już za-
wsze w dorosłym życiu.

Im dokładniej dzieci poznają własne miejsce urodzenia: dom, rodzinę bliższą
i dalszą, sąsiadów, losy miasta, tym to miejsce stanie się dla nich droższe, cenniej-
sze.

Charakterystyka programu

Program opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z 2002 r. Nr 51, poz. 458).

Program przeznaczony jest dla wszystkich dzieci z klas 0–III przebywających
w świetlicy szkolnej, realizowany w ciągu roku szkolnego przez nauczycieli świetli-
cy. Treści zawarte w programie łączą różne obszary oddziaływania, uwzględniając
możliwości rozwojowe dzieci, ich zainteresowania i zdolności, kształtować mają ich
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świat wartości oraz poszerzać ich wiadomości i umiejętności. Zadania do realizacji
wdrażane będą równolegle w dwóch grupach wiekowych: klasy 0–I i II–III.

Zamierzeniem autorki programu jest wychowanie dzieci, które będą znały wła-
sne „korzenie”, będą otwarte na sprawy innych ludzi i potrzeby swojego środowiska,
poczynając od najbliższego: rodziny, szkoły, dzielnicy, miasta.

Chciałabym, aby przedstawiony program wyposażył dzieci w podstawową wie-
dzę o tradycji i kulturze własnego środowiska i regionu, a także wzbudził aktywność
poznawczą uczniów, rozwijał ich zdolności twórcze, uwrażliwiał na piękno otaczają-
cej przyrody, uczył szacunku do ludzi i przyrody.

Pragnę, aby poznany dzięki niniejszemu programowi nieprzemijający dorobek
kulturowy, społeczny i gospodarczy regionu rozbudził wyobraźnię dzieci i pozostawił
w nich ślad, który w przyszłości stanowiłby podstawę kształtowania postaw patrio-
tyzmu lokalnego i przywiązania do swojej małej ojczyzny.

Treści nauczania zawarte w podstawie programowej
Edukacja na tym etapie obejmuje następujące treści nauczania i działania eduka-
cyjne:

1. dom rodzinny — dziecko jako członek rodziny,
2. miejscowość, życie jej mieszkańców,
3. przyroda w otoczeniu dziecka,
4. ojczyzna, jej symbole i święta narodowe,
5. obrazy z przeszłości (własnej rodziny, szkoły, miejscowości),
6. wybrane wytwory kultury, sztuki, techniki,
7. rozmowy,
8. opowiadanie i opisywanie,
9. uważne słuchanie wypowiedzi innych,

10. słuchanie baśni, opowiadań i legend, w tym z własnego regionu, jako inspiracji
do słownego i pozasłownego wyrażania treści i przeżyć,

11. różne źródła informacji i technologii informacyjnej, w tym korzystanie z czytelni
i biblioteki szkolnej,

12. formy ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,
13. działalność plastyczna uczniów w różnych materiałach, technikach i formach

z wykorzystaniem tradycji regionalnych,
14. różnorodność dziedzictwa i poszukiwań w sferze kultury,
15. krajobraz kulturowy,
16. śpiew, ruch z muzyką,
17. gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia terenowe, wędrówki piesze.

Zadania szkoły
1. Uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne

i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma
wobec tych wspólnot obowiązki.

2. Uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym,
wobec kolegów szkolnych i nauczycieli.

3. Uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody.
4. Zapoznanie uczniów z polską literaturą dziecięcą.
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Cele edukacyjne programu

Celem programu jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju
ucznia, w tym szczególnie:

1. poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regio-
nu i kraju,

2. rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą, uwrażliwianie na jej piękno,
3. stwarzania warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej,

muzycznej i ruchowej,
4. wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach działalności.

Cele szczegółowe — oczekiwane osiągnięcia ucznia

W wyniku realizacji programu uczeń zdobędzie następujące wiadomości:
uczeń:

— opowiada historię swojej rodziny — wymienia jej członków, określa pokrewień-
stwo i pochodzenie,

— wymienia tradycje rodzinne związane z obchodzonymi świętami,
— wyjaśnia potrzebę gromadzenia i przechowywania pamiątek rodzinnych,
— wymienia tradycje świetlicy szkolnej i dostrzega potrzebę tworzenia tej tradycji,
— wskazuje na mapie położenie Gdyni i wymienia miasta z nią sąsiadujące,
— wylicza dzielnice Gdyni,
— opisuje słownie symbole Gdyni (flaga, herb),
— wyjaśnia terminy: zabytek, muzeum, skansen, miejsce pamięci narodowej,

miejsce kultury,
— wymienia nazwy kilku zabytków znajdujących się w mieście,
— wylicza zawody charakterystyczne dla mieszkańców Gdyni,
— wymienia święta regionalne i państwowe obchodzone na terenie Gdyni,
— zna ważne daty w historii miasta,
— wymienia nazwiska najważniejszych dla miasta postaci (teraz i w przeszłości),
— wylicza kilka gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla naszej okolicy,
— opowiada historię haftu kaszubskiego, opisuje jego kolorystykę i symbolikę,
— wyjaśnia, jak powstaje bursztyn oraz wskazuje możliwości jego wykorzystania.

W trakcie realizacji programu uczeń powinien opanować następujące umiejętności:
uczeń:

a) projektuje mapę miasta Gdyni z najważniejszymi zabytkami i atrakcyjnymi
miejscami,

b) wyszukuje w różnych źródłach informacje dotyczące regionu,
c) rysuje herb Gdyni,
d) ilustruje różnymi technikami plastycznymi legendę dotyczącą regionu,
e) haftuje elementy wzoru kaszubskiego,
f) śpiewa piosenkę związaną z regionem nadmorskim,
g) projektuje i wykonuje folder dzielnicy Gdyni — Cisowej,
h) wskazuje charakterystyczne miejsca w najbliższej okolicy oraz ocenia je pod

względem walorów architektonicznych i estetycznych,
i) projektuje i przedstawia w wybranej technice plastycznej osobliwości swojej

miejscowości,
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j) opowiada legendę dotyczącą regionu,
k) świadomie posługuje się poznanymi narzędziami i materiałami dla osiągnięcia

zamierzonego celu plastycznego.
Dzięki realizacji programu uczeń powinien uzyskać następujące przekonania, po-
glądy, postawy:
uczeń:

a) wykazuje potrzebę szanowania tradycji, osiągnięć i pracy innych ludzi, w tym
dawnych pokoleń,

b) uświadamia sobie swoje „własne korzenie”,
c) okazuje szacunek dla symboli regionalnych, państwowych,
d) uczestniczy w obchodach świąt państwowych, szkolnych, religijnych,
e) uzmysławia sobie, że Gdynia jest częścią regionu kaszubskiego,
f) widzi piękno i niepowtarzalność miejsc w najbliższej okolicy,
g) rozwija własny system wartości związany z rodziną, wspólnotą lokalną, miej-

scem zamieszkania, regionem, krajem,
h) efektywnie współdziała w grupie.

Materiał nauczania
1. Miesiąc I — RODZINA I JA

Zadania do realizacji:

• Struktura rodziny.
• Dzieje rodziny — więzi pokoleniowe (tradycje i pamiątki rodzinne).
• Moje obowiązki i prawa w rodzinie.
• Zajęcia rodzinne — formy spędzania wolnego czasu.
• Praca zawodowa rodziców i innych członków rodziny.
• Wykonanie portretu rodziny (wystawa prac).

2. Miesiąc II–III — GDYNIA MOJE MIASTO

Zadania do realizacji:

• Umiejscowienie Gdyni na mapie Polski.
• Symbole Gdyni — flaga, herb.
• Poznanie historii Gdyni (ważne daty i wydarzenia).
• Najważniejsze zabytki miasta.
• Atrakcyjne miejsca w Gdyni.
• Zasłużeni dla miasta (obecnie i w przeszłości).
• Zawody charakterystyczne dla mieszkańców Gdyni.
• Zaprojektowanie mapy miasta z najważniejszymi zabytkami i atrakcyjnymi

miejscami.
• Zaprojektowanie i przedstawienie w wybranej technice plastycznej osobliwości

swojej miejscowości.

3. Miesiąc IV–V — DZIELNICA, W KTÓREJ MIESZKAM

Zadania do realizacji:

• Zapoznanie z historią Cisowej.
• Poznanie legendy dotyczącej dzielnicy Cisowa.
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• Spacer po dzielnicy — poszukiwanie ciekawych miejsc.
• Odczytywanie i zapamiętywanie nazw ulic.
• Wykonanie planu dzielnicy z zaznaczeniem drogi dzieci do szkoły.
• Sporządzenie folderu dzielnicy Cisowa.
• Wykonanie prac plastycznych różnymi technikami przedstawiających ciekawe

miejsca w Cisowej.

4. Miesiąc VI — BAJKI, BAŚNIE I LEGENDY

Zadania do realizacji:

• Słuchanie bajek i baśni gdyńskich.
• Poznanie legend kaszubskich.
• Zilustrowanie różnymi technikami plastycznymi wysłuchanego tekstu.
• Wykonanie kukiełki wybranej postaci legendarnej.

5. Miesiąc VII — POZNAJEMY REGION NADMORSKI

Zadania do realizacji:

• Położenie geograficzne Morza Bałtyckiego, Trójmiasta, Półwyspu Helskiego, Za-
toki Puckiej.
• Zapoznanie z florą i fauną charakterystyczną dla regionu nadmorskiego.
• Poznanie legendy o bursztynie.
• Pochodzenie bursztynu i jego wykorzystanie.
• Przygotowanie inscenizacji o tematyce marynistycznej.
• Nauka piosenek związanych z morzem.
• Wykonanie prac plastycznych i technicznych o tematyce morskiej z wykorzysta-

niem różnych technik.

6. Miesiąc VIII–IX — KASZUBY

Zadania do realizacji:

• Słuchanie legendy pt. „Stworzenie Kaszub”.
• Obyczaje kaszubskie — zwyczaje świąteczne w regionie i w mojej rodzinie.
• Wyszukiwanie w różnych źródłach informacji dotyczących regionu.
• Sztuka ludowa Kaszub.
• Elementy stroju kaszubskiego.
• Poznanie historii, kolorystyki i symboliki haftu kaszubskiego.
• Haftowanie elementów wzoru kaszubskiego.
• Wykonanie gazetki tematycznej „Kaszuby”.
• Nauka piosenki „Kaszubskie abecadło” (Kaszëbsczĕ nutë).

7. Miesiąc X — TRADYCJE NASZEJ SZKOŁY

Zadania do realizacji:

• Poznanie i kultywowanie tradycji szkolnych.
• Zapoznanie ze zwyczajami w świetlicy szkolnej i tworzenie jej tradycji.
• Przygotowanie okazjonalnych wystawek prac plastycznych dzieci ze świetlicy

szkolnej.
• Zorganizowanie uroczystości okolicznościowych w świetlicy z udziałem rodzi-

ców.
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Prezentacja osiągnięć uczniów

Dzieci potrafią:
— zaprojektować mapę miasta Gdyni z najważniejszymi zabytkami i atrakcyjnymi

miejscami
— wykonać plan dzielnicy z zaznaczeniem drogi dzieci do szkoły
— zaprojektować i wykonać folder dzielnicy Cisowa
— wykonać kukiełki wybranych postaci legendarnych
— przygotować i przedstawić inscenizację o tematyce marynistycznej
— zaśpiewać kilka piosenek o tematyce morskiej
— zaśpiewać piosenkę „Kaszubskie abecadło”
— zaprojektować i wykonać gazetkę tematyczną „Kaszuby”
— haftować elementy wzoru kaszubskiego
— wykonać prace plastyczne i zorganizować wystawy:

— „Portret rodziny”
— „Osobliwości naszej miejscowości”
— „Ciekawe miejsca w Cisowej”
— „Bajki, baśnie i legendy naszego regionu”
— „Morze, nasze morze”

Procedury osiągania celów

Podczas realizacji niniejszego programu stosowane będą różnorodne metody, formy
i środki dydaktyczne dostosowane do przekazywanych treści:
— pogadanki i opowiadania,
— zajęcia w terenie — spacery i wycieczki,
— imprezy świetlicowe,
— inscenizacje,
— konkursy plastyczne,
— ekspozycje prac plastycznych,
— urządzenie kącika regionalnego,
— książki, mapy, foldery, śpiewniki,
— plansza z abecadłem kaszubskim,
— pomoce demonstracyjne dla nauczycieli,
— przybory i narzędzia do prac plastycznych,
— artykuły papiernicze,
— kanwa, mulina.

Ewaluacja programu

Cele ewaluacji:
— określenie, czy przyjęte w programie cele, zadania, metody i formy umożliwiają

wszechstronny rozwój ucznia,
— zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń w realizacji programu w celu

dokonania w nim zmian i poprawek,
— poinformowanie zainteresowanych o wynikach realizacji programu.
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Osiągnięcia ucznia będą kontrolowane i oceniane podczas zajęć, uroczystości świe-
tlicowych, wystaw prac, wycieczek. Bieżąca obserwacja ucznia będzie ukierunko-
wana na:

— podejmowanie działań na rzecz poszerzania wiedzy i nabywania nowych umie-
jętności,

— wykonywanie powierzonych zadań bez pomocy nauczyciela,
— aktywność, poziom wypowiedzi, umiejętność pracy w grupie.

Odzwierciedleniem stosunku dzieci do omawianych treści może być narysowanie po
każdych zajęciach odpowiedniego znaczka: buźki (uśmiechniętej, obojętnej i ponu-
rej).

Planuję wykorzystanie metody gromadzenia przez uczniów punktów w zeszycie
aktywności „Gdynia — moja ziemia rodzinna”.

Punkty będą przyznawane za określone prace, przynoszone materiały, udział
w konkursach i prezentacjach.

Przedmiotem ewaluacji mogą być też prace zespołowe uczniów; opracowanie
mapy, folderu dzielnicy, prezentacja wytworów dzieci oraz inscenizacja.

Violetta Suwała
ZS nr 9 w Gdyni
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Łada-Grodzicka Anna, ABC sześciolatka. Przyroda. Zdrowie. Komunikacja.

Łosowski Piotr, Bursztynowe rejsy, Szczecin 1986

Małkowski Kazimierz, Bedeker gdyński, Gdańsk 1995

Niewiadomy Grzegorz, Trójmiasto: Gdańsk-Sopot-Gdynia. Przewodnik krajoznawczy,
Gdynia 2003

Ostrowska Róża, Trojanowska Izabella, Bedeker kaszubski, Gdańsk 1978

Przeworska Janina, Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Mamelski Janusz, Legendy kaszubskie, Gdynia 2000

Puzdrowski Edmund, Bursztynowe drzewo, Gdańsk 1974

Rezmer Barbara, Jak haftować po kaszubsku, Gdańsk 1979

Ross Roman, Legendy gdyńskie, Gdynia 2002

Sołtysik Maria, Informator o gdyńskich zabytkach, Gdynia 2005

Wójcicki Krzysztof, Bajki i baśnie gdyńskie, Gdynia 2000

Zdzitowiecka Hanna, Bursztynowe baśnie, Gdańsk 1972

Żółkoś Katarzyna, Meissner Włodzimierz, Przyrodnicze osobliwości rezerwatu „Kępa
Redłowska”, Gdańsk 2003

„Spotkania z Zabytkami” 2003 nr 2

20 Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 1/2006



WYCHOWANIE

W tym numerze proponujemy Państwu blok poświęcony jednemu z aspektów
wychowawczych. Przedstawiamy kilka propozycji scenariuszy dla różnych
etapów kształcenia, związanych z opieką nad zwierzętami i kształtowaniem
pozytywnego stosunku do nich. Sugerujemy wykorzystanie połączonych mate-
riałów jako realizacji nie tylko treści przedmiotowych, ale również programu
wychowawczego — klasy lub szkoły. Zamieszczone scenariusze i materiały
mogą stanowić podstawę do skonstruowania edukacyjnych projektów mię-
dzyprzedmiotowych, w których tematem integracji i naczelną wartością jest
ochrona bioróżnorodności.

Alicja Smolik

Mój przyjaciel pies — kształtowanie
postaw opiekuńczych wobec zwierząt
domowych wśród dzieci w wieku
przedszkolnym

Etyka szacunku dla życia nakazuje nam wszystkim poszukiwać

sposobności, by za tyle zła, wyrządzonego zwierzętom przez ludzi,

pośpieszyć im z jakąkolwiek pomocą.

Albert Schweitzer

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wyraźnie określa zadania w za-
kresie kształtowania właściwych postaw współistnienia dziecka w rzeczywistości
społeczno-przyrodniczej. Proces edukacyjny powinien być podporządkowany, mię-
dzy innymi, tworzeniu okazji do poznawania tej rzeczywistości poprzez obserwowa-
nie, eksperymentowanie i odkrywanie.

Wprowadzanie dzieci w problematykę opieki, ochrony i współżycia ze zwierzęta-
mi może być doskonałą realizacją powyższego zadania. Ostatnie doniesienia praso-
we i obserwacje tego, co dzieje się wokół, skłaniają do głębszej refleksji nad naszą
postawą wobec zwierząt. Jak to jest, że człowiek potrafi być tak okrutny wobec stwo-
rzenia, które niekiedy obdarza go wyłącznie oddaniem i miłością?

Skąd bierze się agresja wobec zwierząt, które sami przecież udomowiliśmy?
Co zrobić, by przypadki bezmyślnego porzucania psów, przywiązywania ich do

drzew, głodzenia, zaniedbywania nie powtarzały się więcej? Pytania te posiadają wie-
le odpowiedzi i zapewne wiele dobrych propozycji rozwiązań. Jednak jako nauczyciel
przedszkola uważam, że kształtowanie osobowości otwartej i wrażliwej wobec świata
zwierząt można rozpocząć już w pracy z dziećmi w tym wieku.
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Tym bardziej, że małe dziecko posiada niejako w sposób naturalny empatyczną
zdolność do współodczuwania i rozumienia świata uczuć innych. Dzieci w wieku
przedszkolnym niekiedy szybciej i łatwiej potrafią współbrzmieć emocjonalnie z in-
nymi niż nazwać te uczucia i ich sens.

Poniższe scenariusze zajęć są pewną propozycją w zakresie omawianego tema-
tu. Zasadniczym elementem łączącym je są opowiadania o dwóch braciach. W pra-
cy z małymi dziećmi warto opierać się na bajkach, opowiadaniach, wierszach, gdyż
w tym okresie życia bardzo łatwo jest identyfikować się z bohaterami takich historii.
Doświadczenia Antosia i Jasia mogą stanowić punkt wyjścia do omawiania określo-
nego zagadnienia lub być uzupełnieniem innych zajęć.

W ramach realizacji treści programowych można też zorganizować spotkanie
z lekarzem weterynarii, właścicielem małych szczeniaków, psami-terapeutami i ich
opiekunami. Poprzez różnorodne działania należy uświadamiać małym dzieciom,
że pies to nie zabawka, że jest to stworzenie, które czuje ból, krzywdę, radość, za-
dowolenie czy złość. Tematykę relacji pomiędzy człowiekiem a jego czworonożnym
przyjacielem można realizować w różny sposób. Powinno jednak nam towarzyszyć
podstawowe założenie, a mianowicie, żeby nie traktować dziecka infantylnie i proble-
mów oczywistych nie przedstawiać mu z tzw. pozycji żaby. Dzieci potrafią zaskoczyć
nas logiką i przejrzystością myślenia, której dorosłym, niekiedy, w przerażający spo-
sób brakuje.

Scenariusz zajęć

Temat: „Pies moim przyjacielem?” — poznawanie roli zwierząt w życiu człowieka
Grupa wiekowa — 6-latki
Cel ogólny — kształtowanie postaw opiekuńczych wobec zwierzęcych przyjaciół
Metody — podające, aktywizujące, problemowe
Formy pracy — grupowa, indywidualna

Przebieg zajęć:

Sytuacja
edukacyjna

Środki
dydaktyczne

Czynności
dzieci

Cele
operacyjne

Czytanie opowia-
dania pt. Dla-
czego oczy pani
Kwiatkowskiej
mają ogon?

Obrazki ilustru-
jące treść opowia-
dania.

Słuchanie i ob-
serwacja.

Dziecko:
— potrafi w skupieniu słu-

chać treści opowiadania
ilustrowanego serią ob-
razków.

Rozmowa oparta
na treści opo-
wiadania.
Sformułowanie
pytania proble-
mowego:
„Co to znaczy,
że pies jest przy-
jacielem człowie-
ka?”

Ilustracje przed-
stawiające psy
pomagające lu-
dziom:
— pies pasterski
— pies przewod-

nik
— pies ratownik
— pies terapeuta

Wypowiadanie
się. Odpowiada-
nie na pytanie
problemowe.

Dziecko:
— zapamiętuje kolejność

zdarzeń w opowiadaniu,
— formułuje wnioski

w oparciu o dostarczone
wiadomości i doświad-
czenia własne,

— rozumie sens stwierdze-
nia „Pies przyjacielem
człowieka”.
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Zabawa rucho-
wa z elementem
czworakowania
pt. „Pieski do do-
mu, pieski na
spacer”.

Obrazek przed-
stawiający psią
budę, tamburyn.

Dzieci naśladu-
ją chód psa, gdy
słychać tam-
buryn. Dzieci
zatrzymują się
w wybranym
miejscu, gdy na-
uczyciel pokazuje
obrazek psiej bu-
dy.

Dziecko:
— dostosowuje określone

zachowanie do umow-
nych sygnałów dźwięko-
wych i wizualnych.

Zabawa pla-
styczna „Mój
przyjaciel —
pies”.

Masa papierowa
lub masa solna,
farby, pędzle.

Dzieci lepią syl-
wetkę psa.

Dziecko:
— wykonuje pracę wg wzo-

ru,
— wypowiada się nt. swojej

pracy.

UWAGA

Uzupełnieniem zajęć może być nadawanie imion pieskom ulepionym przez dzie-
ci oraz określanie roli, jaką dzieci dla nich przeznaczają (pies ratownik, pasterz,
przewodnik, terapeuta itp.), ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz odczytywanie
prostych napisów.

OPOWIADANIE

Dlaczego oczy pani Kwiatkowskiej mają ogon?

— Pani Kwiatkowska znowu jest w szpitalu — powiedziała mama podczas wie-
czornej kolacji.

Antek z Jasiem natychmiast przerwali czynność wydłubywania szczypiorku
z twarożku i zaczęli uważnie przysłuchiwać się rozmowie rodziców.

Pani Kwiatkowska mieszkała piętro niżej i była ich ulubioną sąsiadką. Chłopcy
często przychodzili do niej na pyszną szarlotkę i na bajki, które pani Kwiatkowska
zawsze chętnie im czytała.

— A co mówią lekarze? — zapytał tata.
— To co ostatnio; leczenie może potrwać bardzo długo.
— Mamo, a po co potrzebne jest to liczenie? — zapytał Antoś.
— Nie liczenie, a leczenie, nasza sąsiadka jest chora, słyszysz? — ofuknął An-

tosia starszy brat.
— Ale ja nie chcę!!! — rozpaczliwie zawołał Antoś.
— Synku — powiedziała mama — pani Kwiatkowska jest bardzo chora. Wiesz,

że od dawna nosi bardzo silne okulary, ale i tak widzi coraz gorzej. Pamiętasz, jak
ostatnio nawet nie mogła przeczytać wam tej bajki o smokach, bo bardzo bolały ją
oczy?

— Jak ona sobie teraz poradzi całkiem sama? — zamyślił się tata.
— Żeby chociaż miała jakąś rodzinę — mama zdecydowanym ruchem zaczęła

wyciągać szczypiorek z włosów Antka.
— Mamo, przecież my możemy pomagać naszej sąsiadce! — zawołał Antoś.
— To bardzo ładnie z twojej strony, ale to nie jest takie proste. Pani Kwiatkow-

ska potrzebuje pomocy stale. A wy przecież chodzicie do przedszkola, macie swoje
obowiązki. Poza tym jesteście jeszcze za mali — wyjaśnił tata.
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Oczywiście przy rodzinnym stole rozgorzała natychmiast dyskusja na temat te-
go, kto jest mały, kto ile urósł od zeszłej wiosny i ile potrafi mały człowiek.

Minęło kilka dni. Chłopcy codziennie pytali rodziców o to, kiedy będą mogli od-
wiedzić panią Kwiatkowską. W sobotę wieczorem mama powiedziała:

— Chłopcy, idziemy w odwiedziny do naszej sąsiadki. Pamiętajcie, żebyście byli
grzeczni, ponieważ pani Kwiatkowska dopiero dwa dni temu wróciła ze szpitala.
A poza tym ma dla was pewną niespodziankę — mama uśmiechnęła się tajemniczo.

Chłopcy bardzo zaciekawieni zapukali do drzwi sąsiadki. Pani Kwiatkowska,
jak zwykle uśmiechnięta, zawołała:

— Ach, jak bardzo się cieszę, że mnie odwiedziliście! Chodźcie szybko, chcę wam
kogoś przedstawić.

Antek z Jasiem weszli do przedpokoju, gdy nagle z głębi mieszkania wybiegł
duży brązowy pies.

— Chłopcy, przedstawiam wam mojego nowego przyjaciela. Nazywa się Bas i od
dwóch dni jest moimi oczami.

— Jak to, oczami? — zapytał Antek, głaszcząc psa.
— Ano tak. Wiecie, że od paru lat widzę coraz gorzej. Nie mogę już poradzić sobie

sama, więc Bas będzie mi pomagał — powiedziała sąsiadka.
— Ale jak? Przecież nie zrobi za panią zakupów? — stwierdził rezolutnie Jaś.
— No, za mnie może nie — ale ze mną na pewno. Bas jest specjalnie przygotowa-

ny do tego, by pomagać ludziom niewidomym lub słabo widzącym. Dzięki niemu będę
mogła dotrzeć do sklepu, na pocztę czy do lekarza bez proszenia o pomoc sąsiadów.

— Ojej, a skąd on będzie wiedział, kiedy można przejść przez ulicę? — zapytał
Antek.

— Bas przeszedł specjalne przeszkolenie i bardzo dużo potrafi — uśmiechnęła
się pani Kwiatkowska — będzie teraz moimi oczami.

— A czy z Basem można się bawić? — dopytywał się Antek.
— Oczywiście, jak z każdym naszym psim przyjacielem — odpowiedziała cier-

pliwie pani Kwiatkowska.
Kiedy chłopcy wracali wieczorem do domu, byli już bardzo zmęczeni, ale też bar-

dzo szczęśliwi. Zabawa z Basem była wspaniała! Najpierw rzucali mu piłeczkę, którą
Bas przynosił im posłusznie. Potem chowali kapeć Jasia, który Bas miał za zadanie
odszukać. A jeszcze potem sami chowali się przed swoim nowym psim przyjacielem.
Okazało się, że Bas jest naprawdę mądry — każde zadanie wykonywał bezbłędnie!

— Tato! Tato! — zawołał Antek, wbiegając do mieszkania — wiesz, że oczy pani
Kwiatkowskiej mają ogon! Naprawdę!

— To niemożliwe — powiedział zdumiony tata.
— Naprawdę! Naprawdę! — potwierdzał Antek, przeskakując z nogi na nogę.
— To bardzo ciekawe. Musisz mi wszystko opowiedzieć — uśmiechnął się tata.
— Dobrze — odpowiedział Antek, siadając obok taty na kanapie. — A więc to

było tak...

Scenariusz zajęć

Temat: „Pies u lekarza” — uświadamianie roli człowieka jako opiekuna zwierząt
Grupa wiekowa — 6-latki
Cel ogólny — kształtowanie odpowiedzialnego stosunku wobec zwierząt domowych
Metody — podające, aktywizujące, problemowe
Formy pracy — grupowa, zespołowa
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Przebieg zajęć:

Sytuacja
edukacyjna

Środki
dydaktyczne

Czynności
dzieci

Cele
operacyjne

Przewidywanie te-
matu zajęcia po-
przez rozwiązywanie
szyfrogramu.

Wzór szyfrogramu,
litery hasła, tablica.

Odszukiwanie liter
przypisanych okre-
ślonym kształtom,
odczytanie powstałe-
go wyrazu.

Dziecko:
— rozpoznaje lite-

ry, czyta proste
wyrazy.

Czytanie opowiada-
nia pt. O strachu
Jasia, zastrzyku
i zgubionym szali-
ku.

Ilustracje do opo-
wiadania.

Słuchanie czytanego
tekstu.

Dziecko:
— koncentruje

uwagę na treści
opowiadania ilu-
strowanego serią
obrazków.

Rozmowa na temat
treści opowiadania.

Te same. Swobodne wypowie-
dzi. Określanie roli
lekarza weterynarii.

Dziecko:
— zna zawód leka-

rza weterynarii.

Zabawa ruchowa
„Pies i piłka”.

Tenisowe piłki dla
każdego dziecka,
tamburyn.

Dzieci biegają swo-
bodnie po sali, ba-
wiąc się piłką we-
dług własnych pomy-
słów. Zatrzymują się
w miejscu, gdy usły-
szą tamburyn.

Dziecko:
— biega po sali bez

potrącania in-
nych.

Zabawa zespołowa
„Puzzle”.

Koperty w czterech
kolorach z frag-
mentami obrazków
przedstawiających
psy, wyciętych z ko-
lorowych czasopism.
Kolorowe emblematy
dla każdego dziecka.
Tablice sztalugowe
dla każdego zespołu.

Dzieci naklejają na
ubranie emblemat
w określonym kolo-
rze, tworząc cztery
zespoły (np. czerwo-
ny, żółty, niebieski,
zielony). Szukają ko-
pert w odpowiednich
kolorach, umieszczo-
nych w różnych miej-
scach sali. Następ-
nie układają puzzle
w całość.

Dziecko:
— współdziała z in-

nymi,
— rozwiązuje zada-

nia o charakterze
zagadek logicz-
nych.

Ćwiczenie klasyfika-
cyjne. Podsumowa-
nie tematu zajęć.

Plansza z rysun-
kiem psa w środku,
gruby marker.

Poszczególne zespoły
podają swoje odpo-
wiedzi na pytanie:
„Dlaczego trzeba cho-
dzić z psem do wete-
rynarza?” Nauczyciel
wpisuje odpowiedzi
w czterech rogach
planszy.

Dziecko:
— rozumie rolę

człowieka jako
opiekuna zwie-
rząt,

— zna sposoby
opieki nad zwie-
rzętami.
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SZYFROGRAM

Dobierz litery do określonych kształtów i odczytaj powstały w ten sposób wyraz.

E P I S

ROZWIĄZANIE SZYFROGRAMU

P I E S

OPOWIADANIE

O strachu Jasia, zastrzyku i zgubionym szaliku

— Trzeba będzie iść z nim do lekarza — westchnęła mama, rozkładając talerze
na stole. Jaś, który wszedł właśnie do pokoju, nadstawił pilnie uszu. Lekarzy nie
lubił, ponieważ zawsze zapisywali mu paskudne syropy i przesiąknięci byli takim
dziwnym zapachem.

— Akurat jutro muszę zostać dłużej w pracy, więc będę bardzo późno. Może ty
dasz radę? — mama spojrzała pytająco na tatę.
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— A pani Kwiatkowska? — zapytał tata znad gazety.
— Nie może. Przeziębiła się i o wychodzeniu na powietrze na razie nie ma mowy.

A to szczepienie jest bardzo ważne — odparła mama.
„Szczepienie? Jakie szczepienie?” — zaniepokoił się Jaś. — „Przecież szczepie-

nie to najprawdziwszy zastrzyk!!!”
Zastrzyki to było coś, czego Jaś nienawidził najbardziej na świecie. Teraz cze-

kał tylko, żeby tata powiedział, że też nie ma czasu. Patrząc wyczekująco w stronę
taty, który dokładnie składał gazetę, powtarzał sobie po cichutku: „Powiedz, że nie
możesz, powiedz, że nie możesz, no proszę cię, powiedz, że nie możesz!”

— Dobrze — powiedział tata — przygotuj tylko wszystko to, co powinienem ze
sobą zabrać.

Nadzieje Jasia runęły: „Oto pójdzie jutro do tego okropnego miejsca, gdzie bę-
dą go kłuć, sprawią ból i jeszcze będą zapewniać, że to nic takiego! Nic takiego!
Boli, jak nie wiem co, a lekarz jeszcze się dziwi, że ja płaczę. Jak tu nie płakać!
A po wszystkim pielęgniarka da mi na pewno naklejkę z misiem lub słoneczkiem!
Obrazek w sam raz dla dziewczyn!” — rozmyślał Jaś.

Podczas kolacji Jaś był bardzo małomówny i właściwie nie miał wcale apetytu.
— Czemu nie jesz sałatki? — zapytała mama.
— Nie chcę — burknął Jaś, obrażony również na mamę.
— Co ci jest? Może jesteś chory? — mama przyłożyła rękę do czoła Jasia.
— Chory? Wcale nie jestem chory! — wybuchnął Jaś. — Myślicie, że jestem chory,

bo wczoraj biegałem na podwórku bez szalika?! No i co z tego? Nie chciałem mówić,
że go zgubiłem, bo byście się na mnie złościli. A teraz myślicie, że to przez to muszę
iść na ten głupi zastrzyk, tak?! Nic mi nie jest! Jestem zdrowy jak rybka, tylko... —
Jaś czuł, jak fala łez zbiera mu się pod powiekami — ja nie chcę iść na to szczepie-
nie!!!

Rodzice początkowo osłupieli ze zdumienia, a potem nagle... z uśmiechem roz-
bawienia popatrzyli na synka.

— O czym ty mówisz? — zdziwił się tata. — Przecież ty nie idziesz na żadne
szczepienie.

— Nie? — zdziwił się Jaś — A kto?
— Na szczepienie idzie Bas, pies pani Kwiatkowskiej — mama wciąż była rozba-

wiona.
— Aha — powiedział tylko Jaś i poczuł, jak czerwienią mu się policzki.
— Oj, Jasiu, Jasiu — tata przytulił mocno syna — po pierwsze to nieładnie pod-

słuchiwać, a po drugie o tym zgubionym szaliku porozmawiamy innym razem, kole-
go.

Następnego dnia Jaś dowiedział się mnóstwa nowych rzeczy. Przede wszystkim
tego, że lekarz, który leczy zwierzęta, nazywa się weterynarz. No i tego, że psy rów-
nież chodzą na szczepienia oraz badania kontrolne. A jak są chore, dostają lekar-
stwa równie niedobre, jak te dla ludzi. U weterynarza ludzie dowiadują się także,
jak karmić psa, jak często wyprowadzać na spacery i kiedy podawać mu witaminy.

„Taki weterynarz musi wiedzieć bardzo dużo” — rozmyślał w drodze do domu
Jaś, trzymając mocno smycz, którą Bas potrząsał raz po raz.

— Tato, czy następnym razem też będę mógł iść z Basem do weterynarza? —
zapytał chłopiec.

— Oczywiście — odparł tata.
„A Bas na szczepieniu wcale nie płakał! Był bardzo dzielny, chociaż na koniec

nikt nie dał mu obrazka z misiem!” — uśmiechnął się do siebie Jaś.
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UWAGA

Oczywiście możliwych odpowiedzi może być więcej lub mniej. Podczas rozmowy
z dziećmi staramy się wybrać i zapisać te najbardziej reprezentatywne. Innym roz-
wiązaniem może być przedstawienie odpowiedzi w formie rysunkowej.

Scenariusz zajęć

Temat: „Pies i przyjaźń” — rozwijanie wrażliwości i otwartości na cierpienie
Grupa wiekowa — 6-latki
Cel ogólny — kształtowanie wrażliwej postawy wobec środowiska społeczno-przy-
rodniczego
Metody — podające, aktywizujące, problemowe
Formy pracy — grupowa, indywidualna

Przebieg zajęć:

Sytuacja
edukacyjna

Środki
dydaktyczne

Czynności
dzieci

Cele
operacyjne

Zabawa rucho-
wa „Złap ogo-
nek”.

Szarfy dla każdego
dziecka.

Dzieci zakładają szarfę za
pasek spodni lub spód-
niczki. Zadaniem dziecka,
które pełni rolę berka,
jest złapanie jak najwięk-
szej ilości szarf.

Dziecko:
— przestrzega zasad

zabaw rucho-
wych.
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Zabawa klasyfi-
kacyjno-języko-
wa.

Obrazki i odpowia-
dające im napisy
(kość, piłka, lody,
klocki, sałata).

Dzieci wyszukują pa-
ry napisów i obrazków.
Wybierają te pary, które
ich zdaniem odpowiadają
psim upodobaniom.

Dziecko:
— czyta proste wy-

razy.

Słuchanie opo-
wiadania pt.
O porzuconej
miłości i zna-
lezionej kości.

Ilustracje do opo-
wiadania.

Dzieci słuchają opowiada-
nia.

Dziecko:
— koncentruje

uwagę na tre-
ści opowiadanego
utworu.

Rozmowa na te-
mat treści opo-
wiadania.

Takie same. Tablica,
marker.

Formułują wnioski. Od-
powiadają na pytanie:
„Jak właściwie należy
opiekować się psem?”,
określają cechy dobrego
właściciela psa.

Dziecko:
— podejmuje próby

wnioskowania,
— rozumie znacze-

nie odpowiedzial-
ności za zwierzę-
ta.

„Piesek” —
składanka z pa-
pieru.

Dwie kartki
w kształcie kwa-
dratu dla każdego
dziecka, pisaki, klej.

Składają kartki zgodnie
z podawaną instrukcją.

Dziecko:
— wykonuje prace

według wzoru.

Ćwiczenie klasyfikacyjno-językowe

Dobierz obrazki do odpowiednich napisów. Wybierz to, co lubią wszystkie psy.

sałata lody piłka klocki kość

„Piesek” — składanka z papieru

Źródło: RAABE
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OPOWIADANIE

O porzuconej miłości i znalezionej kości

Antek i Jaś codziennie odwiedzali panią Kwiatkowską i jej nowego przyjaciela.
Stało się zwyczajem to, że zaraz po obiedzie wychodzili razem na spacer. Pani

Kwiatkowska siadała na ławce i grzała się w promieniach jesiennego słońca, na-
słuchując odgłosów parku. Chłopcy razem z Basem biegali po trawie, ucząc swego
psiego przyjaciela aportowania. Antek dopiero niedawno dowiedział się, że na ko-
mendę „aport” pies powinien przynieść z powrotem rzucony przedmiot. Biegał więc
teraz szczęśliwy po trawniku, rzucał wielki patyk i wykrzykiwał w stronę Basa:
„Arpot!”, „Arpot!”.

— Nie „arpot”, tylko „aport” — poprawiał go starszy brat.
— Oj, nieważne! Zobacz, jaki on jest mądry! Znowu przyniósł mi patyk! — wołał

zdyszany Antoś.
— Ważne, ważne. Jestem starszy, to chyba wiem, trzeba mówić porządnie. A poza

tym, spójrz, to wcale nie patyk, ale jakaś stara kość — upierał się Jaś.
— Faktycznie. Bas, gdzie ty to znalazłeś? Szukaj patyka, szukaj! — wołał Antoś.
W tej chwili uwagę chłopców zwrócił mały, czarny piesek, który podbiegł do

Basa.
— Ty, zobacz, on znowu tu jest — zauważył Jaś.
— No, i znowu jest zupełnie sam — odparł Antoś.
— Może się zgubił? — zastanawiali się głośno chłopcy.
— Wcale się nie zgubił — stwierdził starszy pan, który od dłuższego czasu przy-

słuchiwał się rozmowie chłopców.
Bracia dość nieufnie spoglądali na pana z siwymi wąsami i laską w ręku. Pamię-

tali o przestrodze mamy, żeby nigdy nie rozmawiać z nieznajomymi. Jednak starszy
pan, niezrażony groźnymi minami braci, przysiadł na ławce obok pani Kwiatkow-
skiej i zapytał:

— Chcecie posłuchać opowieści o porzuconej miłości?
— Eee tam. Pewnie znowu jakaś dziewczyńska historia! — machnął ręką Jaś,

który dziewczyn nie lubił.
— Chyba jednak nie. To całkiem inna historia — uśmiechnęła się pani Kwiat-

kowska.
Chłopcy, ośmieleni obecnością sąsiadki, pokiwali zgodnie głowami na znak, że

chcą słuchać. Starszy pan rozpoczął więc tak:
— Nie tak dawno pewien mały chłopiec obchodził swoje urodziny. Wśród wielu

prezentów otrzymał i ten, o którym marzył od dawna. Rodzice kupili mu małego
pieska. Jakże szczęśliwy był ten chłopiec! Codziennie bawił się ze swoim pieskiem,
wyprowadzał go na spacer, karmił, a wieczorem głaskał na dobranoc. Piesek bar-
dzo pokochał chłopca i, zdawało się, że i chłopiec pokochał pieska. Z okazji kolej-
nych urodzin ten sam chłopiec otrzymał kolejny, wspaniały prezent — małego kotka.
I niestety, pieskiem przestał się interesować. Już nie wychodził z nim na spacery,
nie bawił się z nim piłką i nie sprawdzał codziennie, czy ma w misce świeżą wodę.
Piesek wciąż kochał swojego chłopca, lecz chłopiec nie kochał już pieska...

Myślicie, że ta historia ma właśnie takie, smutne zakończenie?

Otóż okazuje się, że nie. Mały, czarny piesek, który został porzucony, odnalazł
swój dom. Znowu jest szczęśliwy i ufny wobec ludzi. Ma swoich dobrych opiekunów,
którzy nigdy nie pozostawią go, ponieważ wiedzą, że ich przyjaciel będzie im wierny
przez całe życie. Nowi opiekunowie pieska nazywają się... Antoś i Jaś.

No i Bas miał się z kim bawić.
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Scenariusz zajęć

Temat: „Kiedy pies jest zły?” — uświadamianie wpływu zachowania człowieka na
reakcje psa
Grupa wiekowa — 6-latki
Cel ogólny — poznanie sposobu zachowania się w przypadku ataku agresywnego
psa
Metody — podające, aktywizujące, problemowe
Formy pracy — grupowa, indywidualna

Przebieg zajęć:

Sytuacja
edukacyjna

Środki
dydaktyczne

Czynności
dzieci

Cele
operacyjne

Zabawa inte-
gracyjna „Kto
jest kim”.

Chusta anima-
cyjna.

Dzieci stoją wokół chusty,
trzymając jej brzegi. Pod-
noszą chustę wysoko do
góry, a następnie opuszcza-
ją na wysokość pasa. Gdy
chusta jest w górze, dzieci
pozdrawiają się dowolnym
okrzykiem.

Dziecko:
— wykonuje ćwiczenia

wymagające współpra-
cy z innymi.

Zabawa lite-
rowo-obraz-
kowa.

Wzór krzyżówki,
obrazki i odpo-
wiadające im
litery tworzące
nazwę obrazka,
tablica.

Dzieci nazywają przedmiot
na obrazku i tworzą odpo-
wiedni wyraz z rozsypanki
literowej.

Dziecko:
— układa proste wyrazy

z rozsypanki literowej.

Słuchanie
opowiadania
Po co pies
ma ogon?

Ilustracje do
opowiadania.

Dzieci słuchają opowiada-
nia.

Dziecko:
— koncentruje uwagę na

treści czytanego utwo-
ru.

Rozmowa na
temat treści
opowiadania.

Te same. Dzieci wypowiadają się na
temat opowiadania. For-
mułują wniosek: „Psa nie
wolno drażnić”.

Dziecko:
— rozumie związki przy-

czynowo-skutkowe,
— podejmuje próby wnio-

skowania.

Zabawa ru-
chowa „Pies
i piłka”.

Duża piłka. Dzieci uciekają przed dziec-
kiem z piłką, które pełni
rolę „berka”. Te, które zo-
staną dotknięte piłką —
kucają.

Dziecko:
— biega z zachowaniem

ostrożności, nie potrą-
cając innych.

Zabawa in-
scenizacyjna
„Żółwik”.

Tekst do insce-
nizacji.

Dzieci naśladują gesty oso-
by prowadzącej, recytując
wierszyk.

Dziecko:
— zna sposób zachowa-

nia się w sytuacji ata-
ku agresywnego psa.

Ćwiczenie
graficzne.

Karta pracy dla
każdego dziec-
ka.

Dzieci odnajdują i zazna-
czają na wzorze ślad drogi.

Dziecko:
— rysuje linie nieregular-

ne w określonym polu.
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Zabawa literowo-obrazkowa

Rozwiązanie krzyżówki — „Burek”

Zaznacz drogę pieska do budy.
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Wśród podanych sylab pokoloruj te, które tworzą imię pieska.

ma ko Bu rok rek

OPOWIADANIE

Po co pies ma ogon?

Jaś wracał tego popołudnia bardzo smutny z przedszkola.
— Co ci jest? — spytała mama, gdy Jaś po raz kolejny kopnął bezmyślnie kamyk.
— A nic — odparł Jaś grobowym głosem.
— Przecież widzę. Codziennie tyle masz do opowiadania o przedszkolu, że ni-

komu nie dasz dojść do głosu, a dziś milczysz jak rybka. Nawet z Antosiem się nie
kłócisz.

— Coś się stało? — mama spojrzała na syna.
— Mamo, a jak ktoś jest dobry, to może być zły? — spytał nieoczekiwanie Jaś.
— Jaś, widzę, że coś się dzieje, więc proszę, powiedz mi zaraz, czy jest coś,

o czym powinnam wiedzieć? — ton głosu mamy był już coraz groźniejszy.
Antek, który wiedział, że w takich sytuacjach najbezpieczniej jest się rozpłakać,

zaczął pociągać nosem i szukać chusteczki w kieszeni kurtki.
— Mamo — westchnął Jaś — chodzi o Jacka, tego, z którym zawsze stoję w parze.

Pani mówiła nam, że pogryzł go pies.
— Jak to się stało? — zapytała mama. — Czy ten pies należał do twojego kolegi?
— Nie, to jest pies jego sąsiadów. I on był zawsze dobry i nawet dawał się gła-

skać. Ale pani mówiła, że Jacek pociągnął go za ogon i on wtedy ugryzł — jednym
tchem powiedział Jaś.

— Kto ugryzł? Kto ugryzł? — Antoś stwierdził, że można przestać udawać, że
płacze. — Jacek ugryzł?

— Nie Jacek, tylko pies. Pies ugryzł Jacka — wyjaśnił Jaś.
— A dlaczego? — nie ustępował Antek.
— No bo Jacek podobno go drażnił, więc ten Burek się zdenerwował — ciągnął

opowieść Jaś.
— Jaki Burek? — Antoś chciał być dobrze poinformowany.
— No ten pies, który ugryzł — odpowiedział Jaś nieco zniecierpliwiony.
— A dlaczego? — Antoś rozpoczął serię niekończących się pytań.
— Mamo, więc jak to jest: jak ktoś jest dobry, to może być zły? — Jaś całkowicie

zignorował brata.
— A kogo masz na myśli? — spytała mama.
— Tego psa, bo przecież Jacek często się z nim bawił i Burek był zawsze łagodny.

Przynosił mu piłkę i patyki i biegał za Jackiem po ogrodzie.
— No tak — zamyśliła się mama — wiesz, pies może być dobry, ale wydaje mi

się, że to twój kolega postąpił tym razem niewłaściwie.
— Dlaczego? — tym razem nieśmiertelne „dlaczego” padło z ust Jasia.
— Wszystkie zwierzęta czują ból i złość. Nie można więc ich drażnić i robić im

krzywdy. A ogon to bardzo wrażliwe miejsce u psa. Po prostu pies ma ogon do ma-
chania, a nie do ciągania — mama rymem zakończyła wyjaśnienia.

Zapadła cisza. Jaś myślał o tym, co powiedziała mama, a Antoś był właśnie
zajęty wyciąganiem patyka z kałuży.

— Czasem pies może zaatakować człowieka, gdy jest zły, gdy czegoś się boi lub
zwyczajnie, gdy coś go boli — ciągnęła mama — najlepiej więc jest nie drażnić psów,
obchodzić się z nimi łagodnie, a w przypadku spotkania psa groźnego — nie zbliżać
się do niego.
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— A co, jeśli taki pies będzie do mnie biegł i będzie chciał mnie ugryźć? — dopy-
tywał się Jaś.

— Wtedy, jeśli jest w pobliżu takie miejsce, trzeba szybko się ukryć, a jeśli nie
— trzeba zrobić „żółwika” — powiedziała mama.

— Co takiego?! — spytali chłopcy jednocześnie, a Antoś wyrzucił z takim mo-
zołem wyciągany patyk z powrotem w sam środek kałuży, ochlapując siebie i brata
przy okazji.

— „Żółwik” to taka obronna pozycja, w której pies nie może wyrządzić nam wiele
krzywdy. Kiedy będziemy już w domu, to wam ją pokażę, ale teraz biegnijmy szybko
do windy, bo nam zaraz odjedzie — powiedziała mama, otwierając drzwi od klatki
schodowej.

Od tego pamiętnego popołudnia Antoś i Jaś wiedzą już, że nie można drażnić
zwierząt i że trzeba obchodzić się z nimi dobrze, a w przypadku ataku bardzo złego
psa należy wykonać „żółwika”. To nie jest wcale trudne. Wystarczy zrobić tak:

Podnieś ręce, zatrzymując się,
i kciuki schowaj w dłonie swe.

A teraz ręce ukryte za głową, klękamy
i proszę, pozycję do obrony mamy gotową!

UWAGA

Dobrym uzupełnieniem wszystkich opisanych wyżej zajęć będzie spotkanie dzieci
ze strażnikami miejskimi i ich psami lub opiekunami psów-terapeutów z fundacji
Dogtor.

Wolontariusze z fundacji Dogtor prowadzą zajęcia z dziećmi w wieku przedszkol-
nym i szkolnym (gimnazja i licea również) nt. „Bądź przyjacielem psa” i „Bezpieczne
postawy wobec psa agresywnego”. Kontakt 692-566-755 oraz strona internetowa
http://www.dogtor.iq.pl

Alicja Smolik
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Literatura

Wydawnictwo Raabe „Edukacja Przedszkolna”

Program autorski „Bezpieczne dziecko”

Bogdanowicz M., Okrzesik D., Opis i planowanie zajęć według MRR Weroniki Sherborne
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Czy jesteś odpowiedzialnym opiekunem psa?

Odpowiedzialny właściciel psa:
• Nie wypuszcza swojego psa z domu bez opieki.
• Odpowiednio go odżywia i pamięta o tym, żeby miał zawsze świeżą wodę do

picia.
• Dba o to, żeby do obroży jego psa był przyczepiony identyfikator z adresem.
• Wyprowadza go na spacer na smyczy i spuszcza z dala od ulicy lub na terenie

ogrodzonym.
• Co roku poddaje swego psa szczepieniom i odrobacza go co 6 miesięcy.
• Uczy psa posłuszeństwa po to, by nie odchodził bez pozwolenia i aby nie był

uciążliwy dla innych ludzi i zwierząt.
• Nie pozwala swojemu psu mieć potomstwa, jeśli nie jest pewien, czy znajdzie

dla szczeniąt nowych, odpowiednich opiekunów.
• Zabiera psa ze sobą na wakacje lub znajduje odpowiedzialną osobę, która za-

opiekuje się nim przez ten czas.
• Czesze psa regularnie i sprawdza, czy nie ma pcheł.
• Nigdy nie zostawia psa zamkniętego w samochodzie w gorące dni.
• Nigdy nie zabiera psa ze sobą na zakupy i nie pozostawia go przywiązanego

przed sklepem.
• Spędza z nim dużo czasu — to lubią wszystkie psy!

Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 1/2006 35



WYCHOWANIE

Katarzyna Rutz

Bajeczki logopedyczne jako zbiór
ćwiczeń służących usprawnianiu
artykulatorów u dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Warunkiem prawidłowego wymawiania wszystkich głosek jest między innymi spraw-
ne działanie narządów mowy. Realizacja każdej głoski wymaga innego układu arty-
kulacyjnego i innej pracy mięśni.

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych mają na celu wypracowanie zręcznych
i celowych ruchów języka, warg i podniebienia. Dobrze jest, kiedy dziecko wyczuwa
dany ruch i położenie poszczególnych narządów mowy.

Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na
osiągnięcie powodzenia w szkole. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi
narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych
opinii i uczuć.

Bajeczki logopedyczne przeznaczone są dla dzieci już od najmłodszych grup
przedszkolnych i młodszych klas szkolnych. Służą przede wszystkim usprawnianiu
artykulatorów, uczą prawidłowego oddechu, rozwijają słuch fonemowy.

Mówienie jest nierozłącznie związane z oddychaniem. Inaczej oddychamy mó-
wiąc, a inaczej, kiedy milczymy. Prawidłowe oddychanie w czasie spoczynku odbywa
się przez nos. Niestety, często zdarza się, że dzieci oddychają nieprawidłowo — przez
usta (co może być spowodowane przerostem migdałków lub skrzywieniem przegrody
nosowej).

W trakcie mówienia wdychamy powietrze nosem i ustami, a wydychamy ustami.
Ćwiczenia oddechowe mają na celu pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydecho-
wej, nauczenie poprawnego oddechu brzuszno-przeponowego lub pełnego (brzusz-
no-piersiowego), a także zapobieganie utrwalaniu się patologii oddychania u dzieci.

Słuchając bajek czytanych przez prowadzącego, dzieci wykonują ćwiczenia
usprawniające narządy mowy, polegające na pokazaniu ruchem języka lub warg
określonego fragmentu bajki. Ćwiczenia te wplatane są w treść bajki tak, by dzie-
ci nie odczuwały znudzenia i zmęczenia. „Gimnastykę języka i warg” urozmaicają
także elementy ruchu oraz ćwiczenia ortofoniczne.

Oprócz ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i ortofonicznych ważną rolę od-
grywają również ćwiczenia rozwijające mowę opowieściową, kształtujące umiejęt-
ność myślenia przyczynowo-skutkowego. Systematyczne ćwiczenia usprawniają na-
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rządy artykulacyjne i stają się dla dzieci motywacją do wykonywania podobnych
ćwiczeń w domu.

Bajeczka logopedyczna „Przygoda pieska Łatka”

Pewnego dnia piesek Łatek obudził się wraz ze wschodzącym słoneczkiem (wyciągamy
w górę ręce, „pokazujemy promienie słońca”, machamy rękami). Przeciągnął się i ziew-
nął (szeroko otwieramy buzię, opuszczamy brodę jak najniżej i ziewamy), wyszedł z bu-
dy (wysuwamy język z buzi jak najdalej na brodę) i spojrzał w prawo (język „wędruje”
do prawego kącika ust), a następnie w lewo (do lewego kącika ust). Na dworze było
ciepło i słonecznie. Łatek poczuł, że burczy mu w brzuszku (wołamy bur, bur). Pomasował
głodny brzuszek (czubkiem języka masujemy podniebienie). Jeszcze raz przeciągnął się,
wyprostował grzbiet (czubek języka umieszczamy za dolnymi zębami, a środek języka
próbujemy „wypchnąć” z buzi), wziął pustą miskę do pyska i poszedł do swojego opieku-
na, Adasia (liczymy językiem wszystkie dolne ząbki w buzi). Zaszczekał bardzo głośno
(hau, hau, hau!), domagając się śniadania. Z domu wyszedł Adaś i nakarmił swojego pie-
ska mlekiem i pyszną kością (udajemy, że pijemy mleczko z miski, pracujemy językiem
w górę i w dół, a następnie przeżuwamy, przygryzając lekko język). Łatkowi apetycz-
nie pachniało jedzonko (wdychamy powietrze nosem, a wydychamy ustami), dlatego też
zjadł wszystko z ogromnym apetytem (mlaskamy, zasysając lekko język). Zapach pysz-
nego jedzenia poczuł również kotek Filemon (wdychamy powietrze nosem, wydychamy
ustami) i wesoło zamiauczał (miau, miau). Usłyszał to piesek Łatek i groźnie warknął (wrr),
kotek przestraszył się bardzo i uciekł na drzewo (unosimy język do nosa). Piesek pobiegł za
kotkiem (tup, tup, tup), zaszczekał głośno (hau, hau!), nie potrafił jednak wejść na drzewo
(język unosimy do nosa), dlatego też położył się pod nim (język wysuwamy na brodę)
i zasnął (chrapiemy). Mądry kotek skorzystał z okazji, zszedł cichutko z drzewa (liczymy
językiem górne ząbki w buzi) i uciekł w nieznanym kierunku.

Katarzyna Rutz
logopeda PS nr 27 w Gdyni
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Krystyna Ciesielska

Scenariusz zajęć zintegrowanych
dla kl. III

Blok tematyczny: Przyroda wokół nas.
Tematy dzienne: W gościnie u Pani Przyrody.

Żyjmy zdrowo.
Chronimy nasze środowisko.
Dbajmy o zwierzęta domowe.
Urządzamy kącik badaczy przyrody.

Zagadnienia
dydaktyczno-wychowawcze:

Przewidywane
osiągnięcia ucznia:

— poszerzenie zakresu słownictwa
o pojęcia: ekologia, poezja, plakat,
świadoma adopcja

— rozumie i właściwie stosuje w wy-
powiedziach terminy: ekologia, po-
ezja, plakat, świadoma adopcja
zwierząt

— rozwijanie umiejętności cichego
czytania ze zrozumieniem

— rozumie cicho czytany tekst pt.:
„Psia wdzięczność”

— rozbudzanie świadomości ekolo-
gicznej poprzez analizę omawianej
sytuacji

— dostrzega związki pomiędzy zacho-
waniami ludzi, odpowiedzialnością
a stanem środowiska przyrodnicze-
go

— wyróżnianie w tekście rzeczowni-
ków, układanie wg alfabetu

— wskazuje w tekście rzeczowniki,
układa je w kolejności alfabetycznej

— podejmowanie działań o charakte-
rze proekologicznym poprzez próbę
oddziaływania na dorosłych

— potrafi rozmawiać na temat opieki
nad zwierzętami domowymi

— interpretowanie ruchem piosenki
pt.: „Kundel bury”

— śpiewa i tańczy w rytm melodii pio-
senki

— stosowanie barw podstawowych
i pochodnych w pracach plastycz-
nych — malowanie plakatu nt.:
„Apel do dorosłych — Kochajcie
zwierzaki”

— zna i stosuje w swojej pracy pla-
stycznej barwy podstawowe i po-
chodne
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Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Metody pracy: podająca, problemowa, czynnościowa, ćwiczeniowa, w tym zabawy
dydaktyczne.
Środki dydaktyczne: tekst opowiadania pt.: „Psia wdzięczność”, tablica magnetycz-
na, kartki papieru, brystol, farby, mazaki, kaseta video z nagraniem piosenki pt.:
„Kundel bury”.
Wpis do dziennika: Rozmowa o ekologii. Ciche czytanie ze zrozumieniem opowia-
dania „Psia wdzięczność”. Próba komponowania wierszy. Swobodne interpretowanie
ruchem piosenki pt. „Kundel bury”. Barwy podstawowe i pochodne — malowanie
plakatu pt.: „Nasz apel do dorosłych — Kochajcie zwierzaki”.
Podręcznik: Piotrowska Małgorzata, Już w szkole. Podręcznik do kształcenia
zintegrowanego, kl. III, NOWA ERA 2005

Bibliografia

Mały słownik j. polskiego. Red. Skorupka S., PWN, Warszawa 1969

Przyjaciele z Zielonego Lasu. Red. Król W., EAGLEMOSS 1999

de Bono E., Naucz swoje dziecko myśleć, Świat Książki 1995

Strzelec W., W kręgu plastyki, JUKA 1998.

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne.
2. Wyjaśnianie i ustalanie znaczenia terminu ekologia. Element samokontroli —

porównanie ustaleń własnych z definicją:
Ekologia to nauka badająca zależności

między organizmami a środowiskiem ich życia.
3. Ciche czytanie ze zrozumieniem opowiadania Mariana Orłonia pt. „Psia wdzięcz-

ność”:
(fragment)

Małgosia spojrzała na Mordkę ze szczerym współczuciem.
— Opowiem ci, jak go znalazłam, dobrze? — zapaliła się nagle

Agnieszka. — To było w Wielkanoc — mówiła. — Byłam u babci na wsi,
daleko stąd. Jednego dnia babcia posłała mnie do sklepu po cukier. Było
zimno, że aż strach. I deszcz, i wiatr. Przechodziłam przez most na stru-
myku i nagle usłyszałam płacz. Rozejrzałam się dookoła — nikogo! Trochę
się bałam i już chciałam uciekać, gdy znowu coś zapłakało. Obejrzałam
się jeszcze raz i zauważyłam w wodzie, tuż przy moście coś szarawego. To
był worek. „W tym worku jest kot albo pies” — przeszło mi przez myśl. Nie-
daleko leżała odłamana gałąź. Przywlokłam ją, zahaczyłam nią o worek
i ostrożnie przyciągnęłam go do brzegu. W worku był pies. Ktoś niedobry
chciał go utopić. „Mordka — powiedziałam — nie jest ci zimno?”. I tak
został Mordką — zakończyła Agnieszka.

4. Omówienie treści opowiadania:
• Kogo poznajemy w opowiadaniu?
• Dokąd wybrała się Agnieszka?
• Co wydarzyło się po drodze?
• W jaki sposób Agnieszka została właścicielką psa?
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• Dlaczego powinniśmy zmieniać postępowanie ludzi, którzy krzywdzą zwie-
rzęta?
• Czy potrafisz wyjaśnić powiedzenie: „wierny jak pies”?
• Jak rozumiesz określenie — świadoma adopcja?

5. Głośne odczytanie tekstu przez dobrze czytającego ucznia.
6. Praca w grupach: wyszukiwanie w tekście rzeczowników i wypisywanie na kart-

kach papieru, układanie ich według alfabetu.
7. Odczytanie rzeczowników, segregowanie i umieszczanie na tablicy magnetycz-

nej we właściwej kolejności alfabetycznej.
8. Sprawdzanie poprawności wykonania zadania, ocena pracy grup.
9. Zabawa ruchowa — śpiewanie i naśladowanie ruchem piosenki pt. „Kundel bu-

ry”.
10. Czytanie wierszy znanych autorów o zwierzętach (J. Brzechwa, J. Tuwim).
11. Układamy wiersze o tych, których warto pokochać, o naszych ulubieńcach:

• gromadzenie słownictwa do tematu
• wspólne próby układania rymowanek
• układanie własnych wierszy
• prezentacja wierszy (głośne ich odczytanie), nagradzanie brawami
• sprawdzanie poprawności ortograficznej trudnych wyrazów
• staranne i bezbłędne przepisanie wierszy na dekoracyjnych kartkach

12. Wykonanie w zespołach plakatów pod hasłem „Apel do dorosłych — Kochajcie
zwierzaki” — z zastosowaniem barw podstawowych i pochodnych.

13. Prezentacja prac plastycznych przez poszczególne zespoły na tablicy magne-
tycznej i ich ocena:
• Jakie elementy najczęściej wystąpiły w pracach?
• Jaka barwa dominuje w pracach?
• Komu najtrafniej udało się przedstawić temat?
• Czy wszyscy wykorzystali w swoich pracach barwy podstawowe i pochodne?

14. Zorganizowanie w klasie wystawy prac twórczego myślenia uczniów.
15. „Wieczór poezji” — wspólne układanie zaproszenia dla rodziców na wieczór pre-

zentacji twórczości plastycznej i poezji dziecięcej.
16. Ewaluacja zajęć:

• Czego ciekawego dowiedziałeś się dziś na zajęciach?
• Czy poruszane problemy są dla nas ważne?
• Które zadanie było trudne?
• Nad czym musimy jeszcze popracować?
• O czym musimy pamiętać?

17. Praca domowa:
Zaproszenie rodziców na „Wieczór poezji”.
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Oto próby literackie uczniów kl. III:

„Kotki”

Kotki lubią mleko,
Pieski wolą wodę,
więc daj im pić, gdy
są spragnione.
Nakarm je, gdy głodne.
Każde zwierzę ma uczucia,
tak jak my, więc...
przytul psa, pogłaszcz kota,
okaż im swe serce,
Niech będą szczęśliwe!

Kinga W.

„Kotka Zuzia”

Kotka Zuzia to urwisek,
skacze po drzewach jak tygrysek.
Gdy dam jej mleczka, to pięknie mruczy
i zawsze ma nastroszone uszy.

Ja bardzo kocham swojego kotka,
choć z niej jest taka wielka psotka.
Krzywdy jej zrobić nie pozwolę,
zawsze gdy trzeba, to ją obronię.
Wszyscy kochajcie swoje zwierzaki!
Bo bez nich żywot jest byle jaki.
Odwiedź już teraz jakieś schronisko,
gdzie czeka na ciebie miłe psisko!

Iza Sz.

„Mój króliczek”

Mam króliczka Marcypusia,
który właśnie przy mnie usiadł.
Potem bawi się i skacze,
cieszy się, gdy je sałatę.

On też gryzie swoją klatkę,
małą piłkę i sąsiadkę.

Lecz nie krzyczę już na niego
i nie życzę mu nic złego.

To twój przyjaciel.
Tak jest właśnie!
Więc pogłaszcz go przyjaźnie!

Kinga G.

„Mój pupilek”

Gdy twoja mała kuleczka
nie może kaszki ani mleczka.
Daj jej orzeszka albo sianko,
będzie miała pyszne śniadanko.

Żeby zacieśnić przyjaźni więzi,
przynieś jej ze spaceru parę gałęzi.
A gdy smutna, to listki mleczy,
to jej humor uleczy.

Za ogon nie łap jej nigdy,
bo piśnie do ciebie — ty przebrzydły!
Klatki sprzątać nie zapomnij,
bo będzie u zwierzaka smutna mina.

One jedzenia potrzebują,
bo je z głodu brzuszki kłują!
Nie wzbudzaj krzykiem w pupilu bojaźni.
I żyj ze swoim zwierzakiem w przyjaźni!!!

Mateusz R.

Krystyna Ciesielska
doradca metodyczny nauczania zintegrowanego

Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 1/2006 41



WYCHOWANIE

s. Rafaela Puzio

Scenariusz lekcji katechezy
dla klas V–VI szkoły podstawowej

Temat: Święty Franciszek — miłośnik przyrody i mój
przyjaciel.

Cel główny: rozwijanie świadomości i kształtowanie postaw właściwego stosunku
do świata przyrody jako dzieła Bożego na przykładzie życia św. Franciszka.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
— zna postać św. Franciszka zachwyconego przyrodą, kochającego stworzenia,

których Dawcą jest Bóg,
— wyraża chęć naśladowania drogi św. Franciszka z Asyżu poprzez poszanowanie

świata roślin i zwierząt,
— odkrywa ślady Boga w pięknie otaczającego świata,
— przyjmuje postawę odpowiedzialności za środowisko, w którym żyje i wyraża po-

stawę gotowości do podjęcia konkretnych działań na rzecz ochrony najbliższego
środowiska przyrodniczego,

— wie, że można mieć przyjaciół w Niebie,
— rozumie pojęcie „ekologia”.

Metody i formy:

burza mózgów, pogadanka, praca z tekstem, praca z ilustracjami, metoda identyfi-
kacji, praca zbiorowa, grupowa i indywidualna.

Środki:

— Pismo Święte,
— obrazy, ilustracje przyrody,
— portret św. Franciszka,
— teksty modlitwy „Pochwała stworzenia”,
— teksty pieśni „Błogosławcie Pana”,
— krzyż św. Franciszka.
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Plan katechezy:

1. Wprowadzenie do katechezy.
— Wspólna modlitwa — św. Franciszek „Pochwała stworzenia”.
— Przypomnienie wcześniejszej katechezy o stworzeniu świata.
— Sformułowanie tematu: Święty Franciszek — miłośnik przyrody i mój przy-

jaciel.
— Zapis na tablicy i w zeszytach.

2. Rozwinięcie.
1. Wyjaśnienie pojęcia: ekologia.
2. Oglądanie obrazów, ilustracji przedstawiających piękno przyrody; dzielenie

się wrażeniami.
3. Znalezienie odpowiedzi na pytanie: Co jest darem Boga?

Praca z tekstem źródłowym: Księga Rodzaju 1, 27–31 (w grupach dwuoso-
bowych).

4. Prezentacja efektów pracy poszczególnych grup.
3. Opowiadanie o życiu św. Franciszka — przedstawienie postaci świętego jako

miłośnika przyrody.
4. Rozmowa z uczniami na temat świętego Franciszka jako przyjaciela, który uczy

szanować piękny świat:
1. Co ci się podoba w postaci św. Franciszka?
2. Jakie Jego cechy mógłbyś naśladować?
3. Jakie konkretne działania możesz podejmować na rzecz ochrony najbliż-

szego środowiska?
5. Podsumowanie — refleksje uczniów związane z aktualnością postawy świętego

Franciszka jako patrona miłośników przyrody.
6. Zadanie domowe (do wyboru):

Napisz w kilku zdaniach na temat: Święty Franciszek — mój przyjaciel lub wy-
konaj ilustrację.

7. Zakończenie — wspólna modlitwa pieśnią „Błogosławcie Pana”.

s. Rafaela Puzio
ZS nr 6 w Gdyni

Literatura

Pismo św. Starego i Nowego Testamentu, „Pallottinum”, Poznań — Warszawa 1980

Hłuszyk Halina, Stankiewicz Alina, Słownik szkolny: ekologia, WSiP, Warszawa 1996

Modlitewnik
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Iwona Chojnacka, Elżbieta Cymerys, Joanna Gawron

Scenariusz lekcji łączących treści
humanistyczne, religijne
i wychowawcze (kl. I gimnazjum)

Temat: Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i piękne.

Czas: 2 godziny lekcyjne.

Cel ogólny: kształcenie pozytywnych postaw wobec istot żywych oraz bogacenie
czynnego zasobu słownictwa ucznia i jego umiejętności językowych.

Cele operacyjne:

Uczeń:
— czyta ze zrozumieniem tekst Biblii na poziomie dosłownym i przenośnym,
— nazywa uczucia,
— formułuje wnioski,
— wyszukuje informacje w tekście.

Metody i formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, burza
mózgów, praca z tekstem.

Pierwsza część lekcji to faza wstępna. Podajemy cele i temat lekcji, stawiamy pro-
blem, którym będziemy się zajmować.

1. Jakie uczucia wzbudza w was słowo: „zwierzę”? Zapiszcie na tablicy w postaci
rzeczowników.
(burza mózgów)

2. Skąd wzięły się zwierzęta na Ziemi? (praca indywidualna i wypowiedzi uczniów)
3. W którym fragmencie Biblii znajdziemy informacje o stworzeniu zwierząt?

(nauczyciel czyta wskazany fragment Księgi Rodzaju)
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Uczniowie otrzymują fragmenty tekstów — Rdz. 1,20–26, 2,18–20
4. Czego oczekuje od człowieka Bóg? (wypowiedzi uczniów)
5. Co to znaczy opiekować się kimś lub czymś? (dyskusja, zbieranie słownictwa)
6. Która z postaci Starego Testamentu zaopiekowała się wszystkimi gatunkami

zwierząt i w jakiej sytuacji?
Nauczyciel czyta fragment Biblii — Rdz. 6,18–22, 8,8–11

7. Dlaczego Noe zabrał ze sobą zwierzęta do Arki? (np. opieka Boga nad zwierzę-
tami)

8. Jak wyglądało życie ludzi i zwierząt na Arce?
9. Które ze zwierząt w tej opowieści odegrało rolę szczególną i dlaczego? (gołąb)

10. Jaki wniosek dla nas współczesnych wypływa z tej opowieści biblijnej?
(zapis wniosku)

Zadanie domowe.

1. Podaj przykłady współdziałania zwierząt i ludzi w różnych dziedzinach życia.
2. Wejdź na stronę internetową www.DOGTOR.pl i podziel się (ustnie) z kolegami

informacjami tam zdobytymi.
3. Zapoznaj się z życiorysem św. Franciszka.

Temat: Nasi bracia mniejsi w języku i literaturze.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

— zna postać św. Franciszka,
— zna, rozpoznaje i stosuje związki frazeologiczne,
— zna teksty literackie, w których bohaterami są zwierzęta, potrafi się do nich

odwołać,
— dostrzega sposoby bogacenia języka.
1. Przedstaw postać św. Franciszka z Asyżu. (wypowiedzi ustne)
2. Jaką ogólną nazwę nadał św. Franciszek zwierzętom? (bracia i siostry mniejsze)

Zapis tematu lekcji.

3. Interpretacja jednego z tekstów św. Franciszka.
4. Jakie znasz inne teksty, których bohaterami są zwierzęta? Zapisz tytuły i auto-

rów (jeżeli pamiętasz).
Uczniowie tworzą na tablicy i w zeszytach listę. Ćwiczenia w ortograficznym zapisie
tytułów i nazwisk autorów.

5. Czy któryś z tytułów jest związkiem frazeologicznym? Który? (np. Kot w butach,
Brzydkie kaczątko)

6. Zapisz znane ci, inne, związki frazeologiczne, w których pojawiają się nazwy
zwierząt. (praca w grupach, zapis propozycji na tablicy)

7. Wybierz z podanych 3 związki i ułóż z nimi zdania, w których wykażesz, że
rozumiesz ich znaczenie.

8. Co by się stało, gdyby nazwy zwierząt zniknęły z naszego języka? (język ubożeje
— dyskusja)
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9. Do czego może doprowadzić zubożenie języka? Dyskusja.
(ubożenie słownictwa, kultury, wyobraźni, myślenia itp.)

10. Odwołując się do obu lekcji, zapisz w punktach, jakie znaczenie w życiu czło-
wieka mają zwierzęta.
(W odpowiedzi powinny pojawić się odwołania do języka, sposobu myślenia,
kultury, wyobraźni, postaw moralnych człowieka.)

Zadanie domowe

1. Wykonaj portret (technika dowolna) swojego ulubionego zwierzątka i opatrz go
opisem literackim.

2. ...w moim domu. (opis lub opowiadanie o zwierzętach)

Iwona Chojnacka — doradca metodyczny języka polskiego
Elżbieta Cymerys — doradca metodyczny języka polskiego

Joanna Gawron — Gimn. nr 11 w Gdyni
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Elżbieta Mazurek

Scenariusz lekcji biologii
w kl. II gimnazjum

Lekcję przygotowałam i prowadziłam w klasach II gimnazjum, na lekcjach biolo-
gii, po zrealizowaniu materiału o czynnościach życiowych zwierząt. Zbiegło się to
z dniem 25 listopada, ogłoszonym przez media jako Dzień bez Futer.

Temat: Zwierzęta — nasi młodsi bracia

Cele lekcji:

Cel ogólny: uświadomienie uczniom odpowiedzialności za zwierzęta brane do ho-
dowli

Cele szczegółowe:

Uczeń po zajęciach:
— krytycznie odnosi się do materiałów propagandowych
— wyraża publicznie swoją opinię
— wykorzystuje w praktyce wiadomości o czynnościach życiowych zwierząt
— wskazuje konieczność ochrony zwierząt

Środki dydaktyczne:

— Ustawa o ochronie zwierząt
— Przyroda polska pod ochroną — Ochrona gatunkowa zwierząt
— Materiały Animals związane z Dniem bez Futra lub zestaw informacji, do czego

wykorzystywane są zwierzęta
— Pocztówki ze zwierzętami chronionymi do losowania grup

Grupy metod wykorzystywane podczas lekcji:

— dyskutowanie, debatowanie
— rozwiązywanie problemów
— korzystanie z informacji z różnych źródeł,
— praca w grupach metodą metaplanu
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Przebieg lekcji

Faza wstępna

W dniu, gdy miałam zamiar przeprowadzić tę lekcję, przywitałam uczniów pyta-
niem, czy jest im ciepło, w czym przyszli do szkoły, jakie mają buty, z czego zostały
zrobione. Sprawdziłam obecność i podałam temat oraz wyjaśniłam cel lekcji. Wpro-
wadzeniem do lekcji było rozdanie i odczytanie materiałów dotyczących Dnia bez
Futra, materiałów dotyczących ochrony zwierząt (w tym rozporządzenie), materia-
łów wydawanych przez Animals, dotyczących ochrony zwierząt.

Faza zasadnicza lekcji

Podzieliłam klasę na dwie grupy — jedna miała przygotować argumenty w obro-
nie zwierząt, druga argumenty przemawiające za koniecznością wykorzystywania
zwierząt w gospodarce człowieka.

Uczniowie dyskutowali nad stosunkiem ludzi do zwierząt. Wymieniali, jakie
obowiązki powinien mieć właściciel zwierząt hodowanych w domu i w zagrodzie.
Podkreślali konieczność zapewnienia odpowiednich warunków bytowania, w tym
odpowiedniego karmienia, pojenia, usuwania odchodów, nienarażania na stresy.
Mówili o potrzebie zachowania niezmienionych warunków środowiska, koniecznych
dla przetrwania gatunków chronionych. Wykazywali słuszność zakazu hodowli ga-
tunków będących pod ochroną. Wskazywali na możliwość ubierania się w tkaniny
i tworzywa niepochodzące od zwierząt i możliwość unikania hodowli zwierząt na
futra.

Po zakończeniu dyskusji podzieliłam uczniów na pięć grup. Do podziału wy-
korzystałam ilustracje różnych zwierząt zagrożonych wyginięciem. Uczniowie rozpo-
znali gatunki i sprawdzili w przygotowanych materiałach, że należą do grupy gatun-
ków zagrożonych wyginięciem. Pracując w grupach, uczniowie przeglądali Ustawę
z dnia 1 sierpnia 1977 r. o ochronie zwierząt, materiały rozpowszechniane przez pra-
cowników schroniska dla zwierząt „Ciapkowo”. Spostrzeżenia, wnioski, propozycje
spisywali na plakacie metodą metaplanu. Formułowali na plakatach swoje stanowi-
ska na temat stosunku do zwierząt, wypisując, jakie warunki do hodowli zwierząt
zapewnia się w znanych im środowiskach, jak według nich powinno być i co mogą
zrobić uczniowie — młodzi obywatele, żeby osiągnąć założone cele. Jedna z grup
jako motto na plakacie umieściła fragment Ustawy Rozdz. 1 art. 1 p. 1. Zwierzę, ja-
ko istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Inna grupa zaproponowała przeprowadzić
zbiórkę środków na schronisko „Ciapkowo”.

Faza podsumowująca

Po zakończeniu pracy sprawozdawcy omawiali plakaty, a następnie powiesiliśmy je
w holu szkoły. Na zakończenie podziękowałam uczniom za zaangażowanie w pracę,
za wnikliwe spostrzeżenia, za inicjatywę zbiórki pieniędzy na schronisko. Na po-
żegnanie rozdałam uczniom kolorowe kartoniki z zapisanymi numerami telefonów,
pod które należy dzwonić w przypadku, gdy uczeń lub jego znajomy:

— zgubi psa,
— znajdzie psa z tatuażem na uchu
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— zostanie pogryziony przez psa
— znajdzie chorego ptaka
— znajdzie zwłoki psa lub kota na poboczu drogi
— znajdzie zwłoki psa lub kota na jezdni.

Przykładowy zapis uczniów:

Jak jest:
Ludzie zabijają

zwierzęta, żeby zrobić
z nich ciepłe ubrania.
Zabijają zwierzęta na

mięso.
Przed wakacjami

wyrzucają zwierzęta
z domów do lasów.

Zostawiają w nagrzanych
samochodach.

Wyjeżdżając na krótko,
zapominają zostawić

jedzenie i wodę.
Zostawiają przed

wakacjami przywiązane
do drzew.

Niektórzy zabierają
„przybłędy” do domów.

Jak być powinno:
Przed wakacjami zostawia
się zwierzęta u sąsiadów

lub bliskiej osoby.
Zostawiać w hotelach dla

zwierząt.
Ograniczać kupno

produktów pochodzących
od zwierząt.

Przed zakupami
przywiązywać zwierzęta

do specjalnie
wyznaczonych miejsc lub
zostawiać w samochodzie
z uchylonym oknem albo
nie zabierać na zakupy.
Powinniśmy przygarniać

bezdomne zwierzęta.

Co zrobić?
Budować więcej

schronisk dla zwierząt.
Tańsze karmy.

Więcej rozmów na temat
bezdomnych zwierząt.

Lansować modę na odzież
„ekologiczną”.

Więcej materiałów
dotyczących ochrony

zwierząt.
Dbać o środowisko

naturalne — siedzibę
zwierząt dziko żyjących.

Pamiętać, że wszyscy
jesteśmy odpowiedzialni

za stan środowiska
i ochronę gatunków.

Elżbieta Mazurek
doradca metodyczny biologii
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ks. Marek Woś

Wychowawcza i lecznicza rola
zwierząt w życiu człowieka

Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt

bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi.

I widział Bóg, że były dobre.

Rdz 1,25

Dzięki rozumowi i naturze zdolnym do rozwoju oraz przekazywania właściwości
biopsychicznych i uczestniczenia w życiu społecznym człowiek tworzy kulturę i hi-
storię. Samokształcenie się człowieka oraz oddziaływanie na niego naturalnego śro-
dowiska jest wynikiem jego osobowości, która to z kolei jest dziełem Stwórcy.

Życie w społeczeństwie pozwala zatem człowiekowi tworzyć i pomnażać kultu-
rę, osiągając przy tym pełnię człowieczeństwa. Osoba, która żyłaby w odosobnieniu,
zaczynałaby od tego, od czego zaczyna i na czym kończy każde zwierzę. Wszystko,
cokolwiek człowiek zdobyłby dzięki swej naturze rozumnej, umierałoby wraz z nim,
gdyż żyjąc samotnie, bez współdziałania z innymi ludźmi, byłby zdany tylko na wła-
sne siły i mądrość oraz na rezultaty własnych doświadczeń1).

Wychowanie zatem — jak twierdzi F. Znaniecki — jest to działalność społeczna,
której przedmiotem jest osobnik będący kandydatem na członka grupy społecznej,
i której zadaniem, warunkującym faktyczne jej zamiary i metody, jest przygotowanie
tego osobnika do stanowiska pełnego członka2).

Koncepcja teologiczna człowieka3) podkreśla fakt, iż jednostka ludzka rodzi się
w pełni swej osobowości, w pełni doskonałego człowieczeństwa, co sprawia, iż czło-
wiek z natury4) jest istotą społeczną. To właśnie ona skłania człowieka do tego, aby
żyć społecznie, gdyż wynika to z faktu, że jednostka ludzka sama dla siebie jest
niewystarczalna.

Środowisko, w którym żyje człowiek, wywiera na niego wpływ i w ten sposób
poddawany jest on wielorakim próbom, z których wynosi ubogacające go doświad-
czenia. Dochodzi do kontaktów osobistych na drodze miłości bądź przyjaźni i są to

1) Por. Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, s. 7–15.
2) Por. Znaniecki F., Socjologia wychowania. Wychowujące społeczeństwo, t. 1,

Urabianie osoby wychowanka, t. 2, Warszawa 2001, s. 21.
3) Prawda chrześcijańskiej filozofii społecznej za św. Tomaszem, który przyjął ją od

Arystotelesa, głosi, że człowiek z natury jest istotą społeczną. Por. św. Tomasz z Akwinu, De
Regimine Principium, L. I, c. 1.

4) Odwołujemy się do natury: moralnej, intelektualnej, fizycznej.
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powiązania w większości przypadków spontaniczne, nieplanowane wcześniej. Każdy
osobnik przeżywa styczności bezpośrednie, czyli takie, które mają miejsce w chwili
obecnej i pośrednie, które umiejscowione są we wspomnieniach5).

„Rodzice, otoczenie sąsiedzkie i grupy rówieśników to są trzy najpowszechniej-
sze składniki wczesnego środowiska społecznego młodocianych jednostek”6). Trud-
no jest również znaleźć kogoś, kto nie dorastał pośród rozmaitych zwierząt. Od naj-
młodszych lat dziecko zaznajamiane jest z historią Kota w butach, Myszki Miki,
Kaczora Donalda, Złotej rybki, Czerwonego Kapturka, obecnie między innymi
Króla Lwa itp.

W różnych kulturach religijnych zwierzę było i jest różnie postrzegane. Obec-
nie w kulturze zachodniej ma ono niejednokrotnie status „pełnoprawnego człon-
ka rodziny”. Wyrazem tego jest podporządkowanie niektórych gałęzi przemysłu na
potrzeby zwierząt, jak np. fryzjerstwo, restauracje. Zbytnie uprzywilejowanie zwie-
rzęcia może prowadzić także do dewiacji, pewnego wyobcowania ze społeczeństwa,
zamknięcia się w tzw. moim świecie, oraz wielkich tragedii ludzkich, m.in. w przy-
padku zaginięcia zwierzęcia. Nie możemy zapominać, iż Bóg podporządkował ten
świat człowiekowi (Rdz 1,28–30), dlatego nie możemy zwierząt „uczłowieczać”.

W baśniach niemal wszystkich kultur zwierzęta rozmawiają7), przybierając ce-
chy antropomorficzne („wszystkie zwierzęta, w tym zwierzęta domowe czują, cierpią,
myślą podobnie jak człowiek”) a czasami personifikacyjne („nasz, czyli zwierzak na-
szej rodziny jest wyjątkowy, i to głównie dzięki kontaktom ze mną, zachowuje się
jak człowiek”)8). Wzrastając w „towarzystwie” zwierząt, człowiek nabiera szczególne-
go do nich przekonania. W wielu domach zwierzę staje się jednym z domowników,
który uczestniczy w życiu rodzinnym (np. odpoczynku rodziny, towarzyszy dzieciom,
ma prywatną przestrzeń domową). Dzieci szybko się uczą także, że zwierzęta są
pełnoprawnymi partnerami, że trzeba otoczyć je szczególną miłością, którą często-
kroć wyrażają w blogach internetowych9). Zwierzęta porównuje się w nich do człon-
ków rodziny, a ich wychowanie i traktowanie przypomina wychowanie i traktowanie
dzieci10).

Na podstawie sondażu, który przeprowadzono w Polsce w 2003 roku, stwier-
dzono, iż co drugi Polak (52%) mieszka pod jednym dachem ze zwierzęciem
domowym11).

Z przeprowadzonych badań wynika również, że najczęściej zwierzęta domowe
można spotkać w rodzinach uczącej się młodzieży (67%)12).

5) Por. Znaniecki F., Socjologia..., dz. cyt., s. 55.
6) Tamże, s. 56.
7) Por. Hart S., Mowa zwierząt, Warszawa 1996, s. 10.
8) Por. Referat na XII Zjazd Socjologiczny, Poznań, 15–18.09.2004, Konecki K., Polska

w Europie: uwarunkowania i perspektywy.
9) W jednym z blogów „Moja córeczka i inne zwierzęta futerkowe” autorka pisze:

„W naszym mieszkaniu strażnikiem domowego ogniska jest niewątpliwie kot Zuzia”.
10) Konecki K., Polska..., dz. cyt.
11) Por. Komunikat CBOS, Opieka nad zwierzętami domowymi w czasie wakacji,

Warszawa, wrzesień 2003, s. 1–2.
12) Por. Tamże.
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Nie można zaprzeczyć, iż zwierzęta na trwałe wpisały się w rzeczywistość na-
szych domów. Ważne jest, aby w chwili rozwijającej się demokracji i coraz większego
braku czasu dla członków rodziny nie zastępowały one samych jej członków. Często
bowiem rodzice kupują swojemu dziecku małego pieska, kotka, po to, aby zaradzić
poczuciu samotności swojego dziecka, które traktuje wtedy „czworonożnego przyja-
ciela” jak jednego z domowników.

Nie można w tym miejscu odmówić wychowawczej roli zwierząt w życiu mło-
dego człowieka. Dzięki dobrze wypełnianym obowiązkom względem swojego „pod-
opiecznego” dziecko uczy się postaw społecznych, m.in. troski o drugiego, odpowie-
dzialności za innych, zachowania porządku, wypełniania obowiązków itp. W wielu
przypadkach, pozostawione w domu bez rodzicielskiej opieki, w swoim zwierzęciu
odnajduje „małego przyjaciela”, wraz z którym przeżywa trudny okres dorastania.
Rodzice powinni jednak pamiętać, iż młody człowiek, poddany procesowi wycho-
wawczemu, nigdy nie jest obojętny na kontakt z drugim człowiekiem i winien być
objęty takimi działaniami, które dobrze ukształtują jego postawę oczekiwaną przez
społeczeństwo13).

Musimy również zaznaczyć, że na pewnej grupie zwierząt oparta jest terapia
i wychowanie młodego człowieka. Zarówno u osób niepełnosprawnych, jak i u dzieci
z tzw. zespołem porzucenia występuje poczucie niższej wartości, silnie utrwalone
przez społeczeństwo. Zwierzę, w odróżnieniu od człowieka, nie ocenia i nie różni-
cuje, dlatego też kot, pies czy koń traktuje tak samo osobę z wyraźnym kalectwem
jak osobę zdrową, a pozbawionego rodziny wychowanka słucha z równym zaan-
gażowaniem jak członka rodziny królewskiej. W związku z tym taka praca wycho-
wawcza i terapeutyczna przynosi efekty nieporównywalne z najlepiej nawet prowa-
dzonymi kampaniami medialnymi czy perswazją otoczenia, w której podkreślamy

13) Por. Znaniecki F., Socjologia..., dz. cyt., s. 142–155.
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równość wszystkich ludzi. To nic innego jak wzrost poczucia własnej wartości ja-
ko efekt kontaktu ze zwierzęciem. Kluczem do efektywnej pracy z pacjentem czy
wychowankiem14) jest często kontakt ze zwierzęciem. W wielu przypadkach przyno-
si on wymierne korzyści psychologiczne, ale także fizyczne. Przykładem tego mogą
być zajęcia z hipoterapii, np. z końmi, delfinami.

Pasja do zwierząt łączy ludzi. Sprawia, że otwierają się oni na różnego rodzaju
problemy otaczającego nas świata. Wiek XIX i XX przyniosły nowe znaczenie roli
zwierząt w życiu człowieka. Do tego czasu przeważnie pełniły one rolę „pracowni-
ków”, a nie przyjaciół. Uległo to zasadniczej zmianie w połowie XX wieku i całko-
wicie zmieniło się nastawienie człowieka do zwierząt. Różnego rodzaju organizacje
rządowe15) i pozarządowe16) zajmują się nie tylko ochroną zwierząt, która ma się
przyczynić do zachowania ich gatunku, ale również uczą ich humanitarnego17) trak-
towania.

ks. dr Marek Woś sdb
dyrektor Salezjańskiego Liceum i Gimnazjum w Rumi

14) Por. Program profilaktyki społecznej resocjalizacji i rewalidacji z udziałem zwierząt
i społeczności nieformalnych, w: Internet http://program.org.pl/terapia.html.

15) Por. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt, w: Dz. U. z 2004 r.
Nr 96, poz. 959.

16) Por. Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt. Od 2004 roku stowarzyszenie
posiada status organizacji pożytku publicznego KRS nr 0000.012.533.

17) Należy przy tym pamiętać, iż nie oznacza to, że zwierzęta należy traktować jako osobę,
ale na pewno człowiek powinien opiekować się nimi i podchodzić do nich z całą wrażliwością.
Zob. Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych;
humanitarny oznacza ludzki, miłujący człowieka, szanujący jego godność, odznaczający
się humanitarnością, humanitaryzmem (Etym. — łac. humanitas — człowieczeństwo,
ludzkość od humanus „ludzki” z homo).
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Materiały do wykorzystania
na lekcjach z zakresu
omawianej tematyki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gdyni
www.toz.pl/gdynia

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami pierwszą w Polsce
organizacją pożytku publicznego dbającą o dobro zwierząt

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce powstało w Warszawie, w listopa-
dzie 1864 roku, jako druga tego typu organizacja społeczna w Europie, w 11 lat po
utworzeniu w 1853 roku towarzystwa brytyjskiego w Londynie. Początkowo działało
ono na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Dzięki społecznemu poparciu, mimo że
był to trudny okres po upadku powstania styczniowego, już w 1865 roku istnia-
ły oddziały w Płocku, Włocławku, Radomiu i Częstochowie. W 1875 roku podobne
towarzystwo powstało na terenie byłego zaboru austriackiego w Krakowie, z oddzia-
łem w Tarnowie. W 1895 roku towarzystwo warszawskie zostało włączone jako filia
do ogólnorosyjskiej organizacji ochrony zwierząt z siedzibą w Petersburgu, ale już
w 10 lat później uniezależniło się od rosyjskiej centrali. W czynnym propagowaniu
idei opieki nad zwierzętami brały udział w tym okresie takie osobistości jak: Alek-
sander Świętochowski, Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Adolf Dygasiński.

W czasie I wojny światowej działalność towarzystwa została przerwana. Zostało
ono reaktywowane w 1920 roku i objęło swym zasięgiem statutowo, a następnie
faktycznie, cały teren Polski.

W 1925 roku powstaje nowe stowarzyszenie — Polska Liga Ochrony Zwierząt,
powołane przez grupę osób, które ze względu na animozje osobiste w stosunku do
działaczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami odżegnywały się od współpracy z ni-
mi. Oba towarzystwa prowadziły pokrywającą się w zasadzie działalność, ale dwo-
istość organizacyjna powodowała szereg trudności i nieporozumień. Na interwencję
ówczesnego Komisarza Rządu dla miasta stołecznego Warszawy w 1936 roku na-
stępuje połączenie obu towarzystw i utworzenie Zjednoczonego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami, posiadającego 115 oddziałów terenowych.

Od początku działacze TOZ zdawali sobie sprawę, że konieczne jest współdzia-
łanie z organizacjami państwowymi i oparcie się na przepisach prawnych, umożli-
wiających ściganie przestępstw przeciwko zwierzętom. W 1927 roku ówczesny za-
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rząd towarzystwa powierzył swym członkom opracowanie projektu ustawy o ochro-
nie zwierząt. Projekt ten, przedłożony ówczesnemu Ministerstwu Rolnictwa i Reform
Rolnych oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, stał się podstawą rozporządzenia
Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 roku o ochronie zwierząt. Rozporządzenie to
po kilku zmianach ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP z 1932 roku nr 42, poz. 417.
Z dniem 21 sierpnia 1997 roku została ona zastąpiona nową ustawą o ochronie
zwierząt, która obowiązuje do dnia dzisiejszego. Drugim aktem ustawowym przygo-
towanym przez zarząd Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami była ustawa z 17 kwiet-
nia 1936 roku o uboju zwierząt gospodarskich (Dz. U. RP nr 29, poz. 237). Przepisy
tych aktów przewidywały udział inspektorów towarzystwa w ściganiu przestępstw
przeciwko zwierzętom.

Aktywność towarzystwa spowodowała, że w roku 1939 liczba jego członków się-
gała 45.000, zgrupowanych w 125 oddziałach. Od 1925 roku wydawano ilustrowa-
ny miesięcznik „Świat Zwierzęcy”, który popularyzował idee opieki nad zwierzętami
i humanitarnego do nich stosunku.

Wybuch II wojny światowej poważnie ograniczył działalność towarzystwa. We
wrześniu 1939 roku lokal Zarządu Głównego uległ uszkodzeniu pociskami artyle-
ryjskimi, zniszczone zostało wyposażenie i archiwum. Po przeniesieniu się do nowej
siedziby, Zarząd Główny i oddział warszawski skupiły się głównie na ratowaniu bez-
domnych psów i kotów od śmierci głodowej oraz roztaczały opiekę nad końmi, które
w tym czasie wyjątkowo ciężko musiały pracować. W akcjach tych uczestniczyło
37 inspektorów towarzystwa. Patronowano również w tym okresie dobrze wyposa-
żonej lecznicy zwierząt, prowadzonej ofiarnie przez znanych warszawskich lekarzy
weterynarii.

Zniszczenie lokalu towarzystwa podczas powstania warszawskiego w 1944 ro-
ku przerwało na krótko jego działalność. Tuż jednak po wyzwoleniu, w październiku
1945 roku, dzięki usilnym staraniom przydzielono Zarządowi Głównemu lokal oraz
dotacje na jego remont. Do czerwca 1948 roku trwały prace nad odtworzeniem dzia-
łalności towarzystwa. W dniu 1 czerwca odbyło się zebranie, na którym wybrano
T. Mateckiego na stanowisko prezesa.

Dla zapewnienia towarzystwu niezbędnych środków finansowych podjęto pro-
dukcję i dystrybucję humanitarnego sprzętu ubojowego dla rzeźni, gdyż wobec bra-
ku odpowiednich urządzeń zabijano zwierzęta, zadając im przy tym ogromne cier-
pienie. Uzyskane w ten sposób fundusze pozwoliły na zorganizowanie oddziałów te-
renowych i zatrudnienie 98 inspektorów, którzy przeprowadzili systematyczne kon-
trole humanitarnego skupu, transportu i uboju zwierząt rzeźnych oraz pomagali
w zwalczaniu okrucieństwa wobec innych zwierząt. W okresie do 1951 roku z ini-
cjatywy TOZ wydano wiele aktów normatywnych mających na celu ochronę zwierząt
i ich zdrowia. Wymienić tu można chociażby wprowadzenie obowiązku szczepienia
psów przeciwko wściekliźnie.

Działalność TOZ została przerwana zarządzeniami w 1951 roku. Roztaczaniem
opieki nad zwierzętami zajmowała się w tym czasie grupa członków, starając się
zapewnić pomieszczenia dla bezdomnych psów i kotów, a także zgłaszając organom
Milicji Obywatelskiej wypadki dręczenia zwierząt. Prowadzono jednocześnie usilne
zabiegi mające na celu restytuowanie działalności stowarzyszenia opiekującego się
zwierzętami. Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, opracowano nowy statut TOZ, który został zarejestrowany przez Urząd
Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie dnia 27 marca
1957 roku. TOZ podjęło swoje obowiązki.
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KARTA PRAW ZWIERZĄT
Z uwagi na to, że każde zwierzę ma pewne prawa, że nieznajomość i lekceważenie
tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw prze-
ciwko naturze i zwierzętom; że uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatun-
ków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę współistnienia wszystkich istot
żywych; że człowiek popełnia zbrodnię ludobójstwa; że poszanowanie zwierząt przez
człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych
lat należy człowieka uczyć obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta; ni-
niejszym obwieszcza się:

Art. 1.
Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do egzysten-
cji.

Art. 2.
a) Każde zwierzę ma prawo do szacunku;
b) człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia in-

nych zwierząt lub do ich wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania
całej swej wiedzy w służbie zwierząt;

c) każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochro-
ny.

Art. 3.
a) Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa;
b) jeśli okaże się, że zwierzę musi być zabite, należy je uśmiercić szybko, nie na-

rażając go na ból i trwogę.

Art. 4.
Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności
w swym naturalnym otoczeniu, ziemskim, powietrznym lub wodnym oraz prawo do
rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych, jest
z tym prawem sprzeczne.

Art. 5.
a) Każde zwierzę należące do gatunku, który żyje zazwyczaj w środowisku ludz-

kim, ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności
właściwymi dla swego gatunku;

b) każde zakłócenie tego rytmu i tych warunków przez człowieka w celach mer-
kantylnych jest z tym prawem sprzeczne.

Art. 6.
a) Każde zwierzę, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć tak

długo, jak długo pozwala na to jego gatunkowa natura;
b) porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym.

Art. 7.
Każde zwierzę pracujące ma prawo do pewnych ograniczeń czasu i intensywności
tej pracy, do odpowiedniego wyżywienia i odpoczynku.

Art. 8.
a) Doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psy-

chicznym niezgodne są z literą prawa zwierząt, zarówno w wypadku doświad-
czeń medycznych, naukowych, handlowych, jak i wszystkich innych;
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b) należy rozwijać i stosować w tym celu zastępcze metody techniczne.

Art. 9.
Jeśli człowiek hoduje zwierzę w celach żywnościowych, należy je karmić, hodować,
przewozić i zabijać, nie narażając go na niepokój i ból.

Art. 10.
a) Żadne zwierzę nie może służyć rozrywce człowieka;
b) wystawianie zwierząt na pokaz oraz widowiska z udziałem zwierząt narażają na

szwank godność zwierzęcia.

Art. 11.
Każdy akt prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej przyczyny jest mordem,
czyli zbrodnią przeciwko życiu.

Art. 12.
a) Każdy akt prowadzący do uśmiercenia dużej ilości zwierząt dzikich jest maso-

wym morderstwem, czyli zbrodnią przeciwko gatunkowi;
b) zanieczyszczenie i niszczenie środowiska naturalnego sieje śmierć.

Art. 13.
a) Zwierzę martwe należy traktować z poszanowaniem;
b) sceny przemocy, której ofiarą padają zwierzęta, nie powinny mieć wstępu na

ekrany kin i telewizji, chyba że mają inny cel poza samym tylko pokazywaniem,
jak gwałci się prawa zwierząt.

Art. 14.
a) Stowarzyszenia ochrony i opieki nad zwierzętami powinny mieć reprezentantów

na szczeblu rządowym;
b) prawa zwierząt powinny być rozpowszechniane na równi z prawami człowieka.

Numery telefonów, które powinieneś znać:

• Jeżeli zgubi się Twój pies, zadzwoń:

— na pogotowie weterynaryjne 601-66-63-99
— do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni

058 622-25-52
• Jeżeli znajdziesz psa z tatuażem w uchu, zadzwoń:

— do Związku Kynologicznego w Gdyni 058 622-64-42
• Jeżeli jesteś pogryziony przez psa, zadzwoń do rejonowego lekarza weterynarii

058 622-31-66
• Jeżeli znajdziesz chore ptaki, zadzwoń do Zarządu Trójmiejskiego Parku Krajo-

brazowego 058 552-34-68
• Jeżeli znajdziesz zwłoki psa, kota lub martwego ptaka na poboczu, zadzwoń do

firmy Stachtrans 601-99-67-54
• Jeżeli znajdziesz zwłoki psa, kota lub martwego ptaka na jezdni, zadzwoń do

firmy Remondis 604-95-34-98
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Barbara Cegiełka-Broda, Teresa Adamska, Ewa Bonkowska

Zapobieganie nieszczęśliwym
wypadkom w domu,
na placu zabaw i w szkole,
czyli jak realizowałyśmy
program „Żyj bezpiecznie” w Szkole
Podstawowej nr 16 w Gdyni

Tempo współczesnego życia, rozwój techniki i motoryzacji niosą ze sobą wiele zagro-
żeń dla zdrowia i życia ludzkiego.

W Polsce odnotowujemy corocznie rosnącą liczbę wypadków, urazów i zatruć
dzieci. Zdarzenia te mają miejsce najczęściej w najbliższym otoczeniu — domu, szko-
le i w drodze do niej.

Statystyki lekarskie odnotowują każdego roku prawie milion wypadków wśród
dzieci. One to na skutek kontaktu z niebezpiecznymi przedmiotami, substancjami,
zwierzętami ulegają poparzeniom, skaleczeniom, przygnieceniom, zatruciom, upad-
kom, zadławieniom czy pogryzieniom. Na szczęście w sytuacjach takich nie zawsze
zagrożone jest życie dziecka, ale zawsze zdarzeniom tym towarzyszą ból, łzy i strach.

Dzieci mają prawo do bezpiecznego otoczenia. My, dorośli, dzięki posiadanej
wiedzy i uruchomionej wyobraźni możemy sprawić, by nasze otoczenie było bardziej
przyjazne i bezpieczne dla dzieci.

W ubiegłym roku szkolnym 2004/2005 uczniowie klas I–III naszej szkoły
uczestniczyli w programie „Żyj bezpiecznie”, opracowanym przez Szwedzką Ligę
Obrony Cywilnej i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy on za-
pobiegania nieszczęśliwym wypadkom w domu, na placu zabaw i w szkole.

Nauczycielki nauczania zintegrowanego, pod kierunkiem wicedyrektorki szkoły,
będącej instruktorem do spraw bezpieczeństwa, opracowały cykl scenariuszy zajęć,
realizowanych w ciągu całego roku szkolnego. Oto główne tematy zajęć:
• Co może nam się stać, gdy jesteśmy nieostrożni?
• Bezpieczny dom — szukamy przedmiotów, które mogą być przyczyną wypadku.
• Odpowiadamy za bezpieczeństwo rodzeństwa i rodziców.
• Prąd elektryczny.
• Ogień.
• Bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze i deskorolce.
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• Zatrucia, szkodliwe pokarmy, chemikalia, lekarstwa.
• Niebezpieczne zwierzęta domowe, groźne rośliny.
• Bezpieczna szkoła.
• Jak postępujemy w przypadku zagrożenia i po wypadku?

Program „Żyj bezpiecznie” pozwolił osiągnąć następujące cele dydaktyczne:

1. Uczniowie uzyskali wiedzę o niebezpieczeństwach urazów i zatruć oraz ich przy-
czynach.

2. Poznali bezpieczne i skuteczne sposoby
· reagowania w sytuacjach zagrożenia
· oraz unikania takich sytuacji.

3. Zapoznali się z konsekwencjami działań ryzykownych, przebywania w pobliżu
potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, substancji i zwierząt, które często
stanowią przyczynę wypadków.

4. Uczniowie znacząco podnieśli swój poziom wyobraźni i ostrożności.
Ważne było, by przy realizacji programu:
• Dzieci samodzielnie rozwiązywały problemy i wykonywały zadania. Poprzez wła-

sną pracę badawczą bogaciły wiedzę i zdobywały doświadczenie. Nauczyciel
wskazywał jedynie kierunek działania.
• Nowa wiedza wprowadzona była w oparciu o już posiadaną. Często odwoły-

wałyśmy się do przykładów, pomagałyśmy uczniom znaleźć „nić przewodnią”
ułatwiającą zapamiętanie i wiązanie znanych i nowych wiadomości w spójną
całość.
• Zajęcia były atrakcyjne i zróżnicowane pod względem formy, umożliwiając mak-

symalne skupienie uwagi dziecka.
• Pojęcia abstrakcyjne łączyłyśmy z konkretnymi doświadczeniami uczniów, na-

wiązywałyśmy do przeżyć dzieci.
• Często sprawdzałyśmy, czy dziecko wszystko rozumie, prosząc o powtórzenie,

zademonstrowanie, wykorzystanie wiedzy w nowej sytuacji wywołanej na lekcji.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ — zaprezentowany nauczycielkom
nauczania zintegrowanego jako lekcja otwarta,
zrealizowany z uczniami klasy I na dwóch godzinach
lekcyjnych.

Temat: Bezpieczny dom — szukamy przedmiotów, które
mogą być przyczyną wypadku.

Cele:

Uczniowie:
— poznają skutki złego wykorzystywania przedmiotów codziennego użytku
— rozumieją konieczność unikania niebezpiecznych sytuacji
— poznają mechanizmy powstawania wypadków w domu
— nauczą się udzielania pomocy poszkodowanemu
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Przebieg zajęć:

1. Pogadanka wstępna — nawiązanie do tematu zajęć — zwrócenie uwagi, że wy-
padkom w domu najczęściej ulegają dzieci, osoby niepełnosprawne i w wieku
podeszłym. Zazwyczaj są to upadki z wysokości, uderzenia o twarde przedmioty,
np. meble, urazy spowodowane spadającym przedmiotem, przerwanie ciągłości
skóry lub śluzówki ostrymi przedmiotami. Często przyczyną wypadku w domu
są urządzenia elektryczne (grzejnik, żelazko, mikser, sokowirówka, maszyna do
szycia, kontakt elektryczny, kuchenka elektryczna, gazowa, suszarka do wło-
sów), które mogą doprowadzić do porażeń prądem elektrycznym i oparzeń, oraz
zabawki dla dzieci i niebezpieczne zabawy, które mogą doprowadzić do zachły-
śnięcia, zranień, zwichnięć, uszkodzeń oka, aż do wstrząśnienia mózgu.

2. Warto wyjaśnić uczniom niektóre terminy i poinstruować o zasadach postępo-
wania:

OPARZENIA I SPARZENIA

Przy dużych ranach oparzeniowych traci się wiele płynu śródtkankowego za-
wierającego sole. Ta utrata płynu może doprowadzić do wstrząsu, którego ob-
jawami są: szybsze i słabsze, a w końcu prawie niewyczuwalne tętno, bladość,
zimna skóra, dreszcze i pot na czole, wyraźny niepokój rannego, który na ogół
pozostaje przytomny.

CO ROBIĆ?

— natychmiast zdjąć ostrożnie całą odzież i zranioną powierzchnię płukać
w strumieniu wody; ciągłe spłukiwanie powinno trwać jak najdłużej, na-
wet w czasie transportu do szpitala.

PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — WSTRZĄS ELEKTRYCZNY

Silny wstrząs elektryczny może spowodować utratę przytomności i bezdech.
W miejscu, w którym prąd dostał się do ciała, mogą wystąpić głębokie rany.
Po wstrząsie elektrycznym należy wezwać lekarza, nawet gdy ofiara ma tylko
nieznaczne oparzenia.

CO ROBIĆ?

— przerwać dopływ prądu: wyciągnąć wtyczkę lub bezpiecznik
— osobę poszkodowaną należy usunąć spod napięcia na materiale nieprze-

wodzącym, np. suche drewno, gruba warstwa gazet
— ułożyć ofiarę spokojnie, kontrolować tętno i oddychanie

ZADŁAWIENIE U DZIECI

Gdy dziecko zadławi się kawałkiem pokarmu lub jakimś małym przedmiotem,
np. piłeczką pingpongową, i nie może go wykrztusić, trzeba, odpowiednio do
wieku dziecka, podjąć natychmiast odpowiednie działanie.

CO ROBIĆ?

— u dzieci powyżej dziesięciu lat i starszych pchnięcie w żołądek może spo-
wodować odblokowanie
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— w przypadku zatrzymania oddechu u dzieci od roku do dziewięciu lat na-
leży usiąść i ułożyć dziecko przez kolano twarzą w dół, następnie uderzyć
kilka razy silnie nadgarstkiem między łopatkami; gdy blokada nie ustąpi,
powtórzyć zabieg.

WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU

— na skutek nieszczęśliwego wypadku powoduje utratę przytomności. Stan ten
może trwać kilka sekund lub minut. Potem utrzymuje się zwykle przez pewien
czas przytępienie świadomości. Fazie tej często towarzyszą wymioty, bóle, za-
wroty głowy. Moment poprzedzający bezpośrednio wypadek objęty jest zwykle
luką pamięciową, trwającą niekiedy zaledwie ułamki sekund.

CO ROBIĆ?

— rannego bezwzględnie ułożyć (tylko lekarz ma prawo zadecydować, czy ran-
ny może wstać)

— należy skontrolować oddech
— nieprzytomnego ułożyć na boku i wezwać lekarza

Należy liczyć się ze zwiększeniem liczby wypadków w domu, gdyż dzieci coraz
częściej samotnie w nim przebywają.

3. Podział uczniów na trzy zespoły i przydzielenie zadań do wykonania — dla każ-
dego zespołu arkusz szarego papieru, klej, przygotowane zestawy wyrazów do
odczytania (nazw mebli, nazw domowych urządzeń elektrycznych, nazw zaba-
wek i przedmiotów, które mogą stać się przyczyną wypadku w domu) oraz od-
powiednie rekwizyty do odegrania scenek dramowych, kukiełka Rufiego.

ZESPÓŁ I

Zad. 1. Z podanego zestawu wyrazów wybierzcie nazwy tych przedmiotów domo-
wych, które Waszym zdaniem mogą być przyczyną wypadku w domu, i naklejcie
je na szary arkusz papieru. Zastanówcie się, jak można uniknąć wypadku z po-
wodu tych przedmiotów w domu.
Zad. 2. Przygotujcie scenkę dramową, w której pokażecie skutki „bujania się na
krześle”. Głównym bohaterem scenki będzie pies — Rufi, który poniesie skutki
nierozsądnego zachowania się. Możecie wykorzystać wierszyk o Rufim:
„Rozbujał się Rufi na drewnianym krześle i potłukł się boleśnie”.
Zad. 3. Pomyślcie, jak udzielić Rufiemu pomocy.

ZESPÓŁ II

Zad. 1. Z podanego zestawu wyrazów wybierzcie nazwy domowych urządzeń
elektrycznych, które Waszym zdaniem mogą być przyczyną wypadku w domu,
i naklejcie je na szary arkusz papieru. Zastanówcie się, jak można uniknąć
wypadku z udziałem tych przedmiotów.
Zad. 2. Przygotujcie scenkę dramową, w której pokażecie skutki „poparzenia
się żelazkiem”. Głównym bohaterem będzie pies — Rufi, który poniesie skutki
nieostrożnego zachowania się. Możecie wykorzystać wierszyk o Rufim:
„Skakał Rufi z szafy z wrzaskiem i oparzył się żelazkiem”.
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Zad. 3. Pomyślcie, jak udzielić Rufiemu pomocy.

ZESPÓŁ III

Zad. 1. Z podanego zestawu wyrazów wybierzcie nazwy zabawek i przedmiotów,
które mogą być przyczyną wypadku w domu, i naklejcie je na szary arkusz pa-
pieru. Zastanówcie się, jak można uniknąć wypadku z powodu tych zabawek
w domu.
Zad. 2. Przygotujcie scenkę dramową, w której pokażecie skutki „zadławienia
się piłeczką pingpongową”. Głównym bohaterem będzie pies Rufi — on poniesie
skutki nieostrożnego zachowania. Możecie wykorzystać wierszyk o Rufim:
„Beztroski Rufi tak się rozbawił, że się prawie piłeczką pingpongową udławił”.
Zad. 3. Pomyślcie, jak udzielić Rufiemu pomocy.

4. Omówienie przykładów wypadków zaprezentowanych w scenkach dramowych
i odwołanie się do doświadczeń dzieci:
A. Przedstawiciele grup przedstawiają urządzenia i przedmioty

(znajdujące się na szarych arkuszach, uzasadniają wybór);
B. Prezentacja przygotowanej scenki dramowej;
C. Praktyczne udzielenie pierwszej pomocy

(wybrane pary uczniów w każdej grupie udzielają pierwszej pomocy poszko-
dowanemu Rufiemu);

D. Sformułowanie wniosków dotyczących bezpiecznego przebywania w domu,
a w razie wypadku odpowiedniego postępowania z poszkodowanym — ukła-
danie zdań z rozsypanki wyrazowej według wyników działań matematycz-
nych, znajdujących się na odwrocie każdej kartki — według pomysłu na-
uczyciela dzieci układają wyniki rosnąco lub malejąco i odczytują hasła
typu: Uważaj na przeszkody! Poparzenia należy schłodzić wodą! Żadnych
kuleczek i piłeczek nie wkładaj do swoich usteczek!

Ułożone przez uczniów hasła zostały wyeksponowane na gazetce klasowej, do-
tyczącej bezpieczeństwa, obok trzech ważnych numerów: 997, 998, 999.

5. Wykonanie testu „Mamo, bądź spokojna!”.

TEST ,,MAMO, BĄDŹ SPOKOJNA!’’

Jesteście już duzi, wychodzicie sami na podwórko, często zostajecie sami w do-
mu bądź zapraszacie dla towarzystwa kolegę.

Wasze mamy pozwalają Wam na to, bo Wam ufają. Ale i tak się niepokoją.
Czy słusznie Wam wierzą? Czy potraficie zachować się w domu tak, aby samemu
sobie nie zrobić krzywdy? Czy słusznie mówicie: „Mamo, bądź spokojna!”?

Spróbujmy się o tym przekonać. Przeczytaj pytanie i wybierz jedną odpo-
wiedź.

1. Mama musiała wyjść z domu. Zgodziła się na przyjście kolegi, któremu
dawno chciałeś pokazać nowe rolki.

a) Zakładacie rolki (po jednej na nogę) i jeździcie, ścigacie się po całym
mieszkaniu.

b) Zakładacie rolki i chodzicie w nich po mieszkaniu.
c) Nie zakładacie rolek, bo mama nie pozwala na jazdę na rolkach

w mieszkaniu.
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2. Bawicie się w chowanego.
a) Chowacie się na parapetach okiennych za zasłonami, wspinacie się na

meblościanki, żeby nikt Was nie znalazł, przesuwacie meble.
b) Zamykacie się w sza	ach.
c) Chowacie się tylko pod stołem.

3. Kolega prosi Cię, abyś pokazał nowy scyzoryk taty:
a) Jesteś dumny z zakupu taty, przynosisz scyzoryk, otwierasz i pokazu-

jesz, jak on działa.
b) Przynosisz scyzoryk taty, ale nie otwierasz go, nie pokazujesz, jak on

działa.
c) Odmawiasz koledze i mówisz, że obejrzycie scyzoryk po powrocie taty

z pracy.
4. Dostałeś nową piłkę do koszykówki:

a) Zawieszasz kosz na drzwiach z szybką w środku i trenujesz rzuty do
kosza.

b) Trenujesz tylko odbijanie piłki w pokoju i rzut piłki do plastikowego
wiaderka.

c) Oglądasz swoją nową piłkę po raz setny, głęboko wzdychasz, że tak
daleko do wiosny i odkładasz ją na miejsce.

5. Twoim ulubionym zajęciem jest lepienie z masy solnej zwierzątek.
a) Włączasz elektryczny piekarnik i suszysz w nim swoje prace.
b) Przygotowane prace wkładasz do piekarnika i włączasz na 10 minut.
c) Bez pozwolenia mamy, podczas jej nieobecności nie włączasz piekarni-

ka elektrycznego.
6. Mama dostała w prezencie urodzinowym maszynkę elektryczną do mięsa,

która bardzo Ci się podoba:
a) Pokazujesz koledze prezent mamy i razem postanawiacie wypróbować

działanie nowego urządzenia elektrycznego.
b) Oglądacie maszynkę, rozkręcacie na części, ale nie sprawdzacie, jak

działa.
c) Oglądacie tylko maszynkę do mięsa, podziwiacie jej wygląd i odkładacie

prezent mamy.

ROZWIĄZANIE

Jeżeli wybrałeś punkty „c”, a jeszcze do tego pamiętasz, żeby nie otwierać obcym
drzwi — to owszem, mama może być o Ciebie spokojna.
Jeżeli wybrałeś punkty „b” — niedobrze! Nie dziw się, że mama się niepokoi i zo-
stawia w domu tylko w razie konieczności. Musisz stać się doroślejszy i bardziej
odpowiedzialny.
Nie sądzę, aby ktoś wybrał punkty „a”, bo to już prawdziwy horror! Gdybym
była mamą kogoś takiego, nie zostawiłabym go samego nawet na sekundę, bo
zachowałby się jak małe dziecko. No, ale to na pewno nie jesteś Ty.

6. Zadanie domowe — malowanie wybranych ilustracji do ułożonych na lekcji ha-
seł z książeczki „Bezpieczny dom”. (W ramach realizowanego programu każdy
uczeń otrzymał książeczkę edukacyjną, która wszystkich bardzo zainteresowa-
ła).
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Na zakończenie realizacji programu „Żyj bezpiecznie” reprezentanci klas pierwszych,
drugich i trzecich wystawili teatrzyk podwórkowy tematyką związany z bezpiecznym
spędzaniem czasu w domu i na placu zabaw.

Przedstawienie odbyło się na sali gimnastycznej, a uczestniczyli w nim wszy-
scy uczniowie klas I–III wraz z wychowawcami oraz reprezentacje uczniów pięciu
gdyńskich szkół z opiekunami, którzy w swoich placówkach również realizowali
program bezpieczeństwa. Uroczystość uświetnili między innymi przedstawiciele Ko-
mendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gdyni, Komendy Miejskiej Policji, Urzędu Miasta
i Kuratorium.

Oto nasz teatrzyk:

Scena podzielona została na cztery obszary. Jeden przypominał wyglądem podwór-
ko, pozostałe trzy wnętrze domu. W każdym segmencie sceny nieruchomo stali
uczniowie „ożywający” jedynie w chwili prezentacji swojej scenki.

Od strony widowni wchodzą HEROLD, KIEPURKA i KATARYNIARZ z grupą dzie-
ci

HEROLD (woła głośno)
Nasz teatrzyk podwórkowy daje występ gratisowy!
Zobaczycie różne cudy, hokus-pokus, śmiech na pudy!
Nie brak będzie wśród numerów akrobatów i żonglerów!
Nawet się nikomu nie śni, jakie tu usłyszy pieśni!
Radio — lipa, kino — lipa, tylko u nas taka stypa!
Proszę z okien na nas patrzeć i bić brawa jak w teatrze!
Wszystkim damom się kłaniamy i nasz występ zaczynamy!
Kiepura naszego podwórka odśpiewa przepisową „Balladę podwór-
kową”.

KIEPURKA (śpiewa)
Sporo podwórek jest na tym świecie,
Jedno znajduje też tu się,
Ale takiego, jak to, drugiego
Nie ma na całym globusie.
Nikt nie rozsiewa tu żadnych plotek,
Nikt psów na nikim nie wiesza,
Nikt się do cudzych sprawek rodzinnych
Nigdy, przenigdy nie miesza.
Wszystkie dzieciaki istne anioły!
Też przepadają za ciszą,
W piłkę nie grają, z proc nie strzelają,
Kredą na ścianie nie piszą.

KATARYNIARZ (śpiewa)
Dozorca dzieci niezwykle kocha,
Złego nie powie im słówka,
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Podwórko miotłą codziennie gładzi,
A dzieci głaszcze po główkach.

WSZYSCY (śpiewają)
Woda jest zawsze, światło się świeci,
Nikt nie ma złych obyczajów —
Gospodarz święty, anielskie dzieci,
Więc wszyscy żyją jak w raju!

Wszyscy przy dźwiękach muzyki chowają się za parawanem.
Pozostaje jedynie HEROLD

Na scenę z widowni wjeżdża z impetem chłopiec na rowerze. Nie ma kasku ani
ochraniaczy. Wykonuje niebezpieczne akrobacje. Z widowni słychać odgłosy
przerażenia.
W pewnym momencie chłopiec przewraca się. Podbiega do niego HEROLD, po-
maga chłopcu wstać.

HEROLD To lekkomyślność, kolego!
Wybierając się na rower, zakładaj zawsze kask i ochraniacze — to
ważne!

Zdejmuje z głowy kask i nakłada chłopcu, wyjmuje z plecaka ochraniacze
i wręcza mu.
Chłopiec ubiera je i dziękuje.

HEROLD Bezpiecznej jazdy!

Chłopiec znika za parawanem.
GONG

„Ożywają” postaci pierwszej scenki.

Występują: DZIEWCZYNKA, MAMA, WŁAŚCICIEL psa, PIES.

Przebieg:
— dziewczynka skacze przez skakankę
— jej mama nieco oddalona, zupełnie pochłonięta jest rozmową przez telefon
— w ich kierunku zmierza człowiek z psem spuszczonym ze smyczy
— po chwili pies atakuje dziewczynkę, przewraca ją i przytrzymuje

MATKA (zauważa niebezpieczeństwo i krzyczy)
Co pan robi? Dlaczego ten pies nie jest na smyczy? Dlaczego nie ma
kagańca?
Czy był szczepiony?

WŁAŚCICIEL (cicho i nieśmiało)
Kiedyś był, ale...
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MATKA Dzwonię natychmiast na policję!
(wciskając numer — głośno wymawia cyfry 997)

Postacie nieruchomieją. Zgromadzeni na scenie mówią:

Nie ryzykuj, przecież wiesz, co jest dobre, a co nie!

GONG

„Ożywają” postaci drugiej scenki.

Występują: DZIECKO, MAMA, LEKARZ

MAMA Co ci jest?

DZIECKO Brzuch mnie boli.

MAMA Co zjadłaś?

DZIECKO Nie wiem.

MAMA Mocno boli?

DZIECKO Mocno.

MAMA Dzwonię po pogotowie!
(wyciąga telefon i wystukuje numer, mówiąc przy tym głośno — 999)

LEKARZ Pogotowie, słucham.

MAMA Moja córka bardzo źle się czuje. Proszę przyjechać!

LEKARZ Jaki adres?

MAMA Kwiatowa 7.

LEKARZ Przyjąłem, już jadę.
(Lekarz podchodzi do dziecka i pyta)
Co ci jest?

DZIECKO Brzuch mnie boli.

dotykając czoła dziecka, mówi:

LEKARZ Masz gorączkę. Pokaż język. (dziecko wyciąga język)
Obłożony. Co jadłaś?

DZIECKO Nie pamiętam.

lekarz rozgląda się wkoło
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LEKARZ Dużo tutaj roślin! (zwracając się do mamy)
Czy są wśród nich trujące?

MAMA Tak, to te i jeszcze tamta.

lekarz do dziecka

LEKARZ Czy ruszałaś te rośliny? Czy może brałaś ich kwiatki lub listki do ust?

DZIECKO Tak, one mają taki smaczny sok.

LEKARZ Niedobrze, zatrułaś się tym sokiem. Muszę natychmiast zabrać cię do
szpitala!

Postacie nieruchomieją. Zgromadzeni na scenie mówią:

Nie ryzykuj!

GONG

„Ożywają” postaci trzeciej scenki.

Występują: SIOSTRA, BRAT, MAMA.

Przebieg:
— mama pochłonięta sprzątaniem
— siostra, upewniając się, że nie jest przez nikogo obserwowana, wyjmuje
z kieszeni przewody elektryczne bez izolacji. Po chwili wkłada kabelek do
otworu gniazda elektrycznego, potem do dwóch. Gwałtownie odsuwa ręce od
gniazdka.
— właśnie w tym momencie brat dziewczynki kieruje na nią swą uwagę.

BRAT Co robisz?

SIOSTRA Nic, nie przeszkadzaj! Albo lepiej odejdź.

BRAT Pokaż! (to mówiąc, próbuje siostrze wyrwać z dłoni przewody)
Mamo! Ona nie chce się ze mną bawić!

MAMA Co tu się dzieje?

SIOSTRA Nic takiego. Zupełnie nic.

MAMA Pokaż, co chowasz!

SIOSTRA Oj, mamo!

mama chwyta córkę za rękę i wyjmuje z jej ręki przewody, jest przerażona
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MAMA Dzieci, tak nie można się bawić. Mógłby porazić was prąd.
(obejmuje dzieci i podchodzi z nimi do odkurzacza, bierze do ręki
wtyczkę i mówi)
Tylko wtyczkę możesz bezpiecznie umieścić w gniazdku elektrycznym!

Postacie nieruchomieją. Zgromadzeni na scenie mówią:

Nie ryzykuj!

GONG

„Ożywa” postać czwartej scenki.

Występuje: DZIEWCZYNKA

Przebieg:
— dziewczynka siedzi przy biurku, zapala świeczkę i czyta książkę.
— po chwili zasypia — jej głowa osuwa się na blat biurka
— słychać muzykę, najpierw spokojną, następnie potęgującą grozę chwili —
na biurku zapala się lampka i miga czerwonym światłem
— chwilę później włącza się czujnik przeciwpożarowy
— wszystkie dzieci grające w poszczególnych scenkach włączają się do akcji:

dwoje dzieci gasi świeczkę
przed widzów wbiega uczeń z telefonem i głośno wymawiając cyfry 998, tele-
fonuje po straż pożarną
w tym samym momencie pozostałe osoby przesuwają za kotarę bohaterkę
scenki, która siedzi na foteliku na kółkach. Wychodzą wszyscy, zajmują miej-
sca w swojej scence i powtarzają kolejny raz:

Nie ryzykuj, przecież wiesz, co jest dobre, a co nie!

Wychodzą dwie sąsiadki.

SĄSIADKA 1 Słyszała sąsiadka? Dorotka stłukła nogę na schodkach.

SĄSIADKA 2 Wiecie! Dorotka w szkole miała wypadek!
Złamała nogę! Wiem od sąsiadek!

SĄSIADKA 1 Spadła ze schodów.

SĄSIADKA 2 Z piętra... Z którego?

SĄSIADKA 1 Nie wiem dokładnie...

SĄSIADKA 2 Ja wiem! Z trzeciego!

SĄSIADKA 1 Wypadła z okna! Słowo honoru!

SĄSIADKA 2 Tak, było u niej czterech doktorów!
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SĄSIADKA 1 I pielęgniarka!

SĄSIADKA 2 I pogotowie! Ma nogi w gipsie!

SĄSIADKA 1 I guz na głowie!

SĄSIADKA 2 Biedna Dorotka!

SĄSIADKA 1 Okropne rzeczy!

SĄSIADKA 2 Już pewno nigdy się nie wyleczy...

(wchodzi HEROLD, a za nim Dorotka)

HEROLD Gdy nad Dorotką plotkarki biadały, wychodzi Dorotka zdrowa
i cała.
Tylko plasterek ma na kolanie. Proszę pokazać plasterek.
(pokazuje kolano)
I o to było całe gadanie. Ale mogło być inaczej.
Gdyby Dorotka na przykład....

mówią wybrane osoby znajdujące się na scenie

OSOBA 1 Spadła ze schodów.

HEROLD Tak, albo na przykład...

OSOBA 2 Potknęła się o swoje zabawki i złamała nogę.

HEROLD Albo...

OSOBA 3 Poparzyła się.

HEROLD To co trzeba zrobić? No, co trzeba zrobić?

WSZYSCY Dzwonić 999!

HEROLD Dobrze, że o tym wiecie!
A teraz podejdźcie do mnie wszyscy.
(wszyscy podchodzą, a HEROLD kieruje się do leżącej w pew-
nym punkcie sceny torby listonosza).

HEROLD Pan listonosz przed paroma godzinami
przyniósł tutaj różne kartki z życzeniami.
Wręczyć kazał te życzenia adresatom,
więc ja na to oczywiście jak na lato!
Wśród powagi, proszę państwa, i skupienia
odczytamy po kolei te życzenia!

Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 1/2006 69



SZKOLNA PROFILAKTYKA

DZIEWCZYNKA 1 Do małego elektryka.
Do kontaktu rąk nie wkładaj,
jeśli rączki chcesz mieć nadal!

DZIEWCZYNKA 2 Do jednego smakosza.
Nie smakuj roślin i lekarstw w ukryciu,
jeśli chcesz zostać jeszcze przy życiu!

DZIEWCZYNKA 3 Do jednego kawalera.
Kiedy bawisz się zapałką, miej w pamięci,
że zabawa niebezpieczna, chociaż ogień nęci!

DZIEWCZYNKA 4 Do rowerzysty.
Jazda na rowerze to przyjemność nie lada,
Jeśli ochraniacze i kask wkładasz!

Wszyscy aktorzy biją brawo dziewczynkom. Wchodzi na scenę kataryniarz.
Aktorzy opuszczają scenę przy dźwiękach katarynki.

Barbara Cegiełka-Broda, Teresa Adamska, Ewa Bonkowska
SP nr 16 w Gdyni
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Maciej M. Sysło, Maria Śmiełowska-Bohn

Forum nauczycieli stosujących
technologię informacyjną
Festiwal Nowych Technologii dla
uczniów

Poprzednie lata...

Nowoczesna technologia informacyjna (TI) głęboko wnika w różne dziedziny życia
człowieka. Komputer, jako jeden z jej podstawowych środków, stał się narzędziem
wspomagającym codzienne działania każdego z nas. Jest to proces, który nie mógł
ominąć również szkoły. Komputer w szkole nie jest już czymś niezwykłym. Nad-
szedł czas na określenie jego roli w szeroko pojętej dydaktyce. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni, Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii
Informacyjnej oraz Urząd Miasta Gdyni w ostatnich dwóch latach były organizato-
rami Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Technologii Informacyjnej. Spotkania
adresowane były do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych i wskazywały możliwości wykorzystania nowoczesnych
środków TI w dydaktyce różnych przedmiotów na kolejnych etapach kształcenia
i w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Patronat naukowy nad tymi konferencjami objął prof. dr hab. Maciej M. Sy-
sło z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, a patronat honorowy
— dr Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni. W spotkaniach uczestniczy-
li: dr Wojciech Szczurek — Prezydent Miasta Gdyni, Ewa Łowkiel — Wiceprezy-
dent Miasta Gdyni, Joanna Zielińska — Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni,
prof. Maciej M. Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Marta Bogda-
nowicz z Uniwersytetu Gdańskiego, Jerzy Ochotny — Pomorski Kurator Oświaty,
Krzysztof Kurszewski — Wizytator ds. edukacji informatycznej w Kuratorium Oświa-
ty w Gdańsku, Artur Dyro — dyrektor firmy Young Digital Poland Gdańsk, przed-
stawiciele władz samorządowych, dyrektorzy i nauczyciele z Gdyni oraz z innych
miast z całej Polski.

Spotkania były również okazją do zapoznania się z oprogramowaniem eduka-
cyjnym i ofertą wydawnictw. Swoją ofertę wydawniczą zarówno książek, jak i multi-
mediów zaprezentowały m.in.: WSiP, Young Digital Poland, Nowa Era, Aidem Media,
Harmonia. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie szkołą zaprezentowały fir-
my: QNT, ProgMan, Vulcan i Ka2.
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W obu spotkaniach wzięło udział blisko 350 nauczycieli z całej Polski. Sesje te-
matyczne poświęcone były: przedmiotom humanistycznym, przyrodniczym, naucza-
niu zintegrowanemu, komputerowi w terapii, matematyce i algorytmice, ogólnosz-
kolnemu programowi wychowawczemu oraz technologii informacyjnej w praktyce.
Zajęcia odbywały się w formie prezentacji i warsztatów.

Prezentacje nauczycieli były przykładami dobrej praktyki, mogły posłużyć słu-
chaczom warsztatów do pracy nad własnymi propozycjami wykorzystania technolo-
gii informacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wszystkie te czynniki miały
znaczący wpływ na poziom merytoryczny przedsięwzięć i wskazywały nauczycielom
integrującą rolę TI w dydaktyce.

Podczas VII Forum dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja poruszająca
problemy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W jej programie znalazły
się: sprawy organizacyjno-prawne dotyczące prowadzenia kształcenia integracyjne-
go w szkołach, zagadnienia związane z nauczaniem w klasach I–III i dostosowaniem
sprzętu komputerowego do potrzeb niepełnosprawnych.

Dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Gdyni ukazały się broszury zawiera-
jące streszczenia wystąpień na VI i VII Forum oraz krótkie informacje o sponsorach.

Materiały z VI Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Technologii Informacyjnej zo-
stały również opracowane i wydane w formie prezentacji multimedialnej na płycie
CD, wykonanej na zlecenie firmy Microsoft w ramach programu „Partnerstwo dla
Przyszłości”. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Oba spotkania poszerzyły zakres, jak również poziom merytoryczny stosowania
technologii informacyjnej w gdyńskich placówkach oświatowych, a także przyczyniły
się do promocji Gdyni.

Technologia informacyjna zmienia obraz społeczeństwa, które według socjolo-
gów staje się coraz bardziej społeczeństwem informacyjnym. Jednak do szkoły zna-
komicie pasuje historia opowiedziana przez prof. Antoine’a Roosena z Uniwersytetu
w Liege:

Zmarły w średniowieczu nauczyciel — dzięki cudom nowoczesnej medy-
cyny — ożył. Współcześni nauczyciele zaprowadzili go wpierw do całkowicie
zautomatyzowanej fabryki. Doznał szoku. W laboratorium biochemicznym po-
kazano mu eksperymenty z klonowaniem. Pobladł z przerażenia. Wreszcie
weszli do szkoły. Uśmiechnął się wtedy, z ogromnym zadowoleniem podszedł
do tablicy i kontynuował lekcję przerwaną kilkaset lat temu.

Mamy nadzieję, że Ogólnopolskie Fora Nauczycieli Technologii Informacyjnej spo-
wodują, że nauczyciel z przytoczonej wypowiedzi czułby się zakłopotany, wchodząc
do klas w polskich (gdyńskich) szkołach.

W tym roku...

W dniach 2–4 czerwca 2006 r. odbędzie się w Gdyni kolejne, już VIII Forum Na-
uczycieli Technologii Informacyjnej. Jednocześnie nasze środowisko oświatowe
wystąpiło z inicjatywą przybliżenia technologii informacyjnej uczniom — tak zro-
dził się pomysł zorganizowania Festiwalu Nowych Technologii. Odbędzie się on
w dniach poprzedzających forum, od 29 maja do 2 czerwca, czyli w tydzień po Bał-
tyckim Festiwalu Nauki.
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W ramach festiwalu planujemy zorganizowanie wielu imprez związanych z tech-
nologią informacyjną, informatyką i komputerami, w tym m.in.:
• konkursu Mistrza Klawiatury dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni;
• konkursu z zakresu technologii informacyjnej i informatyki w ramach między-

narodowego konkursu Bóbr (Beaver);
• Małej Olimpiady Informatycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-

nych;
• warsztatów przedmiotowych dla uczniów i dla nauczycieli, prowadzonych przez

metodyków i przedstawicieli producentów oprogramowania edukacyjnego;
• zawodów rowerowych dla uczniów i dla nauczycieli;
• prelekcji i „show” związanych z różnymi aspektami technologii informacyjnej

w życiu.
Nasze zaproszenie przyjął znany językoznawca — profesor Jan Miodek, który wy-
głosi prelekcję na temat języka współczesnych Polaków, z uwzględnieniem nalecia-
łości obcych i technicznych.

Spodziewamy się udziału w festiwalu i w forum wielu firm komputerowych z te-
renu Trójmiasta i z innych obszarów kraju.

Współorganizatorami festiwalu i forum w 2006 roku są m.in. następujące in-
stytucje edukacyjne z Gdyni: Zespół Szkół Nr 7, III Liceum Ogólnokształcące im.
Marynarki Wojennej, Akademia Morska, Akademia Marynarki Wojennej oraz Sto-
warzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej (SNTI).

Patronat honorowy nad tymi imprezami w 2006 roku objął Prezydent Mia-
sta Gdyni dr Wojciech Szczurek. Zostały one włączone przez Pana Prezydenta do
programu obchodów 80 rocznicy powstania miasta.

Zachęcamy środowiska oświatowe Trójmiasta i całego województwa pomorskie-
go do aktywnego udziału w festiwalu i forum. Zwłaszcza przy przeprowadzaniu kon-
kursów na etapie szkolnym będzie potrzebna pomoc nauczycieli.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu i forum będą na bieżąco zamiesz-
czane na stronie: www.fnt.com.pl Prosimy również o bezpośredni kontakt z orga-
nizatorem pod adresem: fnt@fnt.com.pl

prof. dr hab. Maciej M. Sysło
Instytut Informatyki

Uniwersytet Wrocławski
syslo@ii.uni.wroc.pl

mgr Maria Śmiełowska-Bohn
Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni

maria–bohn@fnt.com.pl
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Zbigniew Ledóchowski

Czy należy obawiać się egzaminu
maturalnego z informatyki?

Rozpoczął się już rok 2006, a więc coraz bliżej do kolejnego, drugiego (trzeciego,
licząc „hybrydowy” egzamin z roku 2002) w nowej formule egzaminu maturalnego.
Wcześniej niektórzy abiturienci mieli jeszcze możliwość poprawienia wyniku uzy-
skanego w roku 2005 podczas sesji zimowej. W grudniu minionego roku odbyły się
ogólnopolskie próby diagnostyczne. Słowem — coraz bardziej nauczyciele i ucznio-
wie odczuwać będą atmosferę zbliżających się w maju wyzwań. I nawet jeśli rok
drugi to nie to samo co debiut, jeśli pewne wnioski z przebiegu egzaminu matu-
ralnego w roku 2005 wyciągnięto w różnych gremiach, to jednak trudno uwierzyć,
że to, co nas czeka w tym roku, nie budzi już najmniejszych lęków i obaw. W tym
tekście o owych obawach mówić będziemy w kontekście egzaminu maturalnego z in-
formatyki.

Czy zatem pytanie postawione w tytule wyraża obawy głoszone na wyrost?
Wszak matura z informatyki dotyczy stosunkowo wąskiego grona uczniów, w do-
datku przy obecnym swoim statusie nie przesądza w najmniejszym stopniu o zda-
niu lub nie całego egzaminu maturalnego. Jeśli nawet nie miejsce tu na ogłaszanie
szczególnej paniki, to w słowach wyważonych powody do niepokoju wyrazić należy.
Mamy bowiem z jednej strony — nie wahamy się użyć tego słowa — alarmujące
wyniki egzaminu z informatyki w roku 20051), a z drugiej informacje, iż w roku
2006 informatykę jako przedmiot maturalny wybrał już tylko niecały 1% abiturien-
tów (wobec 1,5% w roku ubiegłym). Czy to odpowiada oczekiwaniom? Chyba jednak
nie. Wyniki głęboko zastanawiają, biorąc pod uwagę świadomy(?) wybór przedmiotu
będącego tylko dodatkowym (co jest od początku prowadzenia egzaminu w nowej
postaci problemem samym w sobie). Mała i niestety spadająca liczba zdających —
mimo faktu, iż informatyka jest czym innym (także w kontekście roli społecznej)
niż technologia informacyjna (TI), w zakresie której swoistej biegłości żądamy dziś
od wszystkich absolwentów niezależnie od obranej przez nich drogi życiowej — też
nie stanowi powodu do entuzjazmu. Zwłaszcza że liczba osób zdających na kierunki
informatyczne nie świadczy o szczególnym spadku zainteresowania tą ofertą eduka-
cyjną uczelni, a wręcz przeciwnie. Ucieczkę od egzaminu maturalnego z informatyki

1) Wszystkie cytowane w tekście dane statystyczne pochodzą ze sprawozdania
dotyczącego egzaminu maturalnego w roku 2005 oraz z innych informacji związanych
z tymże egzaminem w roku 2006, umieszczonych w witrynie Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl. Sprawozdanie to będzie niekiedy nazywane w tekście także
raportem.
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w szkole można i trzeba naturalnie tłumaczyć statusem egzaminu, ale wyniki ubie-
głoroczne jeśli już, to raczej odstraszyły niż przekonały kolejnych, potencjalnych
zdających.

Z czego wynika swoisty niedosyt z przebiegu egzaminu maturalnego z informa-
tyki i obawy o jego dalsze losy w latach kolejnych? Spróbujemy na to spojrzeć przez
pryzmat faktów, podanych w sprawozdaniu CKE, a także w kontekście ogólniej-
szym, czyli problemów nie od wczoraj związanych z edukacją informatyczną zwłasz-
cza w maturalnym kontekście.

Najpierw zatem o faktach...
Sprawozdanie CKE nie pozostawia złudzeń. Egzamin maturalny z informatyki był
dla zdających trudną próbą, zbyt trudną dla wielu z nich. Jeśli przypomnimy, że
30-procentowy próg oznaczający zdanie egzaminu przekroczono tylko w 5 wojewódz-
twach, gdy idzie o licea ogólnokształcące (i to bardzo minimalnie, w najlepszym razie
jest to wskaźnik około 35%), a w żadnym gdy idzie o licea profilowane, to już dalsze
komentarze są tu zbyteczne — nawet jeśli średnie wojewódzkie nie mówią dokład-
nie o różnicach między szkołami i zapewne o dość przyzwoitym poziomie egzaminu
w wielu z nich. Na pewno jednak rewelacji nie było nawet w tych najlepszych pla-
cówkach, jeśli najlepszy indywidualny wynik to 86 punktów, najczęściej osiągany
oscylował w granicach 20 punktów, 70% zdających nie przekroczyło 40 punktów,
wreszcie sprawozdawca CKE rozkład wyników ocenia jako prawoskośny (przesu-
nięty w stosunku do średniej w stronę wyników niższych niż średni). Dziwi (choć
pewnie głównym powodem jest status przedmiotu dodatkowego), że w powodzi róż-
nych ocen i komentarzy po zakończeniu egzaminu tak łatwo oceniający przeszli nad
tymi faktami do porządku dziennego, zajmując się niezbyt dobrymi w ogólnej ocenie
wynikami z kilku innych przedmiotów (choć tamte często i tak były daleko lepsze
od tych z informatyki), a mało zajmując się egzaminem z informatyki.

Także statystyczna ocena zadań potwierdza opinię o stopniu trudności egza-
minu. Tylko jedno zadanie, biorąc pod uwagę oba arkusze egzaminacyjne, okazało
się łatwe, pozostałe były trudne i bardzo trudne. Oczywiście ta ocena zadań jest
konsekwencją wyników uzyskanych przez uczniów, ale jeżeli olimpijczyk drugiego
etapu Olimpiady Informatycznej (jaskrawy przypadek znany osobiście autorowi),
olimpiady tak bardzo ukierunkowanej na wiedzę i umiejętności w zakresie algoryt-
mów i programowania (z czym, jak mówi sprawozdanie, uczniowie mają tradycyjnie
kłopoty największe) nie osiąga nawet 60 punktów, to mimo wszystko na usta ciśnie
się kolokwialny zwrot, że coś tu nie tak.

Wydaje się, oprócz pewnych przyczyn ogólnych tego stanu rzeczy tkwiących
w sposobie realizacji zadań związanych z edukacją informatyczną przez szkoły (i nie
tylko), że całkiem czystego sumienia układający ten zestaw zadań mieć też nie mogą.
Trudno do końca podzielić wyrażony w sprawozdaniu pogląd, iż arkusze skonstru-
owano dobrze i w pełni znalazły w nich realizację wymogi egzaminacyjne (w domyśle
zatem wina za gorsze od oczekiwań wyniki leży tylko po stronie uczących i uczniów).
Na pewno nie należy, co tu i ówdzie też się słyszy, potępiać w czambuł wszystkich
zadań, ale to i owo dałoby się pewnie im wytknąć. Realizacja wymogów egzaminacyj-
nych, nawet jeśli trudno zarzucić jej braki, a trafność doboru problemów te wymogi
sprawdzających oraz czytelność tychże problemów to jednak trochę dwie różne spra-
wy. Nie jest intencją tego tekstu szczegółowa ocena samych zadań, zrobiono to już na
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pewno w samych komisjach egzaminacyjnych, niezależnie od wniosków zawartych
w sprawozdaniu, ponadto wobec czasu, jaki upłynął od maja 2005 roku, nie ma
to już większego sensu. Poprzestańmy zatem na kilku uwagach ogólniejszych doty-
czących zadań w obu arkuszach, formułując je, mamy wszakże na uwadze raczej
przyszłość i kolejne arkusze, niż te, które już przeszły do historii:
• rzuca się w oczy zbytnie rozbudowanie zadań i niedostosowanie ich do limi-

tów czasowych (praktycznie w obu arkuszach, choć bardziej w praktycznym),
mówili o tym sami uczniowie. Czy dążenie do tworzenia kolejnych podpunktów
danego zadania (czasami sztucznych, nic nie wnoszących w sensie sprawdzenia
wiedzy i umiejętności ucznia, a tylko wydłużających czas rozwiązywania zada-
nia) w imię ułatwienia sobie „rozpisania” klucza punktowego to dobry pomysł
— zamiast większego (punktowego) dowartościowania ciekawych podpunktów,
istotnie związanych z postawionym problemem?
• nie ma podstaw do stawiania zarzutu o braku rzetelnej standaryzacji zadań,

ale pewne wątpliwości w tym zakresie pozostają;
• zadaniem, którego umieszczenie w całym zestawie było w naszej ocenie pomy-

słem raczej chybionym, jest zadanie nr 2. Do dziś nie jest jasne, czy zadanie
o takim charakterze i tym sposobie jego sformułowania (dość zawikłany, trochę
w duchu problemów konkursowych, które wszakże są czym innym niż matural-
ne) odegrało przypisaną mu rolę, gdy idzie o „penetrację” określonych obszarów
wymagań. Lista umiejętności uczniowskich niezbędnych do jego rozwiązania
mieści się prawie w całości (raport CKE) w obszarze drugim standardów wy-
magań, dotyczącym korzystania z informacji. Istotnie w większości poleceń tego
zadania uczeń formułuje odpowiedzi na pewne pytania o charakterze sprawdza-
jącym rozumienie zadania, sprawdza działanie gotowych struktur lub co najwy-
żej formułuje w postaci algorytmicznej rozwiązanie dla podproblemów większej
całości. A przy tym nie przychodzi mu to wcale łatwo, bo postawiony problem do
łatwych (a może lepiej — nazbyt czytelnych w kontekście czasu przeznaczonego
na cały arkusz) nie należał. Nasuwa się teza, iż podobny zakres umiejętności
(a może nawet bardziej rozszerzony) można było sprawdzić, dobierając zupełnie
inny problem, o dużo czytelniejszej strukturze;
• zadanie 4, choć ciekawe, razi nieco swoistym zmatematyzowaniem — problem

znowu jest sformułowany w języku funkcji matematycznych (znowu, bo kwe-
stie szeregów, funkcji itp. uczeń rozważał w zadaniu pierwszym), nadto pojawia
się tu (przynajmniej w podstawowym wariancie rozwiązania) konieczność się-
gnięcia po metodę bisekcji (a odwołanie do algorytmów numerycznych dostrzec
można było we wspomnianym zadaniu 1 — technika kolejnych przybliżeń i koń-
czenie obliczeń w sposób charakterystyczny dla takich obecnych w programach
nauczania algorytmów, jak np. algorytm Newtona-Raphsona znajdowania pier-
wiastka z liczby). Te związki z matematyką są oczywiste i nieuniknione także
podczas matury, ale gdy występują jawnie w treści zadań w przesadnej liczbie,
to też chyba nie najlepiej, zwłaszcza gdy idzie o potrzebę zastosowania arku-
sza kalkulacyjnego (narzędzie, jak w każdym zadaniu, nie jest wskazane, ale
to jawi się niemal od razu jako najbardziej optymalna pomoc przy rozwiąza-
niu tego akurat zadania), a więc oprogramowania tak bardzo uniwersalnego,
także w aspekcie doboru problemów z bardzo szerokiego spektrum możliwych
zastosowań. W tym kontekście zdanie z raportu CKE wskazujące jako przyczy-
nę problemów z tym zadaniem nieumiejętność radzenia sobie z zadaniami tek-

76 Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 1/2006



TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W NAUCZANIU

stowymi o aspekcie obliczeniowym całkiem przekonujące nie jest. Już całkiem
dodatkowo zauważmy, że uzupełnienie punktu 4c prośbami o dane dotyczące
parametrów systemu komputerowego wygląda w kontekście całego zadania ra-
czej sztucznie i jest przykładem owego mnożenia poleceń, o którym mowa była
wyżej;
• zadanie 5 nie powinno być trudne, odwołuje się wszakże do pewnych algo-

rytmów podstawowych (szukanie najczęściej występującego elementu w ciągu
liczb), ale jego spore rozbudowanie (jednak dwa pełne algorytmy do wykonania,
co zawsze jest najtrudniejszym dla ucznia elementem + proste polecenie dodat-
kowe) sprawiło, iż dla rozwiązujących okazało się wręcz bardzo trudne (raport
CKE);
• niedobrze, że zabrakło zadań umiarkowanie trudnych.

Nie w takim czy innym sformułowaniu zadań leżą wyłącznie przyczyny niezbyt do-
brych wyników egzaminu maturalnego. To podkreślono wyżej i do tego powrócimy
dalej, a tu dla porządku i obiektywnej równowagi warto wspomnieć o dwóch przy-
najmniej dobrze zauważalnych walorach skonstruowanych arkuszy:
• pojawiły się dwa ciekawe zadania odnoszące się do tych metod i obszarów za-

stosowań informatyki, które we współczesnym świecie odgrywają tak dużą rolę.
Mowa tu najpierw o komunikacji w sieci, w kontekście bezpieczeństwa i wia-
rygodności (podpis elektroniczny) przesyłanej informacji oraz różnych form jej
reprezentowania (kompresja) — zadanie 3. Dalej zaś w zadaniu 6 pojawiają się
zagadnienia związane z projektowaniem relacyjnych baz danych oraz szeroko
rozumianym operowaniem informacją w nich zawartą. Dodatkowo okazuje się,
że odniesienie się do takich zagadnień w połączeniu z jasnym i ciekawym sfor-
mułowaniem problemu daje uczniom bardzo duże i dobrze wykorzystane pole
do popisu — zadanie 3 okazało się najłatwiejsze. Nieco gorzej w praktyce by-
ło z rozwiązaniem zadania 6, ale tu przyczyn trudno upatrywać (przynajmniej
wyłącznie) w konstrukcji samego zadania;
• konsekwentnie (znacznie bardziej niż w przeszłości, a mamy tu na myśli nie tyl-

ko maturę w 2002 roku, ale i liczne próby przedmaturalne) stosowano zasadę,
iż dobór narzędzia do rozwiązania problemu w arkuszu II jest ważną częścią
strategii rozwiązującego i potwierdzeniem jego znajomości walorów różnych na-
rzędzi (a więc i umiejętności wyboru najbardziej optymalnego). Nie zmieni tej
oceny nawet czytelnie narzucające się po lekturze treści np. zadania 4 ukierun-
kowanie na to narzędzie, które należałoby wybrać, w tym przypadku był nim
arkusz kalkulacyjny.

Po odniesieniu się do faktów, czyli konstrukcji arkuszy i wyników pracy uczniów,
pora wszak spojrzeć na ogólniejsze tło tego, czego konsekwencje ujrzano po prze-
prowadzeniu egzaminu maturalnego.

Kilka problemów związanych z nauczaniem informatyki
z wnioskami z raportu CKE w tle

Po zakończeniu egzaminu maturalnego w 2002 roku zwracano uwagę na stosunko-
wo słabą znajomość informatora maturalnego (wymagań egzaminacyjnych), w kon-
sekwencji niską świadomość wybierających informatykę co do tego, jakie kłopoty
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mogą ich podczas egzaminu spotkać (wybory przypadkowe). Wydaje się, że w ro-
ku 2005 owe uczniowskie wybory i znajomość wymagań na pewno były większe.
Trudno przypuszczać, że wybór przedmiotu dodatkowego, niewpływającego na wy-
nik całego egzaminu maturalnego, mógł być przypadkowy, także sami nauczyciele
zapewne w większym stopniu zapoznali (i zapoznali się) uczniów z wymaganiami.
Tymczasem jednak raport CKE jako jedną z przyczyn słabszych wyników wskazuje
właśnie brak znajomości wymagań egzaminacyjnych w kontekście mylenia TI z in-
formatyką (mowa jest o zbytnim hołdowaniu treściom związanym z TI podczas zajęć
w szkole). Sprawa — nawet jeśli pewien krąg nauczycieli tak faktycznie czyni — ma
jednak nieco bardziej złożony charakter, a kilka jej aspektów nie do końca zależy
tylko od nauczycieli. Jak się wydaje, dziś zarzut, iż nie odróżnia się TI od informa-
tyki w odniesieniu do większości uczących w szkołach ponadgimnazjalnych, mimo
wszystko nie jest w pełni uzasadniony. Ba, nawet dyrektorzy szkół skutecznie mylący
te dwie dziedziny w czasach, gdy TI w szkołach raczkowało, teraz radzą sobie z tym
(przynajmniej w aspekcie ogólnym, nazewnictwa) coraz lepiej. Nie wolno wszakże
zapomnieć, że bez zmian:
• obowiązkowym przedmiotem w szkołach ponadgimnazjalnych jest TI, a infor-

matyka tylko fakultatywnym;
• w klasach, które mają także informatykę, wszystko odbywa się w obrębie jed-

nego przedmiotu z jedną oceną;
• fakultatywność informatyki wpływa na ogromnie zróżnicowaną liczbę godzin

poświęconych na nauczanie tego przedmiotu w różnych szkołach, w połączeniu
z realizacją obowiązkowych treści z zakresu TI nie ułatwia to pełnej realizacji
programów nauczania w zakresie kształcenia rozszerzonego (informatyki);
• brak przejrzystej relacji między TI i informatyką w szkole wpływa nie tylko na

marny status maturalny przedmiotu, ale i na sposób realizacji treści progra-
mowych.
Wymienione elementy leżą raczej w gestii zarządzających oświatą niż nauczy-

cieli, ale nie ułatwiają dobrego przygotowania uczniów do matury, a tymczasem całą
winę za zbytnie hołdowanie treściom z TI na ogół spycha się na nauczycieli. Oczywi-
ście tych ostatnich nie rozgrzeszamy, o błędach warsztatowych będzie jeszcze mowa,
warto jednak czasami obiektywnie wyważyć wszystkie elementy wpływające na ta-
ką a nie inną jakość procesu dydaktycznego w omawianym zakresie informatyki.
Zwłaszcza że to jeszcze nie wszystko.

Zauważmy np., że nauczanie algorytmów, z którymi jak zwykle najwięcej kłopo-
tów (mówi o tym sprawozdanie CKE), formalnie nie zaczyna się w szkole ponadgim-
nazjalnej, ale w gimnazjum. Formalnie, bo faktycznie brakuje godzin na te treści
(pomijam w tym momencie przygotowanie nauczycieli) na skutek takiej a nie innej
konstrukcji ramowego planu nauczania dla gimnazjum — tylko 2h w gimnazjum na
informatykę wobec naprawdę bardzo rozbudowanej podstawy programowej przed-
miotu, ale na szczęście nowo projektowana podstawa2) w założeniu zakłada wzrost
liczby godzin do 3. Nadto, mimo istotnych zmian w zakresie infrastruktury, ciągle

2) Gdy mowa o podstawie programowej i pracach nad jej zmianą tu i dalej, idzie
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół z późniejszymi poprawkami.
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jeszcze trafiają do gimnazjum uczniowie, którzy niekoniecznie mieli zajęcia w pra-
cowni w szkole podstawowej (z racji jej braku), a to zmusza nauczyciela do uzupeł-
nienia ich wiedzy i umiejętności w zakresie TI kosztem innych treści (często właśnie
znowu kosztem trudnej i niewdzięcznej wiedzy o algorytmach). Jak na to nie spoj-
rzeć, pewien rytm i założona ciągłość w realizacji treści programowych związanych
z algorytmami mogą zostać w ten sposób zaburzone i to dość poważnie, a treści te
będą zrealizowane w bardzo okrojonym czasie.

Mówiąc o pewnych problemach ogólnych, leżących raczej w sferze struktural-
nej niż w samym warsztacie nauczyciela, nie wolno zapominać o tym, kto zdaje
egzamin maturalny. Formalnie wszyscy chętni. I nie idzie tu o to, aby wracać do
ograniczeń, jakie wiązały się ze starą maturą (egzamin z informatyki zdawać mogli
wyłącznie uczniowie realizujący rozszerzony i indywidualnie zatwierdzony program
autorski swego nauczyciela), ale uświadomić sobie, jak trudno sprostać wymaga-
niom egzaminacyjnym już nie tylko tym, którzy godzin z przedmiotu informatyka
mają za mało, ale także tym, którzy bazują jedynie na wiedzy i umiejętnościach wy-
niesionych z lekcji przedmiotu TI. Zapewne tych drugich nie jest wielu, ale zdarzyć
się mogą. W sumie, jak się wydaje (i to już ukłon w stronę twórców nowej pod-
stawy programowej), nawet przy zachowaniu fakultatywności przedmiotu winno się
określić realistyczną, minimalną liczbę godzin, która zapewnia taką realizację pro-
gramów nauczania, aby nie było wątpliwości, że uczeń może sprostać wymaganiom
egzaminacyjnym matury z informatyki. Zaś jeśli trafią na maturę ci, którzy infor-
matyki nie mają w ogóle, to (tu z kolei ukłon raczej w stronę samych szkół) warto
o nich pamiętać choćby poprzez organizację dodatkowych zajęć.

Nie zamierzamy naturalnie uciekać od problemu przygotowania nauczycieli.
Oczywiste jest, że to przygotowanie i błędy metodyczne popełniane w trakcie zajęć
mają znaczący wpływ, niezależnie od wskazanych problemów natury strukturalnej.
Zauważmy wszakże, że stałym i dyżurnym niejako problemem jest brak ewident-
nych i czytelnych standardów przygotowania nauczycieli w zakresie TI i informatyki.
Nie zapominamy naturalnie o dokumencie profesora Sysły3), tyle że jego status nie
jest taki, jakiego oczekiwano, a co za tym idzie, nie taki, jaki mógłby wpłynąć na
porządkowanie wszystkich kwestii związanych z przygotowaniem nauczycieli uczą-
cych informatyki. Dokument, opracowany w swej pierwszej wersji przez jego autora
w 1998 roku, po wprowadzonych doń poprawkach i licznych pozytywnych opiniach
ważnych gremiów (w tym Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej) nigdy nie
uzyskał rangi rozporządzenia. Naturalnie słowo standardy padało często w kon-
tekście bardziej ogólnym i zawsze wtedy jego związki z dokumentem prof. Sysły
były oczywiste. Powstało też rozporządzenie o standardach kształcenia nauczycieli,
w którym część dotycząca obecności TI w programach kierunków pedagogicznych
w dużej mierze wynikała ze standardów (aczkolwiek odpowiednie zapisy są mocno
okrojone w stosunku do oryginału). Standardy zaczęły wywierać również wpływ na
programy studiów podyplomowych. Trudno się oprzeć jednak wrażeniu, że mając
rangę rozporządzenia, miałyby większą szansę, choćby w kontekście spraw rozwa-
żanych w tym tekście, znacząco wpływać na nauczanie informatyki w szkołach. Przy
braku standardów łatwiej o nauczycieli mających istotne braki w wiedzy, a jednak

3) Sysło M.M., Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyj-
nej i informatyki, tu mowa o wersji dokumentu z maja 2003, Wrocław, w tekście nazywane
też krótko standardami.
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przygotowujących do matury. Nic dziwnego, iż będą oni wówczas hołdować — używa-
jąc raz jeszcze słowa z raportu CKE — TI, bo łatwiej jednak zajmować się Internetem,
obróbką obrazu czy edycją tekstu (znowu słowa z raportu) niż choćby rekurencją.
Standardy usiłowały dla przykładu porządkować relację między uczącymi informa-
tyki a uczącymi tylko TI (tworząc taki podział poprzez przypisanie tym pierwszym
zdecydowanie wyższych kompetencji merytorycznych). Bez owego uporządkowania
w oświacie następuje swoisty przepływ kadry już nie tylko między przedmiotami
TI i informatyką, ale i między szkołami różnego typu. Konsekwencją tego jest czę-
sto fakt, iż poważnych treści zawartych w fakultatywnym przedmiocie informatyka
może uczyć nauczyciel, od którego żąda się mniej. Wydaje się, że na dłuższą metę
merytorycznie żądać należy tyle samo (i w sumie sporo) od wszystkich nauczają-
cych przedmiotów informatycznych. Powtórzmy, że nawet w gimnazjum znajdują
się podstawowe treści w zakresie algorytmów, często realizowane pobieżnie kto wie,
czy czasami nie z powodu zbyt niskich kompetencji nauczyciela, który „ucieka” od
tych treści, tłumacząc to obiektywnym brakiem czasu. I nie idzie o to, aby uczeń
na szczeblu gimnazjalnym o algorytmach wiedział więcej, niż przewiduje program
nauczania, ale o to, by szersze horyzonty miał uczący go nauczyciel, który nawet
prezentując wycinek wiedzy, powinien mieć pełen ogląd całości tejże wiedzy, w na-
stępstwie czego będzie tworzył bardziej spójną wizję realizacji tych trudnych tematów
i budował fundamenty pod realizację treści, z którymi uczeń w zakresie algorytmów
spotka się o szczebel wyżej. Obawa, że brak owych solidnych podstaw też może być
przyczyną późniejszych kłopotów uczniów z algorytmami (z kłopotami maturalnymi
włącznie), wydaje się być uzasadniona.

Wracając zaś do samego warsztatu nauczycieli, to w odniesieniu przede wszyst-
kim do algorytmów wydaje się, że nadal pokutują takie błędy metodyczne, jak: po-
mijanie istotnych faz rozwiązywania problemu (przeskok od problemu do progra-
mu kosztem dyskusji nad algorytmem), wynikłe z tego zbytnie hołdowanie progra-
mowaniu jako takiemu, zwłaszcza w jednym, ulubionym środowisku, nie zawsze
trafny dobór problemów rozwiązywanych na zajęciach, wreszcie brak odpowiednie-
go zaakcentowania podstawowych pojęć (stąd czasami trudności ze zrozumieniem
przez zdających pojęć typu specyfikacja problemu). Można też mieć wątpliwości, czy
wszyscy nauczyciele dokładnie realizują programy nauczania i czy uczniowie znają
tzw. algorytmy podstawowe. Jeśli bowiem poznali chociażby numeryczny algorytm
przybliżonego znajdowania pierwiastka (Newtona-Raphsona) czy typowe algorytmy
rekurencyjne, to zadanie numer 1 z pierwszego arkusza nie powinno nastręczać ta-
kich trudności, jakie przysporzyło rozwiązującym. I jeszcze jedna niepokojąca spra-
wa. O problemach z algorytmami mówi się od dłuższego czasu, teraz okazało się, że
kłopoty są także z inną ważną treścią podstawy programowej — z relacyjnymi baza-
mi danych (ostatnie zadanie z arkusza praktycznego). Tymczasem pewne polecenia
postawione w tym zadaniu wymagają wiedzy, która jest zawarta w treściach przed-
miotu TI, bo nawet nie informatyki (wyszukiwanie informacji). A to w odniesieniu
do warsztatu uczących nauczycieli musi też budzić niepokój. Mówiąc nieco złośli-
wie — z istotnych treści podstawy programowej przedmiotu informatyka pozostały
właściwie tylko multimedia i sieci komputerowe i może dobrze, że do nich specjalnie
się w zadaniach maturalnych nie odwołano.
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Co poprawiać, zmieniać, modyfikować?

Oczywiście poprawiać po to, aby wyniki maturalne niezależnie od liczby zdających
były bardziej satysfakcjonujące. Zaczynać najłatwiej od siebie, a zatem nawiązując
do zakończenia poprzedniej części, należałoby bardziej usilnie pracować nad lep-
szą jakością kształcenia, eliminowaniem błędów metodycznych, nad podwyższaniem
kwalifikacji uczących informatyki. Już jednak to ostatnie prowadzi do wniosku, iż
równie wiele, co od nauczycieli, doradców metodycznych, metodyków nauczania in-
formatyki, autorów podręczników (raport CKE słusznie wskazuje np. na małą liczbę
zbiorów zadań konstruowanych w sposób zbliżony do zadań maturalnych), zależy też
od zmian strukturalno-programowych. Wiele z nich wydaje się wprost niezbędnych.

Częściowo powtarzając, ale i uzupełniając o nowe (choć wysuwane wcześniej
w różnych miejscach) elementy, wskażmy, iż:
• istnieje potrzeba jednoznacznego w sensie ich rzeczywistej rangi uporządkowa-

nia kwestii związanych ze standardami przygotowania nauczycieli w zakresie
informatyki i TI;
• istnieje potrzeba zwiększenia liczby godzin nauczania informatyki w gimna-

zjum, bo tu tworzone są podwaliny pod nauczanie informatyki w szkole po-
nadgimnazjalnej, propozycje zmierzające do wprowadzenia 3h na tym etapie
edukacyjnym należy zatem przyjąć z życzliwością;
• istnieje wręcz konieczność uporządkowania ramowego planu nauczania na po-

ziomie ponadgimnazjalnym (w sytuacji, gdy pewien zakres wymagań egzamina-
cyjnych wiąże się także z TI, a samo TI ma też do spełnienia funkcje integrujące
w stosunku do innych przedmiotów, nieporozumieniem jest proponowane w no-
wym projekcie podstawy programowej ograniczenie liczby godzin z przedmiotu
TI do jednej, z drugiej strony mimo fakultatywności przedmiotu informatyka
równie ważne jest określenie przynajmniej minimalnej liczby godzin niezbęd-
nych do realizacji treści programowych jako swoistego wskazania dla dyrekto-
rów szkół, którzy w końcu za jakość kształcenia i przygotowanie uczniów do
matury odpowiadają);
• inaczej należy określić relację między TI a informatyką, skoro (znowu wnioski

CKE) ma to służyć lepszemu podkreśleniu zupełnie innych ról w szkole jednej
i drugiej dziedziny. Ze swej strony dawno już postulowaliśmy, by TI i informatyka
były przedmiotami odrębnymi, a informatyka była nauczana na dwóch pozio-
mach kształcenia — podstawowym i rozszerzonym — to można zrobić choćby
przy okazji modyfikacji podstawy programowej;
• należy nadać maturze z informatyki odpowiednią rangę poprzez status przed-

miotu obowiązkowego (co będzie możliwe po ew. wprowadzeniu zmian opisanych
w poprzednim punkcie) bez względu na liczbę zdających (ona zresztą jest tego
statusu oczywistą pochodną). Znaczenie, jakie przywiązuje się do edukacji in-
formatycznej, nie licuje z tym, aby przedmiot pozostawał w grupie przedmiotów
o znaczeniu dość marginesowym, a zdający musieli wybierać go dopiero w dru-
giej kolejności.

To propozycje zmian strukturalnych, nie można oczywiście zapomnieć o progra-
mowych, ku czemu doskonałą okazję stwarzają trwające, wspominane wielokrotnie
prace nad nową podstawą programową. Pojawiają się głosy, aby podstawę przedmio-
tu informatyka znacznie odchudzić (zwłaszcza w zakresie treści związanych z al-
gorytmami), a wtedy i wymagania będą mniejsze. To dość proste rozwiązanie, ale
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czy całkowicie o to idzie? Owo odchudzenie być może winno dotyczyć pojedynczych
zagadnień, zbyt rozbudowanych, ale jednak nie usuwania całych bloków tematycz-
nych, które tylko wypaczą spojrzenie przyszłego maturzysty na istotę informatyki.
Można zatem np. dyskutować, czy tak szeroko prezentować trudne pojęciowo struk-
tury danych jak grafy, ale na pewno nie należy rezygnować z prezentacji struktur
abstrakcyjnych czy zmiennych wskaźnikowych w ogóle. Może niekoniecznie trzeba
pokazywać bardzo zaawansowane algorytmy działające na tekstach czy algorytmy
z grupy algorytmów numerycznych (ten czas poświęcić na lepsze, precyzyjniejsze
zaprezentowanie podstawowych struktur algorytmicznych i struktur danych — ra-
port CKE mówi wszak o niedostatecznej znajomości takich mechanizmów, jak np.
rekurencja czy iteracja), ale wykluczyć w ogóle struktur łańcuchowych czy przy-
kładów zastosowań z zakresu rozwiązywania problemów metodami przybliżonymi
też nie wolno. Wykluczenie pewnych treści zatem tak, ale treści w ramach więk-
szych zagadnień (np. algorytmicznych), a nie samych zagadnień. Inną kwestią jest
to, iż wymagania egzaminacyjne, które przecież z treści programowych wynikają,
z różnych powodów nigdy nie będą się mogły odnieść do wszystkich haseł progra-
mowych (np. formalne procedury wykluczające obecność sieci i dostęp do Internetu
w sali, gdzie przeprowadza się egzamin, utrudniają realizację praktycznych zadań
z tymi zagadnieniami związanych). To pozwala umieszczać w rozsądnym zakresie
w programach takie treści programowe, które są ważne z punktu widzenia rozwoju
metod informatyki, ale nie trzeba z góry zakładać ich obecności w wymaganiach
dotyczących egzaminu maturalnego — np. elementy programowania obiektowego,
dominującego przecież dziś podejścia w szeroko rozumianym podejściu do rozwią-
zywania problemów.

Konkludując — wyniki z matury są konsekwencją przygotowania uczniów, ale
to, by było ono właściwe, zależy od wielu czynników tworzących ramy strukturalno-
-programowe. Uporządkowane standardy i kształcenia, i umiejętności uczniów (oce-
niania), i przygotowania nauczycieli na pewno przyczynią się bardziej niż obecnie
do akceptowanego przez wszystkich kształtu (ale i efektów) egzaminu maturalnego
z informatyki. A że niewiele zmian na horyzoncie widać (np. prace nad podstawą
programową posuwają się w wolniejszym tempie niż zakładano i niekoniecznie w po-
żądanym kierunku) i w konsekwencji matura z informatyki w najbliższych 2–3 la-
tach będzie wyglądać identycznie (oby choć z lepszymi wynikami zdających)? To już
zupełnie inna kwestia, którą trudno w tym miejscu rozwijać.

Podsumowanie
Czy zatem bać się kolejnych egzaminów maturalnych z informatyki? Pytanie zostało
postawione nieco prowokacyjnie, bo nie o strach przecież tu idzie, ale o rzetelne wy-
ciągnięcie wniosków z przebiegu matury w 2005 roku. Zamiast się bać, należy raczej
poprawiać zarówno jakość codziennej pracy w szkole podczas lekcji informatyki, jak
i niedociągnięcia (niemałe, niestety) w istniejących rozwiązaniach strukturalno-pro-
gramowych. Trudno bowiem uznać, że w obecnym kształcie matura z informaty-
ki jest egzaminem marzeń, pod każdym względem, zwłaszcza wyników. Naturalnie,
zmian często nie lubimy przeprowadzać, bojąc się ich skutków. Zauważmy wszakże,
że w tym przypadku nie będzie naprawdę wielkiego problemu, gdy wskutek różnych
działań, o których mowa była w tym tekście, doszłoby na przykład do tego, że infor-
matyka będzie przedmiotem w grupie obowiązkowych do wyboru i trzeba ją będzie
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przeprowadzać inaczej także od strony procedur, może liczby arkuszy. Dużo więk-
szej liczby zdających utrudniającej znacząco organizację egzaminu i tak nie będzie,
nie ma zresztą takiej potrzeby, na pewno zaś będzie więcej tych, którzy egzamin
wybierają świadomie, a dziś równie świadomie z niego rezygnują, bo tego wymaga
strategia zdawania matury, a z kolei nie wymuszają czynniki zewnętrzne (tu mały
kamyczek do koszyczka wielu uczelni, które przy rekrutacji na kierunki informa-
tyczne uwzględniają na przykład wynik egzaminu maturalnego z fizyki, a nie z in-
formatyki). Zmodyfikowaną postać samego egzaminu w warunkach dwóch części —
podstawowej i rozszerzonej — też można sobie wyobrazić, odpowiednie propozycje
już padały.

Warto zatem przełamać pewną inercję w myśleniu (ale i w działaniu) związanym
z maturą z informatyki. W obecnym stanie rzeczy wszystko bowiem może oczywiście
trwać dalej, a egzamin być tak przeprowadzony jak w 2005 roku, obawiać się jed-
nak należy, że ze zbliżonymi wynikami i coraz mniejszą liczbą zdających. Już mamy
ich w roku 2006 mniej niż 1% całej populacji maturzystów, z czasem może więc po-
trzeba jego przeprowadzania zniknie sama, a i koszty przeprowadzania matury (to
jeden z „droższych” egzaminów) będą mniejsze. Mimo wszystko warto wierzyć, że nie
o taki scenariusz i status tej dziedziny w ujęciu szkolnym decydentom oświatowym
chodzi.

Zbigniew Ledóchowski
Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
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Polecamy...

...wszystkim nauczycielom

Minęła osiemdziesiąta rocznica nadania praw miejskich Gdyni — „miastu z morza
i marzeń”. Urodziny te nie przeszły bez echa w gdyńskich szkołach, gdyż świado-
mi jesteśmy tego, że odkrywając dzieje naszej małej ojczyzny, pozwalamy naszym
uczniom poznać to, co najbliższe i najbardziej kochane.

Niezwykła uroda miasta oraz ludzie, którzy „w gdyńskim tempie” niewielką wio-
skę rybacką przeobrazili w miasto — symbol sukcesu II Rzeczpospolitej — jest inspi-
racją do tworzenia opracowań naukowych i popularnonaukowych. Lista tych lektur
staje się coraz dłuższa i wciąż uzupełniana, co napawa entuzjazmem tych wszyst-
kich, którzy budują programy wychowawcze, tworzą ścieżki edukacji regionalnej,
piszą scenariusze uroczystości szkolnych i przygotowują uczniów do konkursów
z zakresu wiedzy o Gdyni.

Realizację tych zadań może ułatwić jedna z ostatnich publikacji Muzeum Mia-
sta Gdyni „Zanim powstało miasto. Zarys dziejów Gdyni i jej dzielnic od XIII do
XX wieku” autorstwa Tomasza Rembalskiego. Adresatami tego opracowania mogą
stać się wszyscy zainteresowani zwięzłą (bo 60-stronicową) historią dzielnic Gdyni,
bowiem odsłania ono dzieje każdej z szesnastu dawnych osad rolniczo-rybackich
stanowiących dziś jedną całość — miasto Gdynię. Zaczynając od wyjaśnienia nazwy,
poprzez wpisanie kolejnych właścicieli, po nazwiska osadników, autor zapoznaje nas
z dziejami, w alfabetycznym porządku przedstawianych, dzielnic. Zebrane informa-
cje są oparte na bogatym materiale źródłowym i opatrzone cennymi fotografiami
ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni. Dodatkowym atutem, służącym dydaktycznemu
wykorzystaniu książki, jest możliwość zapoznania się z historią wybranej dzielni-
cy, gdyż autor dla przejrzystości zgromadzonego materiału nie unika odwoływania
się do tych samych dokumentów. Warte podkreślenia jest także to, że dr Tomasz
Rembalski we wstępie swojej publikacji wyjaśnia kilka, jakże przydatnych każdemu
historykowi, terminów związanych z dawnym systemem miar i wag oraz środków
płatniczych i przeliczania ich na wartości powszechnie dziś używane.

Podsumowując, sądzę, że książka ta dobrze będzie służyć zarówno uczniom, jak
i nauczycielom, znajdując stałe miejsce w szkolnych bibliotekach.

Inną, godną polecenia, lekturą podejmującą tematykę związaną z historią miasta
jest wydana w 2004 roku „Saga rodów gdyńskich” Edwarda Obertyńskiego. Ta
świetnie napisana, przystępnym językiem, książka odsłania losy kilkunastu rodzin,
których korzenie z dziada pradziada tkwią najpierw we wsi, potem w mieście Gdynia.
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To, co uderza czytelnika, to autentyzm przekazu podkreślony fragmentami oryginal-
nych pamiętników i wspomnień członków rodzin. Książką nie znudzi się nikt, kto
lubi odsłaniać mniej oficjalną wersję wydarzeń i poznawać ciekawe historie. Autor
dzieła, w sobie tylko wiadomy sposób, związuje emocjonalnie czytelnika z przedsta-
wionymi postaciami. Czytając, podświadomie szukamy miejsc, ulic, sklepów, z któ-
rymi wiąże się ta saga gdyńskich rodzin.

W lekturze znajdziemy kilkanaście starych fotografii, które w połączeniu z tek-
stem stają się cennym materiałem dydaktycznym.

O ile dwie powyżej przedstawione książki odsłaniają tylko pewne fragmenty dziejów
Gdyni, o tyle „Gdynia. Miasto i ludzie” Ewy Ostrowskiej jest kompendium wiedzy
o naszym mieście. Ta dobrze już znana na rynku wydawniczym pozycja przedstawia
walory naszego miasta, poświęcając wiele uwagi nie tylko historii, ale i współcze-
sności. Książka ukazuje także życie ludzi, których los trwale złączył z Gdynią, tych,
którzy tu przybyli, aby w niej mieszkać i pracować.

Opracowanie Ewy Ostrowskiej może być niezwykle cenne jako źródło wiedzy dla
wszystkich uczestników konkursu wiedzy o Gdyni.

Podsumowując, sądzę, że powyższe publikacje mogą rozwinąć nasze zaintere-
sowania, ułatwić dalsze poszukiwania, stać się podstawą rozmaitych przedsięwzięć
edukacyjnych i dlatego warto po nie sięgać, nie tylko przy okazji kolejnych urodzin
naszego miasta.

Grażyna Szotrowska
doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwieF Rembalski Tomasz, Zanim powstało miasto. Zarys dziejów Gdyni i jej dziel-

nic od XIII do XX wieku, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2005F Obertyński Edward, Saga rodów gdyńskich, „Finna”, Gdańsk 2004F Ostrowska Ewa, Gdynia. Miasto i ludzie, Of. Wydaw. „Miniatura”, Gdynia 2003

...nauczycielom wychowania przedszkolnego

Często zadajemy sobie pytanie: „Kiedy jest najwłaściwszy dla dziecka moment roz-
poczęcia przez nie nauki pisania?” Oczywiście każde dziecko, posiadając swoje in-
dywidualne tempo rozwoju, w innym okresie życia jest do tego przygotowane.

Jednak nie są to różnice na tyle wielkie, by stanowiło to wielki problem.
Książka D. Bertheta zawiera nie tylko teoretyczne podstawy rozwoju dziecka

w kontekście tego zagadnienia, ale proponuje gotowe konspekty zajęć. Interesują-
ce jest to, że propozycje odnoszą się do wszystkich grup wiekowych przedszkola.
Często powtarzamy, że praca z dziećmi w wieku przedszkolnym właściwie w każ-
dym wymiarze (wychowawczym, edukacyjnym, kształcącym) podporządkowana jest
przygotowaniu dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej. Omawiana pozycja jest do-
brym przykładem tej zasady pracy przedszkola.
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Znajdziemy w niej opis niezbędnych przygotowań; od wyjaśnienia schematu ru-
chowego, poprzez organizację przestrzeni, aż do warunków niezbędnych do rozpo-
częcia nauki pisania. Autor porusza również problem lateralizacji, dokonując ana-
lizy kształtowania się tego procesu oraz prezentując konkretne ćwiczenia służące
wypracowaniu schematu ruchowego i orientacji przestrzennej, a w konsekwencji —
ukształtowaniu lateralności.

Książka D. Bertheta jest godna polecenia przede wszystkim z tego względu,
że ukazuje pełną złożoność czynności pisania. Uświadomienie sobie tego, że pisa-
nie jest czynnością szalenie skomplikowaną, powoduje konieczność przemyślanego
opracowania procesu kształcenia. W licznych scenariuszach znajdziemy przykłady
wyliczanek, piosenek, ćwiczeń, które odwołują się do podstawowej formy aktywno-
ści dziecka, jaką jest zabawa. Podczas tak prowadzonego procesu wprowadzania
dziecka do nauki pisania „(...) uruchamiane są liczne kanały zmysłowe w taki spo-
sób, by pamięć ruchowa i dotykowa wspomogły pamięć wzrokową i słuchową”. I o to
przecież chodzi; dziecko, realizując się w zabawie i poprzez zabawę, zdobywa coraz
większą sprawność w zakresie czynności pisania.

Alicja Smolik
doradca metodyczny wychowania przedszkolnegoF Berthet D., Wprowadzenie do nauki pisania, Wydawnictwo Cyklady, Warsza-

wa 2002

...nauczycielom nauczania zintegrowanego

Kreowanie rozwoju dziecka to wyjątkowa na polskim rynku publikacja, której
celem nadrzędnym jest zaprezentowanie nauczycielom jednolitego programu opar-
tego na nowoczesnych metodach wyzwalających potencjał dziecka i kreujących jego
rozwój. U podstawy tego programu leży przekonanie Autorki, iż każde dziecko ma
ogromne możliwości uczenia się i autokreacji.

Zaprezentowany program jest spójnym systemem obejmującym kinezjologię
edukacyjną, gimnastykę mózgu, metody przyspieszonego uczenia się i techniki tre-
ningu interpersonalnego.

Pozycja ta to gotowy materiał do pracy dla tych nauczycieli, którym na sercu
leży rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniów, którzy nie
mogą sprostać obowiązującym wymaganiom programowym.

W książce tej każdy nauczyciel odnajdzie prezentację metod terapeutycznych,
rozkład zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, przykładowe scenariu-
sze zajęć terapii pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem Gimnastyki Mózgu,
opis strategii realizacji i ewaluacji celów operacyjnych, zestaw ćwiczeń wspomaga-
jących rozwój emocjonalny, ćwiczeń podnoszących poziom graficzny pisma i stymu-
lujących funkcje móżdżka połączone z kinezjologią edukacyjną.

Autorka poruszyła w swojej pozycji również problem efektywnej współpracy z ro-
dzicami uczniów o specyficznych trudnościach edukacyjnych.
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I jeszcze jedno — pozycja ta nie jest opracowaniem teoretycznym, Autorka od
wielu lat stosuje wyżej wspomniany program w swojej pracy jako terapeuta. Bezpo-
średni kontakt z uczniami i ich rodzicami potwierdza słuszność stosowania takich,
a nie innych działań.

Serdecznie polecam!

Renata Wolińska
doradca metodyczny nauczania zintegrowanegoF Izabela Mańkowska, Kreowanie rozwoju dziecka, Wydawnictwo Pedagogiczne

Operon, Gdynia 2005

...wszystkim nauczycielom

Rok 1989 zapoczątkował w naszym kraju zmiany polityczne, a te z kolei spowodo-
wały przemiany społeczne. Powrót kapitalizmu wywołał nowe problemy, nieznane
socjalistycznemu społeczeństwu.

Przed polskimi obywatelami pojawiła się amerykańska szansa zrobienia kariery
„od pucybuta do milionera”. Inicjatywę przejęli ludzie rzutcy, energiczni, z tzw. głową
do interesów. Przytłumiona przez socjalizm prywatna własność teraz była promowa-
na. Ci, którzy zostali na „państwowych” posadach, zadowalając się niezbyt wysoką
gratyfikacją, zyskali miano nieudaczników. W jeszcze gorszej kondycji znaleźli się ci,
którzy stracili dotychczasowe miejsca pracy, a potem nie umieli „wziąć swych spraw
we własne ręce”.

Zburzenie starej, uporządkowanej rzeczywistości świata, znanych od 45 lat za-
sad wywołało różnego rodzaju frustracje, stresy, problemy natury psychologicznej.
I myli się ten, kto sądzi, że sytuacja ta dotknęła tylko osoby, które znalazły się
w życiowym dołku, które próbowały za wszelką cenę utrzymać się na powierzchni
kłębiącego się morza przemian. Ludzie sukcesu też potrzebowali pomocy. Zabiegani
przy swoich biznesach żyli w pośpiechu, napięciu, zapominali o odpoczynku, o ro-
dzinie, popadali w pracoholizm, a to także powodowało stresy i często konieczność
skorzystania z porad psychologa.

Zagubienie społeczeństwa w nowej sytuacji ekonomicznej i zapotrzebowanie na
fachową psychologiczną pomoc dość szybko wyczuł rynek wydawniczy. W księgar-
niach pojawiło się bardzo dużo pozycji (w pierwszym okresie były to przede wszyst-
kim tłumaczenia autorów zachodnich) próbujących odpowiedzieć na pytania o to,
jak odnieść sukces w biznesie, jak dobrze zaprezentować się nowemu pracodawcy,
jak negocjować, jak zostać sprawnym sprzedawcą, jak znaleźć przyjaciół, jak się
zrelaksować, czy wreszcie jak lepiej poznać samego siebie.

Do takich psychologicznych poradników można zaliczyć książkę Bobbe Sommer
„Psychocybernetyka 2000” wydaną w 1993 r. przez Fundację Psychocybernetyki
Maxwella Maltza w USA. Pozycja ta za sprawą Wydawnictwa „Medium” dostała się
w 1996 roku także na polski rynek.

Bobbe Sommer — czytamy na okładce książki — jest psychoterapeutką, dok-
torem nauk w dziedzinie psychologii klinicznej, a jej praca „jest autoryzowaną,
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uwspółcześnioną i rozszerzoną wersją programu samorozwoju sformułowanego w
1960 roku przez Maxwella Maltza w książce »Psycho-Cybernetics«”.

Opracowany przez wydawcę tekst reklamujący książkę kończy się słowami: „Za-
prezentowane tu metody pomogą każdemu kształtować własne życie zgodnie z głę-
bokimi afirmacjami siły, szczęścia i sukcesu”.

Ponieważ każdy pragnie osiągnąć szczęście i sukces, postanowiłam sprawdzić,
na ile rzeczywiście „Psychocybernetyka 2000” pomaga posiąść te wartości. Muszę
jednak przyznać, że dość sceptycznie nastawiona rozpoczęłam lekturę jeszcze jed-
nej, moim zdaniem, uniwersalnej recepty na życie.

Uprzedzenia moje rozwiały, a wręcz wzmogły zainteresowanie, dwa fakty. Po
pierwsze okazało się, że twórca psychocybernetyki Maxwell Maltz nie był psycho-
logiem, lecz chirurgiem plastycznym. Wydało mi się bardzo ciekawe, że nowy wi-
zerunek duchowy pragnął ludziom nadać ktoś, kto na co dzień zmieniał fizycznie
ich twarze. W czasie wielu lat praktyki — jak pisze Bobbe Sommer — doktor Maltz
„zauważył, że u większości pacjentów, których leczył z powodu znacznego stopnia
zniekształceń twarzy, w ciągu kilku tygodni od zabiegu operacyjnego dochodziło do
głębokich zmian osobowości. Ich rosnący szacunek do siebie i wiara we własne siły
wydawały się odzwierciedlać ich nowy wygląd zewnętrzny. (...) W niektórych jednak
przypadkach operacja nie przynosiła żadnych zmian. Pacjent nadal czuł się «do ni-
czego», «gorszy» lub «brzydki». (...) Te obserwacje przekonały Maltza, że to nie sam
zabieg operacyjny był przyczyną zmian osobowości. Było raczej tak, że rekonstruk-
cja twarzy prowadziła do odnowienia jakiejś jakości wewnętrznej.” Maltz doszedł do
wniosku, że ta wewnętrzna jakość to wizerunek własny, który jest kluczem do na-
szej psychiki. To sensualne, lekarskie podłoże narodzin koncepcji zmian osobowości
było dla mnie bardzo przekonujące.

Przychylnie do dalszej lektury nastawiły mnie takie słowa Bobbe Sommer: „Waż-
ne jest, abyś przy korzystaniu z tej książki pamiętał, że «sukces» jest pojęciem cał-
kowicie subiektywnym. Niektórzy ludzie utożsamiają go z pieniędzmi i dobrami ma-
terialnymi. Dla innych oznacza satysfakcję w życiu rodzinnym i kontaktach osobi-
stych. Dla jeszcze innych mierzony jest dokonaniami serca, umysłu, ciała lub ducha
— pisaniem wierszy lub grą na perkusji, budową drewnianego domu lub przeróbką
samochodu, lepszą grą w brydża, udziałem w biegu maratońskim, pracą ochotni-
czą albo przeczytaniem wszystkich tomów »Wojny i pokoju«. (...) Korzystając z tej
książki, zawsze pamiętaj, abyś mierzył sukces swoją własną miarą — a nie miarą
«Kowalskiego», twojej matki czy kogokolwiek innego.” Zrozumiałam, że autorka nie
każe mi sięgać szczytów hierarchii społecznej, błyszczeć w towarzystwie, za wszelką
cenę robić kariery zawodowej, a tym samym nie pogłębi moich kompleksów, gdy nie
sprostam stawianym mi zadaniom. Mogę wybrać sobie własny, osiągalny i satys-
fakcjonujący mnie cel. Bobbe Sommer przypomina nam o tym wielokrotnie, gdyż
każdy rozdział swej pracy kończy słowami: „Sam określ swoje cele”.

Książkę „Psychocybernetyka 2000” czyta się bardzo dobrze. Zawdzięczamy to
z pewnością współpracującemu z Bobbe Sommer pisarzowi Markowi Falsteinowi,
który spowodował, iż naukowa wiedza amerykańskiej terapeutki podana jest w spo-
sób przystępny. Zrozumienie problemów psychologicznych ułatwia fakt, iż Bobbe
Sommer, będąc nie tylko naukowcem, ale także praktykiem, wzbogaciła swą pracę
ogromną liczbą przykładów różnych przypadków swych pacjentów.

Bobbe Sommer zapoznaje nas z koncepcją dra Maxwella Maltza, a następnie
uczy, jak pozbyć się własnych nawyków, zmienić zachowanie i zaprogramować swo-
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ją drogę do sukcesu. Nie będę tu omawiała ukazanej w książce metody wzmacniania
własnego wizerunku, gdyż każdy czytelnik powinien sam uważnie prześledzić po-
szczególne etapy tego samodoskonalenia.

Praca B. Sommer jest poradnikiem w najlepszym rozumieniu tego słowa. Można
nawet powiedzieć, iż jest samouczkiem pracy nad sobą. Materiał zawarty w książce
jest uporządkowany, najważniejsze zagadnienia wypunktowane, a każdy rozdział za-
wiera podsumowanie problemów do osobistego przemyślenia. Bez przesady można
powiedzieć, że jest to wartościowa książka dla każdego, kto chce świadomie kiero-
wać swym życiem. Obowiązkową zaś lekturą powinna być dla rodziców i nauczycieli.
Postaram się udokumentować swój sąd.

Przykłady podawane przez Bobbe Sommer dowodzą, iż wiele wypaczeń osobo-
wości nastąpiło w dzieciństwie. Dorośli pacjenci Sommer musieli walczyć z nimi,
przekonywać się na nowo o swej wartości. A wszystko dlatego, iż w młodości wpa-
jano im, iż są mniej zdolni, nie dadzą rady problemom, nie stać ich na osiągnięcie
celów. Dzieci, do których często mówiono: „jesteś głupi”, „jesteś oferma”, „nic nie po-
trafisz porządnie zrobić”, zakodowali to w swej podświadomości i w dorosłym życiu
też nie dawali sobie rady.

„Ludzie ci (...) zostali w przeszłości przez kogoś skrzywdzeni” — pisał Maltz.
„Aby w przyszłości ustrzec się przed zranieniem przez tę osobę, pogrubiają swoją
duchową powłokę. (...) Jednak tworząca ją bliznowata tkanka nie tylko «chroni» te
osoby przed człowiekiem, który je skrzywdził — ona «chroni» je także przed wszyst-
kimi ludźmi. Powstaje emocjonalny mur, który odcina je od wszystkich innych ludzi
— a także od ich własnego, prawdziwego «ja».”

Sądzę, że z tego ważnego faktu powinni zdawać sobie sprawę wszyscy rodzi-
ce i nauczyciele. Wzmacniać własny wizerunek w dorosłym życiu, korygować go jest
trudno. Dużo łatwiej zapobiegać problemom i właściwie kształtować postawę w mło-
dości. Ale w tym muszą pomóc dorośli. Należy postępować tak, by nie powodować
blizn emocjonalnych u dzieci, nie niszczyć ich godności.

Często mówi się, że szkoła jest nielubiana przez uczniów. Może dzieje się tak
dlatego, gdyż my — nauczyciele zapominamy, że: „Każda ludzka istota zasługuje
na miano niepowtarzalnej i wartościowej indywidualności. Żeby dostrzec i docenić
zasługi każdego z nas dla innych ludzi i świata, musimy uznać, że każdy z nas ma
jakiś szczególny dar (...) i każdy z nas odgrywa jakąś rolę.”

Nasz brak życzliwości, poszanowania uczuć i potrzeb uczniów rodzi wśród nich
frustracje, a te z kolei powodują postawy agresywne.

Praca Bobbe Sommer uczula nas na te problemy i podpowiada wiele sposobów
uniknięcia złych zachowań.

Znajdziemy tu przykłady zamiany postaw agresywnych w asertywne. Łatwiej
nawiążemy kontakt z dzieckiem, gdy zamiast krzyczeć: „Co się dzieje — masz siano
w głowie?” powiemy: „Myślę, że nie zrozumiałeś, o co cię prosiłam. Pozwól, że to
wyjaśnię.”; albo zamiast ostrego wyrzutu: „Mam tylko dwie ręce! Czy nie możesz
zrobić czegoś sam?” użyjemy łagodnej persfazji: „Zrozum: jestem bardzo zajęta i nie
mogę ci pomóc w tej chwili.” Przytoczone tu zachowania asertywne wydają się proste
i oczywiste, ale czy zawsze o nich pamiętamy?

W czasie kiedy wokół nas coraz więcej gwałtu, przemocy i kiedy zastanawia-
my się, dlaczego nasza młodzież jest taka agresywna, na pewno warto skorzystać
z rad, jakie przynosi nam „Psychocybernetyka 2000”. Książka ta uczy, jak wyrabiać
w sobie życzliwość, tolerancję, jak zwalczać stres. Podpowiada także, jak należy się

Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 1/2006 89



POLECAMY NAUCZYCIELOM

relaksować. Człowiek, któremu brak odprężenia, odreagowuje potem na innych swe
złe samopoczucie.

Na koniec chciałabym tym, których do tej pory nie przekonałam o głębokich
ludzkich wartościach omawianej książki, zasygnalizować jeszcze jedno zagadnienie.
Otóż jest w tej pracy rozdział poświęcony, wydawałoby się, bardzo błahej sprawie —
urazie. Każdemu zdarza się żywić urazę do innego człowieka, czuć się skrzywdzo-
nym. Ponieważ jest to zjawisko częste, a nie pociąga za sobą — jak sądzi wielu —
poważnych konsekwencji, czy warto je analizować?

Tymczasem Bobbe Sommer pisze, iż uraza jest to rabuś szczęścia, śmiertel-
na trucizna dla ducha. Dopiero „Kiedy odpuścimy sobie urazę do nas samych i do
innych, będziemy mogli żyć twórczo chwilą obecną. Przebaczenie wyzwala nas z cię-
żaru wrogości, który zżera naszą energię i godność. Przyjęcie przebaczenia innych
w podobny sposób pozwala nam ruszyć w dalszą podróż przez życie.”

Przytoczyłam powyższe słowa, aby uświadomić potencjalnemu czytelnikowi, jak
bardzo „Psychocybernetyka 2000” ubogaca nas, uwrażliwia na sprawy, które nam
już dawno spowszechniały. Omawiając książkę Bobbe Sommer, na pewno należy
użyć określeń: praca popularnonaukowa, poradnik, wersja programu samorozwoju,
propozycja techniki i strategii rozwoju osobowości. Ja jednak za największą wartość
uznałabym pochylenie się nad najdrobniejszymi nawet problemami naszego życia.

Rozpoczęłam lekturę „Psychocybernetyki 2000” Bobbe Sommer — jak to już
stwierdziłam na wstępie — bez entuzjazmu, raczej z pozycji niewiernego Tomasza.
Teraz jestem jednak przekonana, że poszerzyła ona mą wiedzę o człowieku oraz
wzbogaciła mnie duchowo, i mam nadzieję, że dzięki niej będę umiała „myśleć mym
sercem i słuchać mym umysłem.”

Anna Bielińska
SP nr 13 w GdyniF Sommer Bobbe, Falstein Mark, Psychocybernetyka 2000, Wydaw. „Medium”,

Warszawa 1996

...wszystkim nauczycielom

Pragnę polecić kolejną publikację poświęconą ocenianiu — wydana przez Oficynę
Wydawniczą IMPULS pozycja Iwony Kopaczyńskiej „Ocenianie szkolne wspie-
rające rozwój ucznia” w bardzo wyczerpujący sposób przestawia tę trudną sferę
pracy nauczyciela.
Autorka podzieliła opracowanie na trzy części:

1. Część teoretyczną
2. Część metodologiczną
3. Część empiryczną

W części teoretycznej prezentuje aktualne dylematy oceniania, wskazuje przedmiot,
funkcje i procedury oceniania. Omawia relacje między kontrolą a oceną, szczegóło-
wo charakteryzuje poglądy związane z obiektywnością i subiektywnością oceniania.
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W części poświęconej metodologii omawia zastosowane podejście badawcze —
sposób przeprowadzenia badań jakościowych i ilościowych.

Część empiryczna zawiera opis przeobrażeń w praktyce oceniania szkolnego
w klasach początkowych w kategoriach wspierania rozwoju. Omawia zmiany w oce-
nianiu zaszłe po wprowadzeniu reformy systemu oświaty. Porównuje ocenianie we-
wnątrzszkolne i zewnętrzne. Wskazuje zmiany w ocenianiu, tworzone oddolnie inno-
wacje powstałe przed reformą jako inicjatywa nauczycieli. Ostatni rozdział to prakty-
ka oceniania szkolnego, codzienne problemy związane z ocenianiem. Bardzo bogata
bibliografia dopełnia wartość tej — może trudno napisanej, ale cennej na półce bi-
bliotecznej nauczyciela — pozycji.

Elżbieta Mazurek
doradca metodyczny biologiiF Kopaczyńska Iwona, Ocenianie szkolne wspierające ucznia, Of. Wydaw. IM-

PULS, Kraków 2004
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