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O NAS

Iwona Chojnacka, Elżbieta Cymerys

Co warto wiedzieć o pracy Gdyńskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

W tym roku szkolnym Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli mieszczący się
przy ul. Słowackiego 53 będzie obchodził pięciolecie swej działalności. W tym cza-
sie na trwałe wpisał się w pejzaż gdyńskiej edukacji, stał się podstawowym miej-
scem doskonalenia nauczycieli naszego miasta. Ale ośrodek to przede wszystkim
ludzie w nim pracujący: dyrekcja, pracownicy administracji i doradcy metodycz-
ni. Zatrudnionych jest ich obecnie 21. Wspomagają swą radą nauczycieli przyrody,
chemii, geografii, informatyki, języka polskiego, religii, matematyki, historii i WOS,
języka angielskiego, przedsiębiorczości oraz nauczycieli wychowania przedszkolne-
go, nauczania zintegrowanego, nauczania wspomagającego w szkołach z oddziałami
integracyjnymi. Od tego roku szkolnego mogą Państwo skorzystać z pomocy doradcy
wspierającego pracę nauczycieli świetlic.

Wszyscy doradcy metodyczni pracują, realizując swój zakres zadań. Poza dzia-
łaniami typowo administracyjnymi (sporządzanie planów pracy, sprawozdań, udział
w spotkaniach i szkoleniach w GODN) nasza praca skupia się głównie na wspieraniu
nauczycieli w:
— planowaniu, organizowaniu i badaniu procesu dydaktycznego i wychowawcze-

go,
— doborze, adaptacji i tworzeniu programów nauczania,
— ocenie i doborze podręczników oraz pomocy dydaktycznych,
— rozwijaniu umiejętności metodycznych i wychowawczych,
— działaniach innowacyjnych,
— wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych technik i metod nauczania.

Do statutowych obowiązków doradców należy poza tym odbywanie w macierzystej
szkole cotygodniowych dyżurów, przygotowywanie i prowadzenie spotkań metodycz-
nych, prowadzenie lekcji otwartych, organizowanie współpracy pomiędzy nauczycie-
lami i na prośbę nauczyciela uczestnictwo w zajęciach przez niego prowadzonych.

Jak z tego wynika, doradca ma za zadanie pomagać nauczycielowi we wszyst-
kim, co dotyczy jego pracy zawodowej. Aby jednak mógł to robić dobrze i profesjo-
nalnie, musi nieprzerwanie poszerzać i aktualizować własną wiedzę i umiejętności
poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach doskonalenia.

Tylko w zeszłym roku szkolnym doradcy metodyczni przeprowadzili 93 lek-
cje otwarte, w których uczestniczyło 315 nauczycieli, 161 spotkań metodycznych
z obecnością 2531 nauczycieli.

Doradcy, wykonując swoje zadania statutowe, współpracują z licznymi instytu-
cjami i organizacjami oraz pracownikami wyższych uczelni.

Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 3/2006 3
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W gorącym okresie dla oświaty doradcy wspierają Okręgową Komisję Egzamina-
cyjną, pełniąc funkcje obserwatorów przeprowadzanych w szkołach sprawdzianów,
egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

Od początku swojej działalności GODN organizuje tematyczne konferencje, na
które zaprasza autorytety z danej dziedziny: naszymi gośćmi byli m.in. Colin Rose
i Galina Dolya. Dwie z tych konferencji miały zasięg ogólnopolski.

Podstawą naszej działalności jest organizacja kursów doskonalących. Tylko
w ubiegłym roku szkolnym zorganizowaliśmy 52 kursy, w których uczestniczyło
722 nauczycieli.

Sposobności do publikacji swoich osiągnięć dostarcza nauczycielom Gdyński
Kwartalnik Oświatowy. Znaleźć w nim można scenariusze lekcji i imprez szkol-
nych, testy do pomiaru osiągnięć uczniów, artykuły omawiające problemy eduka-
cyjne i wychowawcze.

Od początku bieżącego roku szkolnego w GODN zatrudniono konsultanta do
spraw związanych z ocenianiem i programami autorskimi, a doradcy metodyczni
oprócz zagadnień przedmiotowych służą pomocą w innych dziedzinach, np. związa-
nych z awansem zawodowym, opieką nad praktykantami, konstruowaniem scena-
riuszy lekcji, samorządnością uczniowską itp.

Jak pokazuje powyższe zestawienie, zakres działań Gdyńskiego Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli jest bardzo rozległy. Zapraszamy więc do korzystania z naszej
oferty i szukania pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.

Iwona Chojnacka, Elżbieta Cymerys
doradcy metodyczni języka polskiego

4 Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 3/2006
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DYŻUR DORADCY METODYCZNEGO W I SEMESTRZE 2006/2007 — PRZEDSZKOLA

Dyżury
Przedmiot Dodatkowo: Doradca

Placówka
macierzysta poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE

Ryzyko dysleksji Alicja SMOLIK Przedszkole Samorządowe nr 27
ul. Wiejska 30
Gdynia, tel. 058/623-05-15

16.30–17.30 12.00–13.00

DYŻURY DORADCÓW METODYCZNYCH W I SEMESTRZE 2006/2007 — SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Dyżury
Przedmiot Dodatkowo: Doradca

Placówka
macierzysta poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

CHEMIA Konstruowanie
testów

Anna
JANICH-KILIAN

V Liceum Ogólnokształcące
ul. Dickmana 14
81–109 Gdynia, tel. 058/625-44-68

13.30–14.30 7.55–8.55

INFORMATYKA Przygotowywanie
uczniów do
konkursów

Ryszard
SZUBARTOWSKI

III Liceum Ogólnokształcące
ul. Legionów 27
81–405 Gdynia
tel. 058/622-18-33, fax 058/622-15-29

14.10–15.10 12.10–13.10

JĘZYK ANGIELSKI Opieka nad
praktykantami

Anna KULIŃSKA Zespół Szkół
Administracyjno-Ekonomicznych
ul. Orłowska 57
81–542 Gdynia
tel./fax 058/624-82-86

9.35–10.35 11.40–12.40

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Praca z uczniem
zdolnym,
budowanie
pozytywnych relacji
w społeczności
szkolnej

Waldemar
KOTOWSKI

III Liceum Ogólnokształcące
ul. Legionów 27
81–405 Gdynia
tel. 058/622-18-33 sekretariat
fax 058/622-15-29 sekretariat
e-mail: waldek@lonet.gdynia.pl
tel./fax 058/622-13-42 (doradca)

9.00–15.00

GEOGRAFIA Ekologia Wiesława
KRYSZTOFOWICZ

IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Żeromskiego 31
Gdynia, tel. 058/661-43-63
e-mail: wkrysz3@wp.pl

10.40–11.40 13.30–14.30

Jeżeli wyznaczone przez doradców godziny dyżurów nie odpowiadają Państwu, istnieje możliwość ustalenia innego terminu konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
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DYŻURY DORADCÓW METODYCZNYCH W I SEMESTRZE 2006/2007 — SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

Dyżury
Przedmiot Dodatkowo: Doradca

Placówka
macierzysta poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

BIBLIOTEKA Awans zawodowy
nauczycieli

Teresa
KACZYŃSKA

Zespół Szkół nr 6
ul. Wrocławska 52,
81–553 Gdynia, tel. 058/668-01-23

8.00–9.00 14.00–15.00

ŚWIETLICA SZKOLNA Edukacja
ekologiczna,
metody
aktywizujące

Balbina
WAWRZYNIAK

Szkoła Podstawowa nr 40
ul. Rozewska 33
81–055 Gdynia
tel. 058/623-25-88

14.00–15.00 10.00–11.00

PRZYRODA Konstruowanie
testów

Małgorzata
ZYGMUNT

Zespół Szkół nr 13
ul. Chwaszczyńska 26,
81–571 Gdynia, tel. 058/629-12-69

15.30–16.30 11.30–12.30

CHEMIA Metody
aktywizujące

Daniela
MAĆKIEWICZ

Zespół Szkół nr 11
ul. Porębskiego 21,
81–185 Gdynia, tel. 058/625-57-08

8.30–9.30
13.30–14.30

GEOGRAFIA Metody
aktywizujące

Maria
PIÓRKOWSKA

8.00–9.00 14.30–15.30Gimnazjum nr 1
ul. 10 Lutego 26,
81–364 Gdynia
tel./fax 058/620-33-16

INFORMATYKA Wykorzystanie
technologii
informacyjnej
w nauczaniu

Tadeusz BURY 9.40–10.45
15.25–16.25

JĘZYK POLSKI Metody
aktywizujące,
konstruowanie
scenariuszy lekcji

Iwona CHOJNACKA 9.50–10.35 12.50–13.35

Gimnazjum nr 11
ul. Słowackiego 53
81–392 Gdynia
tel. 058/621-72-24

RELIGIA Metody
aktywizujące,
konstruowanie
scenariuszy lekcji

Joanna GAWRON 9.50–10.35 9.50–10.35 Wydz. Ka-
techetyczny
Kurii Metro-
politalnej

9.00–13.00

JĘZYK POLSKI Konstruowanie
testów

Elżbieta CYMERYS Zespół Szkół nr 7
ul. Stawna 4/6, 81–629 Gdynia
tel. 058/624-04-07, fax. 058/624-23-63

14.35–15.35 10.45–11.30
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NAUCZANIE
ZINTEGROWANE

Psychoprofilaktyka,
współpraca
z rodzicami

Renata WOLIŃSKA Szkoła Podstawowa nr 18
ul. Krasickiego 28
81–385 Gdynia
tel. 058/620-69-43
fax 058/661-76-55

12.35–13.35 8.00–8.50

NAUCZANIE
ZINTEGROWANE

Metody
aktywizujące,
współpraca
z rodzicami,
konstruowanie
scenariuszy lekcji

Krystyna
CIESIELSKA

Zespół Szkół nr 10,
SP nr 42
ul. Staffa 10
81–597 Gdynia
tel./fax 058/629-20-00 (pokój
nauczycielski)

9.40–10.40 8.00–8.50

MATEMATYKA Konstruowanie
testów

Ewa MADZIĄG Zespół Szkół nr 14
ul. Nagietkowa 73,
81–589 Gdynia
tel. 058/629-00-37

9.35–10.35 13.30–14.30

NAUCZANIE
WSPOMAGAJĄCE
W SZKOŁACH
Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI

Doradztwo
psychologiczno-
-terapeutyczne,
rehabilitacja,
współpraca
z rodzicami

Dorota MARKSTEIN Samorządowa Szkoła Podstawowa
nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Cylkowskiego 5,
81–465 Gdynia
tel. 058/622-14-34

8.40–9.40 14.30–15.30

HISTORIA, WOS Samorządność
uczniowska

Grażyna
SZOTROWSKA

Gimnazjum nr 4
ul. Okrzei 6,
81–228 Gdynia
tel. 058/663-79-88

10.30–11.30 15.00–16.00

JĘZYK ANGIELSKI Komputerowe
wspomaganie nauki
języka angielskiego

Aleksandra
BLAŁTĘBERG

Gimnazjum nr 4
ul. Okrzei 6,
81–228 Gdynia
tel. 058/663-79-88

15.30–16.30 15.30–16.30

Jeżeli wyznaczone przez doradców godziny dyżurów nie odpowiadają Państwu, istnieje możliwość ustalenia innego terminu konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
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EDUKACJA HUMANISTYCZNA

Anna Kulińska

Gramatyka — uczyć czy nie uczyć?

Na pierwszy rzut oka widać, że obecna forma egzaminu maturalnego z języka obce-
go zupełnie ignoruje gramatykę. Nacisk położony jest na komunikację, przekazanie
i zrozumienie komunikatu językowego jest znacznie ważniejsze niż forma, w jakiej
jest to zrobione. Domyślny egzaminator zrozumie przecież zdanie ‘Yesterday he go
to Spanish.’ J

Zewnętrzne formy oceniania nie motywują więc zdającego do pracy nad precy-
zją języka. Zapowiadany egzamin gimnazjalny z języka obcego z pewnością również
położy nacisk na skuteczność, a nie poprawność komunikacji. Na egzaminie matu-
ralnym na poziomie podstawowym za poprawność językową zdający może uzyskać
„aż” 3 punkty na 50 możliwych za cały test. Na poziomie rozszerzonym zdający ma,
co prawda, do rozwiązania zadanie polegające na stosowaniu struktur leksykalno-
-gramatycznych, ale proporcje punktów możliwych do uzyskania w tej części również
nie są wystarczająco motywujące do skupiania uwagi na „nudnej gramatyce”. Po-
tocznie panuje bowiem, zarówno wśród uczniów, jak i wśród nauczycieli, pogląd, że
gramatyka jest po prostu nudna.

Trzeba jednak spojrzeć też na drugą stronę medalu. O ile osoba, która posłu-
guje się językiem typu „Kali być głodny, Kali chcieć jeść” na pewno jest zrozumiana
(= skuteczna komunikacja) i „jakoś” poradzi sobie poza granicami Ojczyzny, to ra-
czej trudno jej będzie ubiegać się o możliwość studiowania za granicą. Prezentując
taki „poziom biegłości”, nie dostanie się za granicą pracy, w której trzeba wykazać
się znajomością języka... A taki cel przecież przyświeca dużej grupie uczących się
w szkole języka obcego młodych Europejczyków.

Należy też wziąć pod uwagę proces kształtowania nawyków językowych. Czasem
wydaje się, że na początku można mówić „jakoś” — nie trzeba przykładać się do po-
prawności i precyzji językowej. Ale jeśli błędna struktura językowa zostanie utrwa-
lona, trudno będzie się jej w przyszłości pozbyć, a na pewno wysiłek, jaki będzie
w to włożony, przewyższy o wiele nauczenie się poprawnej formy na samym począt-
ku. To tak jak z budową domu: zwykle łatwiej, szybciej i taniej jest postawić nowy
dom, niż remontować stary. Dlatego tak ważne jest posługiwanie się POPRAWNYM
JĘZYKIEM od samego początku nauki, czego nie da się osiągnąć bez znajomości,
ćwiczenia i utrwalania gramatyki.

Nieważne, czy nasz potencjalny uczeń będzie zdawać maturę na poziomie pod-
stawowym czy rozszerzonym, czy wie, dlaczego uczy się języka, czy nie. Zadaniem
nauczyciela jest stworzenie uczniowi możliwości dalszego rozwoju i nawet jeśli szkol-
ne warunki stwarzają bardzo ograniczone możliwości, to uczeń powinien otrzymać
przynajmniej solidne podstawy, na których później będzie mógł sam lub w trakcie
dalszej nauki w szkole „dobudowywać” swoją wiedzę.

8 Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 3/2006



EDUKACJA HUMANISTYCZNA

Opracowanie przygotowane przez Educational Resources Information Center,
odwołujące się do artykułu Larsen-Freeman (1995), prezentuje, a zarazem obala
10 mitów dotyczących uczenia się i nauczania gramatyki:

1. Gramatykę przyswaja się naturalnie, nie trzeba jej uczyć.

O ile stwierdzenie to sprawdza się dla niektórych, szczególnie dla tych, którzy uczą
się języka w środowisku, gdzie ten jest używany (np. emigranci), o tyle większość
uczniów w szkole potrzebuje pomocy nauczyciela w opanowaniu zasad gramatyki.
Badanie przeprowadzone przez Pinemanna (1984) pokazało, że uczniowie, którym
przybliżono zasady gramatyczne, przeszli na następny poziom w ciągu 2 tygodni, co
uczącym się bez gramatyki zajmuje zwykle kilka miesięcy.

2. Gramatyka jest zbiorem bezużytecznych form.

Niektórym gramatyka kojarzy się z definicjami i zasadami dotyczącymi form języ-
kowych. Nie rozumieją, że gramatyka składa się z trzech zależnych od siebie wy-
miarów: syntaks (forma), semantyka (znaczenie) oraz pragmatyka (zastosowanie).
Zmiana w jednym wymiarze pociąga za sobą zmiany w pozostałych.

3. Gramatyka składa się z niekonsekwentnych zasad.

Jest to jednak tylko pozorna niekonsekwencja, czasami to, co wydaje się być od-
stępstwem od zasad, jest zastosowaniem innej zasady. Zdanie ‘There is the book
missing’ wydaje się być niegramatyczne, ponieważ w konstrukcji ‘there is...’ uży-
wamy przedimka nieokreślonego ‘a’. Jednak dzieje się tak wtedy, gdy konstrukcja
ta używana jest do przedstawienia nowej informacji. Czyli oba zdania ‘There is
a book missing’ i ‘There is the book missing’ są poprawne, a różnica w formie
pociąga za sobą różnicę w znaczeniu.

4. Gramatyka jest nudna.

Taki pogląd ma swoje podstawy w przekonaniu, że gramatyki można się uczyć przez
powtarzanie i ćwiczenia oparte na zasadzie drylu. I jeśli faktycznie ograniczymy się
do tych metod, to gramatyka będzie nudna, a na dodatek takie jej uczenie nie przy-
niesie większych korzyści. Trzeba to robić kreatywnie, w sposób, który zaciekawi
uczniów, wzbudzi ich zainteresowanie i zaangażowanie.

5. Uczniowie mają różne style uczenia się. Nie wszyscy potrafią nauczyć się
gramatyki.

Fakt, że uczniowie mają różne style uczenia się, jest niepodważalny, ale nie przepro-
wadzono, jak dotąd, badań potwierdzających, że są uczniowie, którzy nie potrafią
opanować gramatyki. Wszyscy w końcu (lepiej lub gorzej) opanowali gramatykę wła-
snego języka.

6. Struktury gramatyczne opanowywane są pojedynczo.

Zarówno nauczyciel ucząc, jak i uczniowie ucząc się, koncentrują swoją uwagę na
konkretnej konstrukcji. Nie muszą jednak tej konstrukcji opanować całkowicie, za-
nim przejdą do następnej. W uczeniu się języka ma miejsce ciągłe ścieranie się tego,
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co uczniowie już wiedzą, z tym, czego się uczą. Kiedy na przykład nauczycielowi wy-
daje się, że jego podopieczni opanowali już czas present simple, po wprowadzeniu
czasu present continuous okazuje się, że ponownie uczą się wcześniej już opano-
wanego czasu, tym razem w zestawieniu z innym.

7. W gramatyce mamy do czynienia tylko z poziomem zdania i składni.

To prawda, że gramatyka to zdanie, formy wyrazów w zdaniu, ale nie tylko. Wiele
aspektów zastosowania struktur gramatycznych zależy od kontekstu komunikacyj-
nego. Przykładem może tu być zastosowanie czasu past simple lub present perfect
w zależności od tego, co chcemy w danym momencie wyrazić.

8. Gramatyka i słownictwo są obszarami wiedzy. Czytanie, pisanie, mówienie
i słuchanie stanowią cztery sprawności językowe.

A jednak znajomość gramatyki stanowi bardziej proces niż stan. Użytkownicy języka
powinni stosować zasady gramatyczne, a nie tylko je znać.

9. Gramatyka dostarcza zasad/wyjaśnień wszystkich struktur językowych.

Język jest żywy, zmienia się, a językoznawcy wciąż mają nowe aspekty do wyjaśnie-
nia. Można przytoczyć przykład nieużywania formy ciągłej z czasownikami odno-
szącymi się do stanu (np. like, want, love), a przecież zdanie ‘Johny has been
wanting a bike’ czy pytanie ‘How are you liking your stay here?’ trzeba uznać
nie tylko za komunikatywne, ale i za poprawne.

10. „Nie znam gramatyki wystarczająco dobrze, aby jej uczyć.”

Niektórzy nauczyciele nie doceniają własnych umiejętności. Innym wydaje się, że
podczas uczenia innych sprawności językowych gramatyka może „odpoczywać”.
A przecież uczenie mówienia czy pisania również wymaga znajomości gramatyki.

Jeśli więc spojrzymy na gramatykę inaczej i obalimy mity, które jej towarzyszą
— można ją polubić. Trzeba ją potraktować nie jak na potwora, z którym trzeba się
jakoś uporać, czy kulę u nogi, z którą trzeba sobie jakoś poradzić, ale jak szkielet,
który posłuży za podstawę wszystkich pozostałych umiejętności językowych, zarów-
no słownictwa, wymowy, jak i czterech sprawności.

W nauczaniu gramatyki, tak jak we wszystkim, co robimy, potrzebny jest zdro-
wy rozsądek. Jeśli ciągle będziemy „męczyć” naszych uczniów gramatyką, przestaną
ją lubić. Jeśli natomiast wspólnie z uczniami postaramy bawić się gramatyką, po-
każemy uczniom, jak prosta i logiczna potrafi być, a dodatkowo — jak jej znajomość
ułatwia nam życie, to istnieje nadzieja, że nawet ją polubią.

Postawione więc w tytule artykułu pytanie o zasadność uczenia (się) gramatyki
trzeba przeredagować: Gramatyka — jak uczyć? O tym w następnym artykule.

Anna Kulińska
doradca metodyczny języka angielskiego
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Maria Banasik, Danuta Paupa

Konkurs mitologiczny

Konkurs „Mity to moja pasja” należy do tradycji naszej szkoły (IV LO w Gdyni), jest
przeprowadzany co roku dla uczniów klas pierwszych. W jego przygotowanie i udział
są zaangażowane całe zespoły klasowe, a wychowawca i nauczyciel polonista wspo-
magają uczniów.

Konkurs składa się z dwóch części: jedna ma charakter prezentacji, a druga to
typowy sprawdzian erudycji.

Każda klasa pierwsza, przygotowując się do konkursu mitologicznego, na dwa
miesiące przed jego terminem otrzymuje kartkę z informacją, jakie czynności ma
wykonać:

1. Spośród uczniów klasy wybiera troje zawodników — przedstawicieli klasy, któ-
rzy będą brać udział w części konkursu związanej z wiedzą o mitach. Ci ucznio-
wie powinni bardzo dobrze znać mity greckie (w opracowaniu Jana Parandow-
skiego).

2. Przygotowuje „RAP Mitologiczny”, tzn. krótki rymowany utwór zbudowany
z dwóch-trzech zwrotek czterowersowych o tematyce mitologicznej — wykony-
wany w trakcie konkursu.

3. Tworzy reklamę produktu związanego z tematyką mitologiczną.
4. Przygotowuje pokaz mody mitologicznej (2–3 projekty) i krótki (trzyminutowy)

komentarz.
5. Każda z drużyn ma za zadanie przygotować również nazwę drużyny o rodowo-

dzie mitologicznym i krótkie (1-, 2-zdaniowe) jej wyjaśnienie.
6. Dobrze widziane i dodatkowo punktowane są stroje (trzyosobowego zespołu re-

prezentantów) nawiązujące stylistyką do antyku.
Klasy oceniane są za pomysłowość i znajomość mitologii, ale także za dyscyplinę
i aktywne kibicowanie w trakcie imprezy.

Zmagania konkursowe ocenia jury złożone z nauczycieli i uczniów z samorządu.
Zwycięzcy otrzymują nagrody i upominki (trzy pierwsze miejsca). Pozostali

uczestnicy częstowani są słodyczami.
Konkurs mitologiczny odbywa się w naszej szkole rokrocznie od 1998 r. i trwa

dwie godziny lekcyjne (grudzień/styczeń — według szkolnego kalendarza). Z roku
na rok ewoluował. Wydaje nam się, że w pierwszych latach zadania konkursowe by-
ły znacznie trudniejsze niż obecnie. Z naszych doświadczeń wynika, że największą
popularnością cieszy się pokaz mody i rap mitologiczny.

Regulamin konkursu „Mity to moja pasja”

1. W konkursie biorą udział trzyosobowe zespoły reprezentujące klasę pierwszą.
2. Odpowiedzi udziela jedna osoba wyznaczona przez zespół.
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3. Liczy się pierwsza odpowiedź, której należy udzielić w ciągu 20 sekund.
4. Odpowiedź może być nieuznana, jeśli pochodzić będzie od widzów (podpowiedzi

dyskwalifikują).
5. Odpowiedzi są punktowane przez jury.

Za:
a) nazwę o rodowodzie mitologicznym i krótkie jej wyjaśnienie — można otrzy-

mać od 0 do 2 punktów,
b) strój uczestników (punkty dodatkowe — 1 p.),
c) reklamę produktu związanego z tematyką mitologiczną — od 0 do 2 pkt,
d) pokaz mody mitologicznej (od 0 do 2 pkt) i krótki komentarz — od 0 do 2 pkt,
e) mitologiczny rap:

— tekst — 0–1 p.,
— wykonanie — 0–1.

6. Zadania przygotowane przez jury oceniane są po jednym punkcie.
7. Wszelkie decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
8. Zespoły, które uzyskają I, II i III miejsce, zostaną nagrodzone.
9. Wykonawcy poszczególnych zadań zostaną obdarowani słodkościami.

Życzymy sukcesów i udanej zabawy!

Konkurs „Mity to moja pasja”

Przebieg konkursu:

1. Przywitanie nauczycieli i klas pierwszych wraz z ich reprezentantami.
2. Odczytanie regulaminu konkursu.
3. Przedstawienie reprezentantów klas i składu jury.
4. W pierwszej części konkursu prezentowane są zadania przygotowane przez kla-

sę:
— nazwa o rodowodzie mitologicznym i jej wyjaśnienie,
— pokaz mody wraz z komentarzem,
— reklama produktu związanego z tematyką mitologiczną,
— rap mitologiczny.

5. Następnie reprezentanci klas odpowiadają na pytania przygotowane przez grono
specjalistów.

ZADANIE I

Jak wiadomo, każdy z bogów był odpowiedzialny za określoną dziedzinę życia, miał
swoją domenę. Zadaniem zespołów będzie podanie imienia boga lub bogini opieku-
jących się następującymi sferami życia:
I a — do niej modliły się panny w dniu ślubu, opiekowała się macierzyństwem

i małżeństwem (odp. Hera)
I b — była nazywana bóstwem mądrości (odp. Atena)
I c — szelmostwa uczyniły go bogiem złodziei (odp. Hermes)
I d — był patronem kowali (odp. Hefajstos)
I e — według niego najpiękniejszym zajęciem jest wojna (odp. Ares)
I f — bóg wina i winnej latorośli (odp. Dionizos)
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ZADANIE II

Mitologia jest źródłem archetypów, prawzorem postaw i zachowań. Jaka postać stała
się archetypem:
I a — poświęcenia dla ludzkości (odp. Prometeusz)
I b — matczynego cierpienia (odp. Niobe lub Demeter)
I c — wędrówki (odp. Odys)
I d — samouwielbienia (odp. Narcyz)
I e — złamania rodzicielskiego zakazu (odp. Ikar lub Faeton)
I f — wierności małżeńskiej (odp. Penelopa)

ZADANIE III

Jakimi związkami frazeologicznymi o mitologicznym rodowodzie zastąpisz następu-
jące sformułowania?
I a — zapaść w sen (odp. objęcia Morfeusza)
I b — ogromny lęk (odp. paniczny strach)
I c — wskazówka, pomoc (odp. nić Ariadny)
I d — mimowolne cierpienie (odp. koszula Dejaniry)
I e — być blisko czegoś i nie móc zdobyć (odp. męki Tantala)
I f — podstęp, pułapka (odp. koń trojański)

ZADANIE IV

Każdej grupie zostanie przeczytane zdanie, w którym tkwi błąd dotyczący imienia
bohatera.
Proszę wysłuchać zagadki i podać prawidłową odpowiedź.
I a — Dirke była żoną Heraklesa. (odp. Dejanira)
I b — Fidiasz wybudował królowi Minosowi na Krecie labirynt dla Minotaura. (odp.

Dedal)
I c — Wybrańcem serca Artemidy był Adonis, piękny myśliwy. (odp. Afrodyty)
I d — Mojry to srogie boginie zemsty. (odp. Erynie)
I e — Jazon uciął głowę Meduzy oraz uwolnił Andromedę. (odp. Perseusz)
I f — Perseusz zdobył runo złotego baranka. (odp. Jazon)

ZADANIE V

Każdej grupie zostanie przeczytane pytanie dotyczące motywu muzycznego.
Proszę wysłuchać zagadki i podać prawidłową odpowiedź.
I a — Kto swą muzyką uśpił Cerbera? (odp. Orfeusz)
I b — Kim była Terpsychora? (odp. muzą tańca)
I c — Z jakim wydarzeniem wiązało się śpiewanie dytyrambu? (odp. Wielkimi Dio-

nizjami)
I d — Jak nazywał się bóg muzyki? (odp. Apollo)
I e — Z jakim wydarzeniem kojarzy Ci się syreni śpiew? (odp. z powrotem Odyse-

usza do Itaki)
I f — Jak skończył się muzyczny pojedynek między Apollinem a Marsjaszem? (odp.

zwycięstwem Apollina, który kazał odrzeć Marsjasza ze skóry).
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ZADANIE VI

Jak wiadomo, bogowie greccy nie byli doskonali, mieli wady podobne do ludzkich.
Rozpoznajcie bogów po ich słabostkach:
I a — Nadużywał alkoholu, uwielbiał uczty i orgie. (odp. Dionizos).
I b — Nigdy nie dorósł, zawsze był małym chłopcem i psotnym łobuzem. (odp. Eros,

Amor).
I c — Był kobieciarzem, często zdradzał żonę. (odp. Zeus).
I d — Był kleptomanem, wykradał innym różne przedmioty. (odp. Hermes).
I e — Nie znosiła krytycznych uwag o swej urodzie, uważała się za najpiękniejszą

na świecie. (odp. Hera, Afrodyta, Atena).
I f — Lubił straszyć innych swoim wyglądem. (odp. Pan).

Po odpowiedzi na zadanie 6. następuje podliczenie punktów przez jury, ogłoszenie
zwycięzców konkursu mitologicznego i wręczenie dyplomów.

Punktacja — karta wypełniana przez jury

maks.
Zadania ilość I a I b I c I d I e I f

punktów

Nazwa 1
i jej wyjaśnienie 1

Pokaz mitologicznej mody, 2
komentarz 2

Rap mitologiczny słowa 1
wykonanie 1

Reklama 2

Strój uczestników;
punkty dodatkowe 1

Zadanie 1 1

Zadanie 2 1

Zadanie 3 1

Zadanie 4 1

Zadanie 5 1

Zadanie 6 1

ilość punktów

zwycięzcy
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Inne propozycje zadań konkursowych

ZADANIE I

Do jakich postaci mitologicznych odnoszą się następujące określenia?
1) był ostatnim królem miasta otoczonego murem wzniesionym przez Posejdona

i Apolla (odp. Priam)
2) nie potrafił powozić rydwanem Heliosa (odp. Faeton)
3) zabił Hiakintosa (odp. Apollo)
4) rozszarpały go własne psy (odp. Akteon)
5) spadł na wyspę Lemnos i połamał nogi (odp. Hefajstos)
6) na jego obnażone ramię spadła kropla oliwy (odp. Eros)

ZADANIE II

Jak wiadomo, mity zawierają interpretację zjawisk przyrody. Właśnie tych zagadnień
dotyczyć będzie obecne pytanie.

1) Jeśli na niebie jest tęcza, to znaczy, że... (odp. Iris rozpina łuk siedmiobarwny)
2) Jeśli jest rosa, to znak, że... (odp. zesłała ją Selene)
3) Jeśli na Sycylii dymi Etna, to znaczy, że... (odp. Tyfon pokonany przez Zeusa

bucha ogniem z paszczy)
4) Jeśli wstaje świt, to znaczy, że... (odp. Różanopalca Eos, bogini jutrzenki,

rozpoczyna nowy dzień, wyjeżdżając na swym rydwanie)
5) Jeśli świecą gwiazdy ciemną nocą i układają się w konstelację zwaną Wielką

Niedźwiedzicą, to znaczy, że... (odp. jest to Kallisto, kochanka Zeusa, którą
Artemida zamieniła w niedźwiedzicę, a Zeus przeniósł na niebo)

6) Jeśli księżyc świeci ciemną nocą, to... (odp. Selene o skrzydłach przestron-
nych rozświetla ciemności)

7) Jeśli wieje łagodny wiatr zwiastujący wiosnę, to znaczy, że... (odp. nadchodzi
Zefir, najłagodniejszy z wiatrów)

ZADANIE III

Kolejna tura pytań wiąże się z tematem miłości i nienawiści, dotyczy kobiet i męż-
czyzn. Waszym zadaniem będzie dokończenie historii, którą wam przedstawimy, tzn.
podanie imion bohaterów tych zdarzeń.

1) Kobieta i mężczyzna tak się kochali, że pragnęli umrzeć razem, aby jedno nie
patrzyło na śmierć drugiego. (odp. Filemon i Baucis)

2) Zakochał się w marmurze i... marmur ożył. (odp. Pigmalion i Galatea)
3) Jej miłość i pomysłowość ocaliły młodzieńca pragnącego zabić bestię, człekoby-

ka. (odp. Tezeusz i Ariadna)
4) Zapomniała dla swego ukochanego poprosić o nieśmiertelność, Zeus zamienił

go w świerszcza. (odp. Eos i Titonos)
5) Jej miłość i zazdrość przyczyniły się do cierpienia i śmierci męża. (odp. Dejanira

i Herakles)
6) Tak kochał kobietę, że poszedł za nią do piekła. (odp. Orfeusz i Eurydyka)
7) Pokochał ją tak bardzo, że porwał ją z domu jej męża. (odp. Parys i Helena)
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ZADANIE IV

Z jakimi postaciami z „Mitologii” kojarzą Ci się następujące przedmioty, rekwizyty?
1) łańcuch (odp. Zeus, Prometeusz, Andromeda)
2) klucz (odp. Persefona, Hades, Hekate)
3) wieniec (odp. Terpsychora, Flora, Apollo, Zeus)
4) dzida (odp. Artemida)
5) kocioł (odp. Medea)
6) nóż (odp. Apollo, Marsjasz)
7) pas (odp. Hipolita, Ares, Herakles, Artemida, Afrodyta)

ZADANIE V

Do jakich postaci mitologicznych odnoszą się następujące określenia?
1) przestraszył się go Tanatos (odp. Herakles)
2) zrobił prysznic u Minosa (odp. Dedal)
3) ssał pierś nie swojej matki (odp. Herakles, Zeus)
4) najpiękniejsza z „łabędziego” jaja (odp. Helena)
5) nie powinien był ujrzeć własnej twarzy (odp. Narcyz)
6) odpycha tłum dusz (odp. Charon)

ZADANIE VI

Pytania dotyczą geografii mitologicznej.
1) Największa z rzek piekielnych, opływająca dziewięć razy całe podziemie... (odp.

Styks)
2) Jak nazywała się ojczyzna wiatrów? (odp. Tracja)
3) Pasmo górskie, siedziba Apollina i muz... (odp. Parnas)
4) Wulkaniczna siedziba boga kowali, Hefajstosa... (odp. Etna)
5) Wyspa, na której czczono Afrodytę, niedaleko niej przyszła ona na świat, wyła-

niając się z piany morskiej... (odp. Cypr)
6) Inna nazwa tego miasta to Ilion... (odp. Troja)
7) Jedna z rzek opływających Troję... (odp. Skamander)

Życzymy miłej zabawy!

Maria Banasik, Danuta Paupa
IV LO w Gdyni
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Maria Banasik

Scenariusz lekcji
z metodyki pracy zespołowej

Literatura biograficzna stanowi bogate źródło mogące służyć realizacji celów edu-
kacyjnych. Pracując na lekcji metodą biograficzną (J. Jeziorska,Wybrane metody
nauczania i uczenia się), można analizować to, co indywidualne w postaci, śle-
dzić motywacje zachowań, badać wpływ okoliczności zewnętrznych na zachowania
autora. Ponadto określać jego zmagania z samym sobą, analizować relacje z inny-
mi. Można również wskazywać, jak autor rzeźbi własną osobowość, jak tworzy idee
i dzieła.

Do pracy tą metodą można wybrać postać świętą (lekcje religii), uznanego auto-
ra (J. Kochanowski, A. Mickiewicz), ale też sportowca, muzyka, piosenkarza (godziny
wychowawcze), wynalazcę (fizyka, chemia, matematyka).

Metoda ta pozwala uczniom ćwiczyć umiejętność poszukiwania informacji
w różnych źródłach, a także omawiać i interpretować zjawiska w zestawieniach kon-
tekstualnych, co ujęte zostało w podstawie programowej.

Warto pamiętać, że biografia akcentuje podmiotowość człowieka. Stanowi rów-
nież interesującą opowieść o człowieku, o poszukiwaniu przez niego wartości, o jego
zwycięstwach i porażkach.

Temat: Romantyczna biografia — historia życia
i twórczości A. Mickiewicza.

(zajęcia jednogodzinne w klasie drugiej liceum)

Główne zagadnienia lekcji
Zajęcia na podstawie życia i twórczości Adama Mickiewicza ilustrują zagadnienie
romantycznej biografii i rozwijają umiejętność pracy zespołowej. Uczniowie na pod-
stawie zgromadzonych w domu informacji o biografii twórcy pracują w grupach nad
przydzielonymi zadaniami.

W trakcie ćwiczeń dowiadują się, jak dramatyczne przeżycia ukształtowały oso-
bowość twórczą Mickiewicza, przyczyniając się do jego dojrzewania do bycia uzna-
nym za narodowego wieszcza.

Zaproponowaną metodę biograficzną można wykorzystać do pracy z innym
twórcą, wynalazcą, na godzinach wychowawczych (kto jest uczniowskim autoryte-
tem) itp.
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Cele lekcji

Uczeń:
— redaguje CV
— poznaje życiorys A. Mickiewicza
— selekcjonuje i przetwarza zebrane informacje
— wskazuje najistotniejsze elementy biografii romantycznej
— rozumie związki biografii romantycznego twórcy z jego dziełem
— używa Internetu jako źródła informacji

Umiejętności kluczowe

Uczeń:
— organizuje, ocenia, planuje własne uczenie się
— skutecznie komunikuje się w grupie
— rozwiązuje problemy w sposób twórczy

Metody pracy

— praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja

Środki i materiały dydaktyczne

— Nawarecki A., Siwicka D., Przeszłość to dziś, cz. I. (podręcznik do języka pol-
skiego dla klasy II ponadgimnazjalnej)

— materiały na temat życia Adama Mickiewicza i jego twórczości przygotowane
przez uczniów z wykorzystaniem Internetu i innych dostępnych źródeł

— materiały piśmiennicze: papier, markery
— karty pracy formatu A3

Pojęcia i terminy

— biografia romantyczna
— narodowy wieszcz

Przebieg lekcji

I Wprowadzenie — ok. 5 minut

W ramach pracy domowej uczniowie mieli zgromadzić materiały dotyczące życia
i twórczości Adama Mickiewicza. Zostali podzieleni na pięć zespołów (wg listy z dzien-
nika). Ich zadaniem było przygotowanie powyższych informacji wg następujących
punktów:

grupa 1. — Mityzacja „kraju lat dziecinnych”.
grupa 2. — Buntownicza młodość i romantyczna miłość.
grupa 3. — Bezpowrotne utracenie ojczyzny.
grupa 4. — Romantyczne pielgrzymowanie.
grupa 5. — Emigracyjny los i nieustanne próby walki o niepodległość Ojczyzny.

Należało również wynotować Mickiewiczowskie utwory wiążące się z danym zagad-
nieniem.
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Uczniowie tworzą grupy zgodnie z hasłem zadania domowego. Porównują zgro-
madzone informacje. Jeśli trzeba, uzupełniają notatkę w zeszycie. Następnie tworzą
nowe grupy, po jednej osobie z każdego zespołu (podział jak przy pracy metodą grup
eksperckich).

II Rozwinięcie

1. Grupy otrzymują nowe zadania następującej treści:
1. Sporządź życiorys zawodowy A. Mickiewicza (fakty ważne dla przebiegu

drogi zawodowej, szczebli nauki i praktyki, poznawania teorii i zdobywania
doświadczenia w tym zakresie).

2. Sporządź życiorys artystyczny A. Mickiewicza.

3. Sporządź życiorys osobisty A. Mickiewicza (fakty, zdarzenia, związki i re-
lacje osobowe z innymi ludźmi).

4. Sporządź życiorys polityczny A. Mickiewicza (fakty i stanowiska dotyczące
działalności i stosunku do określonych sfer życia społeczno-politycznego).

5. A. Mickiewicz jako podróżnik. Sporządź jego życiorys.

(czas pracy — ok. 20 min)

Prezentacja wyników pracy zespołów. Rozwieszenie w sali lekcyjnej wypracowanych
materiałów (ok. 10 min).

2. Grupy wskazują rysy romantycznej osobowości w biografii A. Mickiewicza (ok.
5 min).

III Podsumowanie (ok. 5 min)

Pointą lekcji mogą być wyszukane przez uczniów ciekawostki na temat biografii
Mickiewicza, wspomnienia (np. Adama Szostakiewicza z ostatnich chwil życia po-
ety) i komentarze wybitnych biografów.

Rozmowa o tym, że biografia Mickiewicza była przez samego poetę i jego biogra-
fów idealizowana, aż do manipulacji faktami, by dla przyszłych pokoleń był wzorem
bez skazy. Biografia Mickiewicza wciąż czeka na filmową konkretyzację.

Praca domowa

Rozdanie uczniom skserowanej mapy konturowej przedstawiającej Europę i część
Azji. Zadaniem uczniów jest zaznaczenie i podpisanie na mapce miejsc, w których
przebywał A. Mickiewicz.

Ewaluacja lekcji — tarcza strzelecka

Uczniowie dokonują ewaluacji, oceniając swoją pracę na lekcji. Przed wyjściem z sa-
li lekcyjnej zaznaczają na tablicy znakiem „x” (co najmniej w dwóch polach) swoją
opinię.
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Maria Banasik
IV LO w Gdyni

Bibliografia

www.mickiewicz.art.pl

www.amu.edu.pl/historia/amic

www.republika.pl/e240/AdamMickiewicz

www.matma.2ce.szczecin.pl/mickiewicz/zyciorys

Jeziorska J., Podstawy nauczania i uczenia się, Warszawa 2004

Jeziorska J., Wybrane metody nauczania i uczenia się, Warszawa 2004

Knaflewska J., Adam Mickiewicz, Poznań 2000

Nawarecki A., Siwicka D., Przeszłość to dziś, cz. I., Warszawa 2003

Rymkiewicz J.M., Kilka szczegółów, Kraków 1994

Łubieński T., M jak Mickiewicz, Warszawa 1998

Suchodolski Z., Mickiewicz: opowieść biograficzna, Warszawa 1995

Szczepańska H., Śpiewak A., Język polski. Romantyzm. Ćwiczenia, informacje,
wskazówki, Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa 1994
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Załącznik

Mapa konturowa Europy (źródło — Szczepańska H., Śpiewak A., Język polski. Roman-
tyzm. Ćwiczenia, informacje, wskazówki, Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa 1994,
s. 37)
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Iwona Kasprzyk-Skawska

Swobodna twórczość literacka dzieci
i jej rola w procesie edukacji
wczesnoszkolnej

Najważniejszą rzeczą jest, aby nauka była dla dziecka

radością i wyzwoleniem własnej twórczości.

R. Gloton, C. Clero

1. Motywacja podjętych badań

W dzisiejszych czasach coraz większe zainteresowanie budzą zagadnienia dotyczące
twórczości i możliwości twórczych człowieka. W związku z tym przed współczesną
szkołą stoją nowe, bardziej skomplikowane zadania. Zmieniają się treści kształcenia,
a dotychczas stosowane metody pracy z dziećmi nie zawsze okazują się zadowala-
jące. Już nie wystarczy wyposażyć ucznia w odpowiedni zasób wiedzy z różnych
dziedzin życia, nie wystarczy bezmyślne przepisywanie zadań z tablicy, czytanie lub
pisanie tekstów często całkowicie oderwanych od otaczającej rzeczywistości. Nie roz-
wija to twórczej inwencji dziecka, wręcz przeciwnie — ogranicza ją. Teraz należy
rozwijać wszystkie dyspozycje poznawcze dzieci, w tym głównie umiejętność myśle-
nia twórczego. Pobudzanie twórczej aktywności dziecka wspomaga jego harmonijny
i pełny rozwój. Młodszy wiek szkolny jest okresem, w którym zaznacza się szczególna
podatność na nowe doświadczenia w każdej sferze umiejętności.

Ekspresja werbalna jest jedną z form twórczej działalności, a kształcenie
języka dzieci poprzez aktywność twórczą jest naturalnym sposobem przygoto-
wania ich do roli aktywnych ludzi umiejących sprawnie komunikować własne
potrzeby i porozumiewać się z otoczeniem w każdej sytuacji i w różnych śro-
dowiskach.

Metody twórczej aktywności stosuję w klasach II-III od lat i w związku z tym
dysponuję, według mnie, bogatym i miarodajnym materiałem badawczym i obser-
wacyjnym.

Na jego podstawie postanowiłam zbadać, jakie jest znaczenie stosowania swo-
bodnych form twórczości literackiej dzieci w procesie edukacji wczesnoszkolnej.

2. Opis własnych doświadczeń

Źródłem wypowiedzi twórczej może być indywidualne przeżycie, doświadcze-
nie, działalność ucznia lub inspiracja nauczyciela. Staram się więc, aby proces
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kształcenia dostarczał wielu okazji do twórczej działalności literackiej. Wszystkie
imprezy klasowe i szkolne są niewyczerpanym źródłem emocji i nowych doświad-
czeń, które można wykorzystać na zajęciach z ekspresji językowej. Stwarzają one
zawsze wspaniałą okazję do twórczej działalności literackiej.

W ciągu roku szkolnego zachęcam uczniów do pisania indywidualnych tek-
stów swobodnych, które zamieszczamy później we wspólnie wydanej książeczce,
np. z okazji Dnia Matki. Fakt upublicznienia ich tekstów (za zgodą autorów) stano-
wi dodatkową motywację do wysiłku i unaocznia celowość własnego działania.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka powstała klasowa gazetka, zawierająca oryginal-
ne i bardzo osobiste życzenia okolicznościowe. Z okazji Dnia Chłopaka i Dnia Kobiet
uczniowie tworzyli rymowane życzenia, które zostały zapisane w kronice klasowej.
Przy okazji konkursu szkolnego na „Najmilszą Koleżankę” dzieci układały żartobliwe
reklamy swojej reprezentantki.

Wyjścia do teatru czy kina są natomiast znakomitą okazją do pisania minire-
cenzji, zapisywanych w formie swobodnych impresji słownych. Daje to możliwość
wyrażenia emocji, wrażeń pisanych na gorąco, bez ujmowania myśli w sformalizowa-
ne ramy. Osobisty kontakt dziecka z kulturą i sztuką ma, według mnie, zasadnicze
znaczenie dla jego rozwoju intelektualnego, społecznego i psychicznego. Przeżycia
takie stają się motorem ekspresji słownej dziecka i powodują, że wypowiedzi pisem-
ne nie są sztywne, ale są wyrazem osobistego przetworzenia rzeczywistości.

W klasach najmłodszych ważną rolę w nabywaniu doświadczeń spełniają też
wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje w muzeum czy bibliotece. Wszyst-
kie te działania są źródłem wrażeń i spostrzeżeń pomnażających wiedzę i wrażliwość
dziecka, pomagają też w rozwijaniu mowy, ułatwiają jej formułowanie na piśmie oraz
sprzyjają bogaceniu słownictwa.

Teksty swobodne, oparte na wewnętrznym przeżyciu, pozwalają nauczy-
cielowi na bliższe poznanie i zrozumienie ucznia. Dzięki takim tekstom dziecko
może wyrażać siebie, komunikować innym swoje myśli i spostrzeżenia. Swobodna
ekspresja spełnia więc tu rolę psychoterapeutyczną, gdyż pozwala wyrazić różno-
rodne potrzeby emocjonalne ucznia. Czasami łatwiej o czymś dziecku napisać niż
opowiedzieć. Dzięki tym tekstom nauczyciel ma więc szansę lepiej poznać środowi-
sko rodzinne ucznia, a potem udzielić mu pomocy.

Realizacja techniki swobodnych tekstów uczy też dzieci samodzielności i kształ-
tuje umiejętność obiektywnej oceny dokonań innych. Wspólnie, w atmosferze życz-
liwości, podejmowane decyzje dotyczące wyboru najlepszej pracy uczą dzieci po-
znawania i poszanowania uczuć oraz myśli innych. Uważam, że swobodna ekspre-
sja ma duże znaczenie w procesie wychowawczym, służy pomocą nauczycielowi
w poznaniu, a potem zintegrowaniu zespołu klasowego.

Dużą rolę w rozwoju intelektualnym człowieka odgrywają wyobrażenia, które
znajdują swoje odbicie w marzeniach, a potem w twórczości. Okazją do zwerbalizo-
wania własnych marzeń i fantazji staje się dla dziecka tworzenie własnych baśni.
Identyfikacja z bohaterami baśniowymi, którzy zwyciężają olbrzymów, zmieniają po-
stać, sprawia, że czuje się ono kimś najsilniejszym i najpiękniejszym na świecie.
Baśnie mają więc działanie terapeutyczne, przezwyciężają dziecięce lęki i komplek-
sy, budują u dziecka poczucie własnej wartości, pomagają mu stawać się pełną
i świadomą własnych potrzeb jednostką.

Przynajmniej dwa razy w roku moi uczniowie tworzą własne książeczki z ba-
śniami. Jest to możliwe ze względu na realizację autorskiego programu edukacji
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czytelniczo-medialnej i rozszerzenie treści o dodatkowe elementy z zakresu tej te-
matyki. Staram się, aby wymyślony temat baśni był zawsze bliski dziecku i stwarzał
możliwość do żartobliwego fantazjowania. Zauważyłam, że dzieci lubią przenosić
w świat bajki swoich kolegów lub bliskich i razem z nimi przeżywać w tych utwo-
rach niesamowite i śmieszne przygody. Okazją do takiej twórczości było pisanie
„Bajki o dobrej czarownicy” czy też „Bajki o dobrym smoku”, które to utwory zosta-
ły własnoręcznie wydane przez dzieci w postaci pięknie ilustrowanych książeczek.
Wszystkie baśniowe utwory są później prezentowane na forum klasy, a ich przyjęcie
jest zawsze entuzjastyczne.

Lekcje twórczej aktywności literackiej przeprowadzane są przeze mnie sys-
tematycznie, zwykle dwa razy w miesiącu. Nie zawsze są jednak lekcjami całkowi-
cie swobodnej twórczości. Czasem poprzedzane są zajęciami doskonalącymi zasoby
słownikowe i gramatyczne ucznia, które mogą być przydatne w tworzeniu inspiro-
wanej przeze mnie wypowiedzi. W trakcie takich lekcji nauczyciel powinien działać
wspomagająco i stymulująco, aby zgromadzone wyrazy i zwroty mogły ułatwić nar-
rację i kolorystykę późniejszych wypowiedzi. Znaczącą czynnością w czasie trwania
tych lekcji jest też precyzyjne ustalenie formy wypowiedzi pisemnej oraz kompozycji.

Przykładem pracy pisemnej wymagającej takich przygotowań było układanie
dalszych losów bohatera lektury (np. Calineczki). Dzieci miały dokładnie określo-
ne warunki kompozycyjne (opowiadanie trójczłonowe). Gromadziły też wyrażenia
i zwroty, które mogły być przydatne we wstępie, rozwinięciu i zakończeniu. Zwra-
całam im szczególną uwagę na przydatność wyrazów: nagle, wtem, potem, które
nadają tempo i ekspresję opowiadaniu. Treść była jednak rezultatem wyłącznie ich
pomysłowości i fantazji.

Podobny sposób przygotowania towarzyszył powstaniu prac na konkurs literac-
ki „Każdy z nas ma swój świat...”

Prace inspirowane wymagają działań przygotowawczych w postaci ćwiczeń
słownikowo-frazeologicznych, gdyż wpływają one na poszerzenie zasobu słow-
nictwa i podwyższenie umiejętności gramatycznych uczniów. Kształtują więc po-
prawność stylistyczną, a także komunikatywność (jasność i rzeczowość) wypowiedzi.
Ćwiczenia twórczej aktywności literackiej, szczególnie tej inspirowanej, pozwalają
dziecku przezwyciężyć początkową bezradność myślową i językową, uczą je dowolnie
operować swoimi spostrzeżeniami, wyobrażeniami, werbalizować emocje, stopniowo
wyrabiać własny, indywidualny sposób wyrażania się.

W tekstach inspirowanych dzieci wykorzystują przyswojone wcześniej słownic-
two, konkretyzują pojęcia, uaktywniają swój bierny słownik. Dzięki takim ćwicze-
niom dziecko rozwija się intelektualnie, staje się mądrzejszym człowiekiem, zaczyna
postrzegać głębiej i dalej.

Zauważyłam, że pielęgnowanie i dbałość o poprawność języka dziecka są niero-
zerwalnie związane z rozwijaniem jego osobowości. Bogactwo słownictwa i kon-
strukcji składniowej wiąże się bowiem z zasobem jego wiedzy o otaczającym
świecie, z różnorodnością doświadczeń i przeżyć, rozmaitością doznań. Kształtując
sprawność językową, warto pamiętać, że opieka nad językiem jest również opieką
nad człowiekiem, że „praca nad językiem to także praca nad sobą”, praca dla pożyt-
ku społecznego. Dobra znajomość języka ojczystego i umiejętność posługiwania się
nim w mowie i piśmie jest ponadto warunkiem zdobywania wszelkiej wiedzy, podsta-
wą prawidłowego myślenia, wypowiadania opinii i tworzenia więzi międzyludzkich.
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Niektóre z form twórczości literackiej nie wymagają tak drobiazgowych zabiegów
stylistycznych. Ważniejsza wówczas staje się inspiracja poprzez stworzenie odpo-
wiedniego nastroju. Lekcja poprzedzająca pisanie pracy pt. „Co zobaczyła kropla
deszczu?” przeniosła dzieci w świat jesiennej poezji i muzyki. Zajęcia te przeprowa-
dziłam na wzór lekcji autorstwa pani mgr Renaty Wolińskiej (doradcy metodycznego
nauczania zintegrowanego z Gdyni). Dostosowałam jedynie materiał poetycki i mu-
zyczny do percepcji uczniów klasy drugiej.

Na zajęciach wykorzystałam metodę integracji sensorycznej. Polega ona na
pobudzaniu mózgu dziecka do prawidłowego i intensywnego rozwoju poprzez stymu-
lację jego ciała. Temu służą różne ćwiczenia, których celem jest synchronizowanie
poszczególnych układów zmysłowych: wzroku, dotyku, słuchu, równowagi. W efek-
cie dziecko staje się spokojniejsze, bardziej skoncentrowane, szybciej też przyswaja
wiedzę. Może też w optymalnym zakresie wykorzystać swoje twórcze możliwości.
Prace ekspresji twórczej, które były kontynuacją wspomnianej lekcji, powstawały
w sposób całkowicie spontaniczny. Były jakby naturalną konsekwencją nostalgicz-
nej tematyki i nastroju.

Podobny rodowód miały prace pisane na temat: „Moje marzenia”. Zajęcia po-
przedzające nosiły tytuł „Pokolorujmy świat”, a ich celem było uświadomienie dzie-
ciom konieczności propagowania pozytywnych emocji. Wywnioskowały one, że po-
kolorować świat drugiemu człowiekowi można poprzez spełnianie jego marzeń. Pi-
sząc następnie, a potem czytając prace o własnych marzeniach, dzieci poznawały
się lepiej i mogły zastanowić się nad tym, jak mogą się wzajemnie uszczęśliwić.

Czasami wystarczającą inspiracją do prac twórczych jest naturalna skłonność
dziecka do fantazjowania. Przykładem takiej wypowiedzi jest „Podróż wehikułem
czasu”. Dzieci miały za zadanie wymyślić fabułę historii rozpoczynającej się nastę-
pująco:

„Wsiadłam/em do wehikułu czasu, wyregulowałam/em wskaźniki chronometru
i w okamgnieniu znalazłam/em się gdzie indziej...”

Wypowiedzi te dostarczyły uczniom wiele przyjemności, zarówno podczas ich
komponowania, jak i później podczas słuchania czytanych utworów.

Podczas pracy przygotowawczej nad każdym rodzajem wypowiedzi staram się,
aby działania pisemne zawsze poprzedzane były ćwiczeniami ustnymi. Język na-
uczyciela musi więc stanowić wzór do naśladowania. Jego wypowiedzi powinna ce-
chować nienaganna, logiczna struktura, prawidłowy dobór wyrazów i zwrotów, po-
prawność i sugestywność, ekspresywność i intonacja, a także właściwe tempo.

Niejednokrotnie uczniowie nie wynoszą pozytywnych wzorców językowych ze
środowiska rodzinnego i posługują się w mowie potocznej „kodem ograniczonym”.
Rola nauczyciela jako mistrza w rozwijaniu kompetencji językowych jest, moim zda-
niem, niezmiernie ważna. Pielęgnowanie poprawności językowej poprzez dawanie
pozytywnych wzorców wiąże się bowiem z rozwijaniem umiejętności intuicyjnego sto-
sowania poprawnych struktur. Długoletnie doświadczenie w pracy w nauczaniu po-
czątkowym skłania mnie do refleksji, że nauka poprawności językowej przez naśla-
downictwo (a więc w sposób systematyczny) daje większe rezultaty niż okazjonalne
ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, których oczywiście nie wolno bagatelizować.

Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć twórczej aktywności literackiej sta-
ram się unikać nachalnej pomocy i ograniczać się do minimalnej ingerencji jedynie
u uczniów mających trudności. Praca dziecka oceniana jest później w sposób opi-
sowy przez grupę, a wybrana w drodze głosowania służyć może jako materiał do
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ćwiczeń językowych (np. jako dyktando), czasami zostaje umieszczona w kronice
lub gazetce klasowej.

Wobec przytoczonych przeze mnie przykładów można więc stwierdzić, że eks-
presja werbalna, w każdej formie, jest niezwykle ważną formą twórczej aktyw-
ności dziecka. Kształci, rozwija i pielęgnuje wyobraźnię, pobudza do aktywności,
do urzeczywistniania marzeń, pozwala zdobywać nowe doświadczenia i zaintereso-
wania. Jest nie tylko ważnym elementem rozwoju emocjonalnego, ale również inte-
lektualnego, rozwija bowiem kompetencje językowe dziecka.

Jestem głęboko przekonana, że tego typu twórczość jest cennym środkiem
dydaktycznym i wychowawczym w szkole. Powinna być więc stosowana przez
nas, nauczycieli, jak najczęściej. Ta forma ekspresji doprowadza przecież do ukształ-
towania się postawy twórczej, tak nieodzownej każdemu człowiekowi w nowocze-
snym świecie.

Zachęcam wszystkich nauczycieli zainteresowanych stosowaniem swobodnej
twórczości dziecięcej w edukacji wczesnoszkolnej do kontaktu ze mną i zapoznania
się z kompleksowym opisem moich badań. Znajdą w opracowaniu literaturę doty-
czącą omawianego zagadnienia, terminologię i metodologię badań, a także przykłady
twórczości dziecięcej.

Iwona Kasprzyk-Skawska
SP nr 18 w Gdyni
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Danuta Mazurek, Małgorzata Miśkowiec

Współpraca z rodzicami
w klasie integracyjnej

Jesteśmy nauczycielkami Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi
w Gdyni. W roku szkolnym 2004/2005 pracowałyśmy w klasie III b integracyjnej.
Liczyła ona 19 dzieci, w tym 4 niepełnosprawnych. Uczniowie tej klasy byli niezwykle
aktywni. Lubili tańczyć, śpiewać, rysować, malować, lepić, wycinać. Wielką radość
sprawiało im inscenizowanie krótkich tekstów i udział w przedstawieniach klaso-
wych. Cechowała je niezwykła aktywność twórcza. Ten naturalny potencjał dzieci
wpłynął na konieczność stwarzania przez nas takich sytuacji dydaktycznych, które
umożliwiłyby dalszy rozwój ich naturalnych uzdolnień.

W wyniku naszych spostrzeżeń dotyczących dzieci, którymi dzieliłyśmy się z ich
rodzicami, jedna z mam — artysta plastyk Małgorzata Orkisz — zaproponowała
udział w przygotowaniu i realizacji zajęć ze sztuki. Powstał „Projekt cyklu zajęć ze
sztuki dla klasy III b na rok szkolny 2004/2005”, który jednogłośnie został zaak-
ceptowany przez rodziców i uzyskał aprobatę dyrektora szkoły p. Ewy Podedwornej-
-Góreckiej.

Projekt cyklu zajęć edukacyjnych z zakresu sztuki
dla klasy III b — rok szkolny 2004/2005

OPRACOWANY W ZESPOLE:

Małgorzata Orkisz — artysta plastyk, matka ucznia klasy III b
Danuta Mazurek — nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy III b
Małgorzata Miśkowiec — nauczyciel wspomagający w klasie III b

Cele:

— uwrażliwienie dzieci na odbiór sztuki i zapoznanie z podstawowymi jej dziedzi-
nami przez własnoręczne wykonanie prac daną techniką,

— rozwijanie postawy twórczej,
— poznanie pojęć plastycznych dotyczących grafiki, rzeźby, scenografii i malar-

stwa,
— przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze,
— usprawnianie deficytów małej motoryki.
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I. Grafika — wykonanie ekslibrisów do książek z klasowej biblioteczki; wrze-
sień

1. Projektowanie ekslibrisów — 1 godzina lekcyjna.
2. Wykonanie ekslibrisów według przygotowanych projektów — 2 godziny lekcyjne.

II. Rzeźba i jej odlew — popiersie; listopad–grudzień

1. Wykonanie projektu rzeźby — 2 godziny lekcyjne:
a) rysunek — forma płaska dwuwymiarowa;
b) rzeźba w mydle — forma przestrzenna tworzona przez odejmowanie masy.

2. Wykonanie popiersia z gliny — forma przestrzenna tworzona przez dodawanie
masy — 2 godziny lekcyjne.

3. Wykonanie formy gipsowej — 1 godzina lekcyjna.
4. Wykonanie odlewu gipsowego — 1 godzina lekcyjna.

Po dwóch dniach — wydobycie rzeźby-odlewu i jej dopracowanie.

III. Duże formy zmieniające przestrzeń — scenografia do przedstawienia „Zie-
lony Kapturek”; luty–marzec

1. Wykonanie projektu scenografii — 1 godzina lekcyjna.
2. Wykonanie elementów kostiumów scenicznych i dekoracji — 2 godziny lekcyjne.
3. Kompletowanie kostiumów i upinanie dekoracji na parawanach — 2 godziny

lekcyjne.

IV. Malarstwo na szkle; kwiecień

1. Wykonanie projektu obrazka o tematyce wiosennej — 1 godzina lekcyjna.
2. Malowanie obrazka na szkle według przygotowanego projektu — 2 godziny lek-

cyjne.
3. Oprawa obrazków i wystawa prac.

V. Obraz, malarstwo plenerowe; czerwiec — 2 godziny lekcyjne

1. Wyjście w teren — pobliski las.
2. Sporządzenie ołówkiem szkicu wybranego fragmentu krajobrazu.
3. Malowanie farbami akwarelowymi naszkicowanego pejzażu.
4. Powrót do szkoły i wystawa prac.

VI. Wyjście na wystawę sztuki jako podsumowanie zrealizowanego cyklu zajęć;
czerwiec lub wrzesień

Poniżej prezentujemy scenariusze zajęć przeprowadzonych we współpracy z artystą
plastykiem — Małgorzatą Orkisz — w klasie III b.
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GRAFIKA — WYKONYWANIE EKSLIBRISU
DO KLASOWEJ BIBLIOTECZKI

Nauczyciel prowadzący — Danuta Mazurek
Nauczyciel wspomagający — Małgorzata Miśkowiec

Materiały: kartki z bloku technicznego, czarna gęsta farba, prostokąty linoleum,
biały cienki papier.

Narzędzia: rylce, łyżeczki, wałek malarski, nożyczki, ołówki.

Odzież ochronna: rękawiczki jednorazowe, fartuchy.

14.09.2004 r.
Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć — wyjaśnienie pojęcia „ekslibris”, zapisanie definicji
w zeszytach.

2. Wycinanie z bloku technicznego prostokątów o wym. 6 cm x 9 cm.
3. Wykonywanie projektów ekslibrisów — każde dziecko przygotowuje dwa projek-

ty.
4. Ocena prac, nanoszenie poprawek, zebranie projektów przez nauczyciela.

15.09.2004 r.
Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie do zajęć:
a) zabezpieczenie miejsc pracy gazetami,
b) przebranie się w stroje ochronne,
c) rozdanie uczniom prostokątów wyciętych z linoleum,
d) uczniowie przygotowują przyniesione materiały — czarne farby, łyżeczki,

rękawiczki jednorazowe.
2. Wprowadzenie do zajęć — wyjaśnienie „co to jest grafika artystyczna?”

a) omówienie, na czym polega tworzenie prac graficznych,
b) krótka historia powstania grafiki,
c) demonstracja prac wykonanych różnymi technikami graficznymi — czarno-

-białe i kolorowe.
3. Jak wygląda linoryt i matryca?

a) wyjaśnienie pojęć „linoryt” i „matryca”,
b) wyjaśnienie techniki operującej czernią i bielą.

4. Przenoszenie projektu na linoleum:
a) zaznajomienie uczniów z zasadą odbicia lustrzanego,
b) zaznajomienie uczniów z zasadą negatywu.

5. Wykonywanie matrycy — rzeźbienie dłutkami w linoleum.
6. Wykonywanie odbitek:

a) przygotowanie farby,
b) nawałkowywanie farby na matryce,
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c) nakładanie papieru i odbijanie łyżeczką,
d) wykonywanie kolejnych odbitek.

7. Opisywanie linorytów:
a) oznakowanie, która to kopia; podpisanie nazwiskiem i umieszczenie roku

wykonania.
8. Ocena linorytów — wystawa prac.

Uczniowie niepełnosprawni podczas wykonywania grafiki korzystają z pomocy na-
uczyciela wspomagającego.

Słowniczek niezbędnych terminów plastycznych (wg: Mały słownik terminów pla-
stycznych — Krystyna Zwolińska, Zasław Malicki):

1. Dłutka, rylce — ostrza metalowe w drewnianych obsadkach o różnych prze-
krojach do wykonania rysunku w linoleum lub drewnie.

2. Druk wypukły — linoryt, drzeworyt — technika graficzna, w której ryty i cięty
rysunek pozostaje biały, a płaska powierzchnia matrycy pokryta farbą pozostaje
wypukła i ta powierzchnia przenosi kolor.

3. Ekslibris — nalepka, zwykle artystycznie wykonana, z nazwiskiem właściciela
książki, naklejona na wewnętrzną stronę okładki.

4. Grafika — gałąź sztuk plastycznych, w której właściwym dziełem jest odbitka
z płyty graficznej, dającej możność powielania.

5. Grafika warsztatowa, artystyczna — płytę-matrycę przygotowuje ręcznie sam
artysta i sam robi odbitki.

6. Linoryt — 1. technika graficzna wypukła, w której płytą, matrycą jest kawałek
linoleum, a cięcia rylcem lub dłutem są szerokie i miękkie;

2. odbitka wykonana tą techniką.
7. Matryca — płyta graficzna, na której wykonuje się rysunek, a po pokryciu farbą

daje odbicie rysunku na papierze.

Grafika
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Nasza kochana mama — Małgorzata Orkisz
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RZEŹBA I JEJ ODLEW — POPIERSIE

Nauczyciel prowadzący — Danuta Mazurek
Nauczyciel wspomagający — Małgorzata Miśkowiec

Materiały: kartki z bloku technicznego format A4, kostki szarego mydła, glina, gips,
folia aluminiowa, pasta do parkietów w płynie, farby, gazety, szmatki bawełniane,
tekturowe podstawki o wym. 15 x 15 cm, miski do gipsu, cienki sznurek.

Narzędzia: ołówki, pędzle, nożyki.

Odzież ochronna: fartuchy, rękawice.

10.11.2004 r. — Wykonanie projektu rzeźby
Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie do zajęć:
a) wyjaśnienie kolejnych etapów pracy,
b) przypomnienie zasad bezpieczeństwa,
c) zabezpieczenie miejsc pracy gazetami,
d) przebranie się w stroje ochronne,
e) rozłożenie przyniesionych materiałów — kartki z bloku technicznego, ołów-

ki, mydło, nożyki.
2. Wykonywanie projektu rzeźby:

a) odrysowanie czterech prostokątnych boków mydła na kartce,
b) rozrysowanie wzoru rzeźby na prostokątach (przód, tył i boki popiersia wy-

branej postaci).
3. Wykonywanie rzeźby w mydle poprzez odejmowanie materiału:

a) nanoszenie ołówkiem projektu popiersia na kostkę mydła,
b) rzeźbienie nożykiem w mydle,
c) oznaczenie rzeźb inicjałami autora.

4. Porządkowanie miejsc pracy.
5. Wystawa wykonanych popiersi.

24.11.2004 r. — Wykonanie popiersia z gliny poprzez dodawanie materiału
Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie do zajęć:
a) wyjaśnienie kolejnych etapów pracy,
b) przypomnienie zasad bezpieczeństwa,
c) zabezpieczenie miejsc pracy gazetami,
d) przebranie się w stroje ochronne,
e) rozłożenie przygotowanych materiałów — projektów wykonanych na kart-

kach i w mydle oraz gliny i nożyków.
2. Wykonywanie popiersia z gliny poprzez dodawanie materiału — modelowanie:

a) lepienie w glinie popiersi według wykonanych wcześniej projektów,
b) ustawienie rzeźb na podstawkach i obłożenie ich mokrymi szmatkami.

3. Porządkowanie miejsc pracy.
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4. Wypowiedzi dzieci dotyczące nowych doświadczeń związanych z pracą w glinie.
5. Podanie informacji o konieczności codziennego nawilżania rzeźb i sprawdzania,

czy nie popękały; wygładzanie podeschniętych rzeźb mokrymi palcami, dopra-
cowywanie szczegółów — w miarę potrzeb.

1.12.2004 r. — Wykonanie formy gipsowej
Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie do zajęć:
a) wyjaśnienie kolejnych etapów pracy,
b) przypomnienie zasad bezpieczeństwa,
c) zabezpieczenie miejsc pracy gazetami,
d) przebranie się w stroje ochronne,
e) rozłożenie materiałów — glinianych popiersi, folii aluminiowej, pędzli, pasty

do podłóg w pojemniczkach.
2. Wykonywanie formy gipsowej:

a) bardzo dokładne pokrywanie powierzchni glinianego popiersia pastą do
podłóg,

b) zamocowanie na popiersiu folii aluminiowej mającej ułatwić zdejmowanie
formy,

c) kilkakrotne okładanie gipsem glinianego popiersia,
d) odstawienie rzeźb do tężenia.

3. Porządkowanie miejsc pracy.

15.12.2004 r. — Wykonanie odlewu gipsowego
Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie do zajęć:
a) wyjaśnienie kolejnych etapów pracy,
b) przypomnienie zasad bezpieczeństwa,
c) zabezpieczenie miejsc pracy gazetami,
d) przebranie się w stroje ochronne,
e) rozłożenie materiałów — glinianych popiersi pokrytych gipsem, dłut, pasty,

pędzli, sznurka, kleju, plasteliny, gipsu.
2. Wykonywanie odlewu gipsowego:

a) rozłupywanie gipsowej otoczki na dwie części,
b) wydobycie glinianego popiersia,
c) scalanie gipsowej formy do wykonania odlewu (sznurek, klej, plastelina),
d) pokrywanie wnętrza formy pastą,
e) wypełnienie formy masą gipsową i pozostawienie do wyschnięcia — 2 dni.

3. Wydobycie gipsowego odlewu popiersia i dopracowanie go.
4. Przypomnienie procesu tworzenia rzeźby.

Słowniczek niezbędnych terminów plastycznych (wg: Mały słownik terminów pla-
stycznych — Krystyna Zwolińska, Zasław Malicki):

1. Rzeźba — gałąź sztuk plastycznych, której przedmiotem jest kształtowanie
kompozycji trójwymiarowych.
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2. Rzeźbienie — bezpośrednie opracowanie bryły: w kamieniu, drewnie, kości za
pomocą różnych narzędzi, które pozwalają odłupywać, odcinać, ryć i inaczej
ujmować z materiału to, co artysta uważa za niepotrzebne.

3. Modelowanie — lepienie w miękkim materiale, np. glinie, plastelinie; ręczne
kształtowanie formy poprzez dodawanie lub ujmowanie masy.

4. Odlew — przedmiot wykonany za pomocą formy odlewniczej z materiału płyn-
nego, który tężejąc przyjmuje pożądany kształt [gips, cement]; utrwalanie wy-
modelowanej rzeźby.

5. Popiersie — przedstawienie półpostaci ludzkiej [niekiedy jedynie w ujęciu do
ramion] w rzeźbie lub malarstwie portretowym.

6. Projekt — szkic, zarys, pomysł kompozycji.

Rzeźba
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WYKONANIE MASEK, KOSTIUMÓW I SCENOGRAFII
DO PRZEDSTAWIENIA „ZIELONY KAPTUREK”

Nauczyciel prowadzący — Danuta Mazurek
Nauczyciel wspomagający — Małgorzata Miśkowiec

Materiały: tanie i dostępne różnokolorowe worki na śmieci, szary papier, balony,
taśma klejąca dwustronna, bloki techniczne kolorowe format A3, papier kolorowy,
farby plakatowe, gazety — masa papierowa, klej z mąki, różne elementy garderoby.

Narzędzia: ołówki, pędzle, nożyczki.

Odzież ochronna: fartuchy ochronne.

7.02.2005 r.
Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie do zajęć:
a) zabezpieczenie miejsc pracy folią,
b) przebranie się w stroje ochronne,
c) rozłożenie przyniesionych materiałów.

2. Wprowadzenie do zajęć:
a) przypomnienie i wyjaśnienie pojęć: scenografia, kostium, maska,
b) omówienie postaci występujących w przedstawieniu oraz wyłonienie głów-

nych elementów dekoracji.
3. Projektowanie masek przez uczniów — kolorową kredą na tablicy. Przeniesie-

nie najciekawszych projektów na kartki z bloku rysunkowego — wybór uczniów
[Sikorka, Wilk, Dzięcioł, Babcia, Żaba].

4. Praca w zespołach — nakładanie na nadmuchane balony wielu warstw masy
papierowej w celu uzyskania określonych kształtów wykonywanych masek; po-
zostawienie ich do wyschnięcia.
Wykonanie maski żaby i innych elementów jej kostiumu z zielonego brystolu.

5. Uporządkowanie miejsc pracy.

14.02.2005 r.
Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie do zajęć:
a) zabezpieczenie miejsc pracy gazetami,
b) przebranie się w stroje ochronne,
c) rozłożenie przyniesionych materiałów.

2. Pokrywanie farbą wyschniętych masek wykonanych podczas poprzednich zajęć.
3. Wykonywanie elementów strojów i dekoracji z kolorowych worków foliowych

— korony drzew [buki, brzozy, dęby], peleryny do kostiumów, skrzydła sikor-
ki i dzięcioła, trawa.

4. Rysowanie, wycinanie i malowanie elementów potrzebnych do wykonania sce-
nografii — pnie, konary, gałęzie, liście drzew i krzewów.
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5. Upinanie wykonanych elementów dekoracji na parawanach.
6. Uporządkowanie miejsc pracy.

3.03.2005 r.
Przebieg zajęć:

1. Wykonanie czepka dla Zielonego Kapturka i kapelusza dla Ziemi.
2. Skompletowanie kostiumów, ze zgromadzonych i wykonanych wcześniej ele-

mentów, dla występujących w przedstawieniu postaci:
Zielony Kapturek, Babcia, Człowiek, Lekarz, Ziemia, Woda, Wilk, Sikorka,
Żaba, Dzięcioł, Pszczoła, Brzoza, Buki, Dęby i Sosny.

3. Upinanie na parawanach brakujących elementów dekoracji.

Słowniczek niezbędnych terminów wg Encyklopedii popularnej PWN :
1. Kostium — ubiór.
2. Maska — osłona twarzy w formie stylizowanej twarzy ludzkiej lub głowy zwie-

rzęcej.
3. Scenografia — sztuka kształtowania przestrzeni sceny teatralnej i plastycz-

nej oprawy przedstawień; wizualna oprawa widowiska teatralnego obejmująca
środki plastyczno-malarskie oraz kostiumy i rekwizyty.

Kostiumy i scenografia do przedstawienia „Zielony Kapturek”
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MALARSTWO NA SZKLE — OBRAZ OD KOŃCA
MALOWANY

Nauczyciel prowadzący — Danuta Mazurek
Nauczyciel wspomagający — Małgorzata Miśkowiec

Materiały i narzędzia: ramka z szybą dla każdego ucznia — IKEA, kartki z blo-
ku rysunkowego format A4, pędzle, ołówki, małe lusterka, czarny flamaster, gęste
farby plakatowe, wąska taśma klejąca, ilustracje przedstawiające wiosenne kwiaty,
denaturat [do odtłuszczenia szkła — wyłącznie przez nauczyciela].

Odzież ochronna: fartuchy ochronne.

15.04.2005 r., 22.04.2005 r.
Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie do zajęć:
a) zabezpieczenie miejsc pracy gazetami,
b) przebranie się w stroje ochronne,
c) rozłożenie przyniesionych materiałów.

2. Rozmowa z dziećmi dotycząca zwiastunów wiosny poparta ilustracjami i wcze-
śniejszymi obserwacjami.

3. Omówienie kolejnych etapów pracy; wyjaśnienie, na czym polega „malowanie
od końca”; przybliżenie pojęć: blik, kontur, malarstwo, malarstwo na szkle,
ornament, plakatówka.

4. Wykonywanie obrazka:
a) projekt obrazka — odrysowanie formatu obrazka na kartce z bloku rysun-

kowego, wykonanie ołówkiem szkicu obrazka, pokrywanie szkicu farbami
plakatowymi, pozostawienie do wyschnięcia, a potem obrysowanie kontu-
rów czarnym flamastrem; wykorzystanie lusterka do obejrzenia końcowego
[oczekiwanego] efektu pracy,

b) przenoszenie projektu na szybę — zabezpieczenie brzegów szyby taśmą kle-
jącą, odtłuszczenie szyby denaturatem, ułożenie szyby na projekcie i przy-
stąpienie do malowania od końca:

— przeniesienie konturów obrazka na szkło
— malowanie poszczególnych elementów obrazka i tła
— wysuszenie prac, usunięcie taśmy zabezpieczającej brzegi
— oprawa w ramki

c) uporządkowanie stanowisk pracy.
5. Wystawa prac i przypomnienie kolejnych etapów ich wykonania.

Słowniczek niezbędnych terminów plastycznych (wg: Mały słownik terminów pla-
stycznych — Krystyna Zwolińska, Zasław Malicki):

1. Blik [odblask] — jasny ślad uderzenia pędzla na powierzchni malowidła, repre-
zentujący refleks światła na przedmiocie malowanym.

2. Kontur [zarys] — linia określająca granicę płaszczyzny.
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3. Malarstwo — dziedzina sztuk plastycznych, w której podstawowym środkiem
wyrazu jest kolor pokrywający płaszczyznę.

4. Malarstwo na szkle — szczególna technika malarska wynikająca z charakteru
przezroczystego podkładu, którym jest szkło pokrywane farbami na odwrotnej
stronie, w związku z czym kolejność kładzenia poszczególnych warstw barwnych
musi być odwrotna niż normalnie; pracę rozpoczyna się od położenia konturów
i blików, a kończy na plamie tła.

5. Ornament [ozdoba] — motyw zdobniczy, pojedynczy lub powtarzający się re-
gularnie w określonym rytmie.

6. Plakatówka — farba plakatowa, doskonale i równomiernie kryjąca, rozpusz-
czalna w wodzie.

Malarstwo na szkle
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AKWARELA — MALARSTWO PLENEROWE

Nauczyciel prowadzący — Danuta Mazurek
Nauczyciel wspomagający — Małgorzata Miśkowiec

Materiały: bloki rysunkowe format A4, farby akwarelowe, pojemniki z wodą.

Narzędzia: ołówki, pędzle.

Odzież ochronna: fartuchy, bluzy i spodnie dresowe.

10.06.2005 r.
Przebieg zajęć:

1. Wyjście w teren — pobliski las.
2. Wprowadzenie do zajęć:

a) przypomnienie i wyjaśnienie pojęć: plener, akwarela, technika akware-
lowa, pejzaż — studium natury oparte na bezpośredniej obserwacji,
krajobraz, szkic, plan,

b) omówienie kolejnych etapów pracy,
c) dokonanie wyboru fragmentu krajobrazu w celu namalowania go.

3. Sporządzenie ołówkiem szkicu wybranego fragmentu krajobrazu.
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4. Malowanie farbami akwarelowymi naszkicowanego pejzażu.
5. Powrót do szkoły.
6. Przypomnienie etapów powstawania obrazu i wystawa prac.

Słowniczek niezbędnych terminów plastycznych (wg: Mały słownik terminów pla-
stycznych — Krystyna Zwolińska, Zasław Malicki):

1. Akwarela — 1. farba rozpuszczalna w wodzie, niekryjąca;
2. technika malarska, w której używa się farb akwarelowych, a ja-

ko podłoża białego papieru lub pergaminu.
2. Pejzaż — krajobraz, widok natury lub otoczenia miejskiego; studium natury

oparte na bezpośredniej obserwacji.
3. Plan — 1. rysunek przedstawiający rzut jakiegoś układu przestrzennego na

płaszczyznę poziomą;
2. strefa przestrzeni na obrazach perspektywicznych; zależnie od fak-

tycznej bądź pozornej odległości od widza określa się plan jako pierw-
szy, drugi, bliższy albo dalszy.

4. Plener — przestrzeń otwarta; obraz robiony w plenerze, czyli na wolnym powie-
trzu w bezpośrednim kontakcie z naturą.

5. Szkic — zarys, projekt, pomysł kompozycji, wykonany zwykle w materiale po-
zwalającym na zastosowanie szybkiej i nieskomplikowanej techniki pracy.

Akwarela — malarstwo plenerowe
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Wystawa w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni
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8 września 2005 roku miało miejsce wyjście na wystawę sztuki. Wybrałyśmy się
z p. Małgorzatą Orkisz, klasą już IV b oraz jej nowymi opiekunami do Zespołu Szkół
Plastycznych w Gdyni Orłowie na jubileuszową wystawę prac uczniów i absolwentów
przygotowaną z okazji 60-lecia szkoły.

Nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć prace wykonane technikami, z którymi za-
poznali się podczas zrealizowanego w klasie III cyklu zajęć ze sztuki. Rozróżniali
podstawowe dziedziny sztuk plastycznych, z zainteresowaniem oglądali wystawione
prace i wykazywali się wiedzą dotyczącą procesu ich tworzenia.

Z satysfakcją stwierdzamy, że warto było podjąć tego typu działania, bo przy-
niosły one wymierne efekty. Dzieci z zaangażowaniem wykonały różnymi technikami
plastycznymi prace, które miały konkretne przeznaczenie. Celowość działania powo-
dowała, że uczniowie czuli się emocjonalnie związani z procesem tworzenia:

— wykonali ekslibrisy do książek z klasowej biblioteczki
— zrobili rzeźbę — popiersie bliskiej osoby [mamy, taty, koleżanki lub kolegi]
— wykonali elementy scenografii i kostiumów oraz maski do przedstawienia o te-

matyce ekologicznej „Zielony Kapturek”*)

*) Wystawione trzykrotnie: w SP nr 34 — 15 marca 2005 r. dla uczniów klas I–III,
dzieci z przedszkola nr 24 z Gdyni oraz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-
-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z Gdańska, 22 marca 2005 r. podczas
Konferencji dla nauczycieli wspomagających szkół Trójmiasta oraz 12 maja 2005 r. na
VIII Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych w SP nr 17 w Gdyni.
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— namalowali obraz na szkle, który podarowali rodzicom na zakończenie edukacji
w klasach I–III jako podziękowanie za trud wniesiony w ich wychowanie

— namalowali obraz w plenerze, czyli w bezpośrednim kontakcie z naturą —
utrwalili przyrodę budzącą się do życia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż niebagatelny wpływ na możliwość realizacji owego
przedsięwzięcia miała fachowa pomoc rodzica — p. M. Orkisz. Nie bez znaczenia by-
ła również postawa pozostałych rodziców, którzy ponosili koszty zakupu materiałów
potrzebnych do wykonania prac.

Danuta Mazurek, Małgorzata Miśkowiec
SP nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni
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Grażyna Dułak

Zaburzenia emocjonalne
a zaburzenia rozwoju mowy

Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku szkolnym stały się czymś powszechnym.
Ciągle wzrasta liczba dzieci sprawiających problemy wychowawcze. Zastanawiamy
się, dlaczego tak jest? A przecież u podłoża owych problemów leżą właśnie zaburze-
nia procesów emocjonalnych.

Dodatkowym balastem dla dziecka nieradzącego sobie z własnymi emocjami
jest zaburzenie mowy. W przypadku gdy nałożą się te dwa zaburzenia, dziecko ma
poważne trudności i potrzebuje pomocy fachowców.

Istnieje związek między zaburzeniami emocjonalnymi a zaburzeniami rozwoju
mowy. W czasie kilkuletniej pracy logopedycznej starałam się nie tylko diagnozo-
wać dzieci jako logopeda, ale interesowałam się także ich osobowością. Uważam,
że tylko wnikliwe poznanie dziecka pozwala określić przyczynę jego stanu mowy.
Wnioski z moich obserwacji są, jak sądzę, dość ciekawe, dlatego postanowiłam się
nimi podzielić.

W pierwszym rozdziale skupię uwagę na zaburzeniach emocjonalnych, ich roz-
woju, klasyfikacji i objawach, o czym pisała będę w poszczególnych podrozdzia-
łach. W drugim rozdziale zajmę się zaburzeniami rozwoju mowy. W podrozdziałach
omówię okresy rozwoju mowy oraz czynniki „burzące” ten rozwój. Korzystała będę
z literatury, własnych obserwacji oraz przemyśleń. W rozdziale trzecim przedstawię
wyniki moich badań i wnioski.

Na zakończenie tego wprowadzenia chciałabym podkreślić, iż zaburzenia emo-
cjonalne to temat rzeka, nawet w dostępnej literaturze nie ma wyczerpującej wiedzy
na ten temat, dlatego też moje wnioski, obserwacje i wywody są fragmentaryczne.

1. Zaburzenia emocjonalne

1.1. Rozwój i zaburzenia procesów emocjonalnych

Sądzę, że aby mówić o rozwoju i zaburzeniach procesów emocjonalnych, warto naj-
pierw skupić uwagę na tym, czym są emocje w ogóle i jakie rodzaje emocji wyróż-
niamy.

Wg słownika języka polskiego emocja to silne wzruszenie, podniecenie, wzbu-
rzenie, silne uczucie.1) Wyróżniamy emocje pozytywne i negatywne, do pozytywnych
należą np.: zadowolenie i radość, a do negatywnych: gniew, strach, lęk, złość.

1) Mały słownik języka polskiego. Red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka
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„W genezie powstawania różnych jakościowo emocji podkreśla się, że zależą one
od rodzaju bodźców wywołujących je oraz od rodzaju i jakości potrzeb. Zaspoko-
jenie określonej potrzeby lub brak jej zaspokojenia wywołuje różniące się w treści
emocje”.2) Potrzeby ludzkie są ważne, zarówno te biologiczne (fizyczne), jak i psy-
chiczne. Niezaspokojone potrzeby psychiczne mogą doprowadzić do ujawnienia się
negatywnych emocji, co w rezultacie doprowadzić może (choć nie musi) do zaburze-
nia emocjonalnego.

Warto pamiętać przy tym, że w rozwoju uczuć każdego człowieka obowiązuje
prawo ciągłości zmian. Znaczy to, że przejście na wyższy poziom rozwoju zależy
od wcześniejszych etapów, od tego, co dziecko doświadczyło i przeżyło w okresie po-
przedzającym. Skutki zaniedbania i błędów wychowawczych dają o sobie znać nie
tylko w czasie ich działania, ale także odbijają się niekorzystnie na dalszych etapach
wzrastania dziecka.3)

Emocje występują w ścisłym związku i współdziałaniu z procesami poznawczy-
mi. Jeżeli w związku z jakimś wydarzeniem dziecko będzie miało miłe i przyjemne
doświadczenia, zetknięcie się z podobnym przypadkiem nie będzie wywoływało stra-
chu ani niepewności. Dziecko chętnie upora się z postawionym problemem. I wręcz
przeciwnie, jeśli będzie miało przykre doświadczenia, w sytuacji trudnej odczuje
strach oraz niepewność.

Warto podać tu przykład bardzo prosty. Matka, która krzyczy często bez powo-
du na widok bałaganu w pokoju i w dodatku nigdy razem z dzieckiem nie podjęła
próby uprzątnięcia, wyrabia w dziecku wstręt do sprzątania. Inna za wykonanie
pracy chwali dziecko, docenia jego trud, motywując jednocześnie do wysiłku. War-
to przy tym pamiętać, że to, co dla nas banalne i proste, dla dziecka może okazać
się trudne i jednocześnie bardzo ważne. Wiedzieć należy, iż emocje motywują do
określonej aktywności. Wzbudzając w dziecku uczucie radości i satysfakcji z doko-
nanych osiągnięć, możemy kierować jego motywacją. Realizujemy w ten sposób cele
wychowawcze. Gdy stwarzamy dziecku sytuacje, w których działanie daje satysfak-
cję, kształtujemy rozwój uczuć młodego człowieka. Uczuciami młodego człowieka
i jego emocjami można bardzo łatwo pokierować źle, dlatego wychowanie dziecka to
zadanie bardzo trudne i odpowiedzialne. Łatwo o błąd wychowawczy, a do podsta-
wowych należą:
• nadmierna troska o dziecko, przesadna i źle pojęta miłość do dziecka,
• wyłączne dbanie o rozwój intelektualny dziecka (dziecko będzie niezaradne ży-

ciowo, zarozumiałe i przemądrzałe),
• wychowywanie w „systemie wysokich wymagań” (dziecko napiętnowane i zastra-

szone),
• karanie na każdym kroku (brak wiary we własne możliwości, dziecko agresywne

i pełne nienawiści),
• brak konsekwencji rodziców w postępowaniu z dzieckiem, brak uzgodnionej

linii postępowania (dziecko nie odróżnia spraw ważnych od drobiazgów, chwiej-
ność).4)

2) Kozłowska A., Emocje i uczucia, w: Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku
przedszkolnym, Warszawa 1984, s. 13

3) Kozłowska A., Ogólne zasady rozwoju i zaburzeń procesów emocjonalnych, w: jw.,
s. 26

4) Filipczuk H., Rodzina i jej oddziaływanie wychowawcze, w: Każde dziecko jest inne.
O czynnikach rozwoju psychicznego dzieci, Warszawa 1966, s. 113
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Aby wychowanie dało rezultaty, aby rola jego w rozwoju psychicznym dziecka była
istotnie kierownicza, powinno ono rozpocząć się od najwcześniejszego dzieciństwa
(od pierwszych jego dni). Wielu rodziców uważa, że dziecku poświęcić należy więcej
uwagi, gdy zaczyna ono chodzić do szkoły, co jest wielkim błędem. Szkoła dla każde-
go dziecka stanowi swoisty próg, od rodziców zależy, czy przejście przez niego będzie
proste i przyjemne, czy okaże się koszmarem. W szkole dziecku towarzyszyć będą
emocje negatywne i pozytywne, od rodziców zależy, jak dziecko będzie je znosić.

1.2. Klasyfikacja zaburzeń emocjonalnych

Zaburzenia emocjonalne mogą mieć różne podłoże. Mając to na uwadze, Halina
Spionek dokonała klasyfikacji.
Zaburzenia rozwoju sfery emocjonalno-uczuciowej mogą wyrażać się w:
• „zbyt słabym opanowaniu i regulowaniu przez dziecko zewnętrznych przejawów

reakcji emocjonalnych i braku podporządkowania ich wymaganiom otoczenia,
• w nieadekwatności reakcji emocjonalno-uczuciowych w stosunku do społecz-

nych sytuacji, które je wywołały,
• we wzroście liczby i siły negatywnych reakcji emocjonalno-uczuciowych i zdo-

minowaniu ich nad reakcjami pozytywnymi,
• w zbyt małej liczbie i zbyt słabej sile reakcji pozytywnych, co w rezultacie do-

prowadzić może do obojętności uczuciowej,
• w zbyt słabym rozwoju uczuć społecznych i braku dominacji tych uczuć nad

prostymi reakcjami emocjonalnymi,
• w tworzeniu się uogólnionych, niewłaściwych postaw emocjonalno-uczucio-

wych”.5)

Powyższy podział oparty jest na objawowej analizie zaburzeń.
Innej analizy zaburzeń dokonał S. Gertsmann.6) Opisał dzieci o cechach nie-

dojrzałości emocjonalnej, zwracając jednocześnie uwagę na jej przyczyny. Wg niego
dzieci te charakteryzują się:
• nadmierną więzią emocjonalną z najbliższymi osobami (najczęściej z matką);

przyczyną takiego stanu rzeczy może być nadopiekuńcza i lękowa postawa mat-
ki,
• postawą konsumpcyjną, która może być wynikiem błędów wychowawczych ty-

pu ograniczania samodzielności, nieprzyzwyczajania dziecka do partnerskiego
współuczestnictwa w obowiązkach domowych,
• egotyzmem uczuciowym cechującym się brakiem lub niedostatkiem rozwoju

uczuć wyższych, szczególnie społecznych, a także brakiem umiejętności do od-
wzajemniania uczuć miłości czy współodczuwania z innymi,
• poczuciem niższości lub poczuciem nadmiernej mocy.

1.3. Objawy zaburzeń emocjonalnych

Objawy zaburzeń sfery emocjonalnej ujawniają się w większości zaburzeń dziecię-
cych.

5) Spionek H., Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warsza-
wa 1970, s. 140–141

6) Kozłowska A., Klasyfikacja zaburzeń emocjonalnych, w: Zaburzenia emocjonalne
u dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1984, s. 47

52 Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 3/2006



WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Po tych właśnie objawach można dociec, z jakiego rodzaju zaburzeniem mamy
do czynienia. „Zaburzenia emocjonalne występują w nerwicach u dzieci nieprzy-
stosowanych społecznie z różnych przyczyn, upośledzonych w rozwoju umysłowym,
psychopatycznych. Objawy zaburzeń sfery emocjonalnej występują także u dzie-
ci nadpobudliwych i zahamowanych, agresywnych lub wycofujących się, u dzieci
z chorobą sierocą i u dzieci wychowujących się w domu rodzinnym, w którym naj-
bliższe otoczenie może zapewnić im dobrą opiekę”.7)

Aby dokładniej omówić objawy emocjonalnych zaburzeń, należałoby dokonać
podziału dzieci, u których dane objawy mogą wystąpić, bowiem w każdej grupie
będą one inne. I tak, powołując się na podział, jakiego dokonała A. Kozłowska, wy-
różnić można:
• dzieci nerwicowe,
• dzieci zahamowane psychoruchowo,
• obojętne uczuciowo,
• nadpobudliwe,
• agresywne.

Do typowych objawów nerwicy dziecięcej należą:
— lęk,
— moczenie mimowolne,
— zaburzenia łaknienia,
— jąkanie,
— tiki.

Z racji przedmiotu mojej pracy chciałabym jąkaniu poświęcić najwięcej uwagi.
„Na obraz jąkania składają się:

a) objawy kloniczne, które polegają na wielokrotnym powtarzaniu tej samej głoski
bądź sylaby,

b) objawy toniczne polegające na zatrzymaniu wypowiadanego wyrazu (zacinanie
się), czemu towarzyszy często silne emocjonalne i mięśniowe napięcie”.8)

Dzieci nerwicowe to nie jedyna grupa dzieci zaburzonych emocjonalnie. Inną sta-
nowią dzieci zahamowane psychoruchowo.

M. Chłopkiewicz po przebadaniu dzieci zahamowanych psychoruchowo wyod-
rębnił cztery grupy:
• „zmotywowane napięte” — dzieci te sprawiają wrażenie napiętych i niespokoj-

nych, mają słabe kontakty z rówieśnikami, są ciche, lękliwe i zalęknione,
• „podporządkowane — uległe” — dzieci te są wyciszone, małomówne, grzeczne,

posłuszne, oceniane jako koleżeńskie i uczynne, dzieci te są nieufne w stosunku
do dorosłych,
• „z obniżoną samooceną” — dzieci przejawiają bierność, nie mają poczucia wła-

snej wartości, apatyczne, powolne, przygnębione, bezradne,
• „nadwrażliwe — asteniczne” — dzieci bardzo skryte, powściągliwe, męczące się

hałasem, neurotyczne, lękowe.9)

7) tamże, s. 44–45
8) Kozłowska A., jw., s. 78.
9) Chłopkiewicz M., Przyczyny i patomechanizmy..., w: Zeszyty Naukowe Instytutu

Psych. UW, z. 7
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U dzieci zahamowanych psychoruchowo stwierdza się, że w historii ich życia do-
strzec można wiele przeżyć traumatycznych. Mogły to być np. rozłąki z bliskimi oso-
bami, złe kontakty z matką, w wyniku których dziecko mogło poczuć się niekocha-
ne, wręcz niepotrzebne. Inną przyczyną mogła być rygorystyczna postawa rodziców,
stosowanie licznych kar (często cielesnych), surowa ocena dziecka przez rodziców.
Takie traktowanie dziecka może przyczynić się do powstania u niego zahamowań
psychoruchowych.

Jeszcze inną grupę dzieci zaburzonych emocjonalnie stanowi grupa dzieci obo-
jętnych uczuciowo. Wśród nich są takie, które nie umieją nawiązać kontaktów
z rówieśnikami, nie potrafią się cieszyć ani smucić, właściwie z twarzy takich dzieci
trudno cokolwiek odczytać. Są to dzieci bez wyrazu. Unikają nawet kontaktu wzro-
kowego, odtrącają przyjaźń innych, tak jakby była im niepotrzebna, czasem potrafią
być złośliwe i wrogie.

Następną grupą są dzieci nadpobudliwe. Z takimi mamy do czynienia w każ-
dej szkole. Nadpobudliwość psychoruchowa dotyczy zarówno sfery ruchowej, jak
i psychicznej.

Najbardziej widocznym i uciążliwym objawem jest nadmierna ruchliwość (cią-
głe kręcenie się, bieganie, podskakiwanie, zmiany pozycji, niemożność zachowania
spokoju). Zwraca też uwagę labilność nastrojów przechodząca od radości do smut-
ku i gniewu. Dziecko nadpobudliwe jest mało odporne na sytuacje trudne, łatwo się
zniechęca i traci zapał.10)

W rozwoju dzieci nadpobudliwych istotne znaczenie ma system wychowaw-
czy, szczególnie niekorzystne jest wychowanie niekonsekwentne. W rodzinach, gdzie
brak stałych, sprecyzowanych wymagań w stosunku do dziecka, zaburzenie emo-
cjonalne — nadpobudliwość — ma szansę powstania, a potem rozwoju. Dość często
spotykanym układem (i to niezdrowym) jest pobłażliwe traktowanie dziecka przez
jedną osobę, a surowe przez drugą. Jest to właściwie także wynik niekonsekwencji
wychowawczej.

Reakcje dorosłych powinny cechować się spokojem i cierpliwością, nie jest to co
prawda łatwe, ale konieczne, gdy chcemy mieć wpływ na dalsze zachowanie dziecka.
Dzień dziecka powinien być zorganizowany i dostarczyć pozytywnych bodźców. Tu
właśnie leży powód, dla którego tak dużo mamy dzieci nadpobudliwych. Otóż coraz
więcej rodzin żyje w pośpiechu, matki ze względu na sytuację finansową zmuszone
są do pracy, a dziecko często zostaje pozostawione samo sobie. W takich przypad-
kach trudno mówić o zorganizowanym dniu dziecka i o czasie mu poświęconym.
Tego czasu po prostu brakuje. Na to nakłada się nerwowość rodziców, którzy chcie-
liby mieć dziecko spokojne, grzeczne, a nie łobuza, który przynosi ze szkoły uwagi
i złe oceny.

Czyż tak nie wygląda życie wielu rodzin? Niech nie dziwi zatem fakt, że mamy
potem dzieci takie, a nie inne.

Ostatnią grupą dzieci zaburzonych emocjonalnie są dzieci agresywne. Za agre-
sywne uznaje się to dziecko, które wywołuje konflikty, wszczyna bójki, skarży, prze-
zywa, przedrzeźnia i wyśmiewa, czasem niszczy różne rzeczy i niekiedy męczy zwie-
rzęta. Dziecko agresywne zachowuje się niestosownie w stosunku do starszych lub
do rówieśników, jest brutalne, wrogie, pełne nienawiści. Do agresji zalicza się także
skrajne przypadki — akty samobójcze.

10) Natowska H., Zespół objawów nadpobudliwości, w: Wychowanie dziecka nadpobu-
dliwego, s. 17
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„Zachowanie agresywne rozpatruje się jako:
• reakcję na frustrację,
• zachowania naśladowcze,
• zachowania instrumentalne”.11)

Są to przyczyny zachowań agresywnych. Pierwsza przyczyna to poczucie niepewno-
ści, zagrożenia, wywołujące stan napięcia emocjonalnego, które może uzewnętrznić
się poprzez zachowania agresywne. Drugą przyczyną są zachowania naśladowcze.
Jeśli rodzic jest agresywny, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko też takie
będzie.

Zachowania instrumentalne dotyczą sytuacji, gdzie dziecko stara się przez czyn-
ności agresywne zrealizować jakiś cel. Swoją postawą wymusza na rodzicach np.
kupno czegoś lub zgodę na coś.

2. Zaburzenia rozwoju mowy

2.1. Okresy rozwoju mowy

Zanim dziecko nauczy się mówić, wyrażać swoje myśli, musi przejść wiele etapów
(okresów rozwoju mowy). Mówienie jest czynnością, której nabywa się powoli i ze
znacznym trudem w stosunku do innych sprawności motorycznych. Normalnie roz-
wój mowy następuje w ciągu pierwszych 5–6 lat życia.
Językoznawcy wyróżniają następujące okresy rozwoju mowy:
• okres melodii (tzw. okres przygotowawczy) 0–1,
• okres wyrazu 1–2,
• okres zdania 2–3,
• okres swoistej mowy dziecięcej 3–7.

Okres melodii
„Formami wokalnymi, które poprzedzają mowę właściwą (artykułowaną) są krzyk,
głużenie, gaworzenie i echolalia. Towarzyszą im formy awokalne: mimika, czyli ru-
chy wyrazowe mięśni twarzy, pantomimika, czyli ruchy wyrazowe całego ciała, w tym
zwłaszcza gesty (gestykulacja), wykonywane kończynami górnymi”.12)

Okres wyrazu
Dziecko zaczyna organizować sobie sytuacje, a w każdej trzeba coś nazwać lub okre-
ślić. Następuje zatem przyswajanie jednowyrazowych wypowiedzi.
Okres zdania
Tu mowa ulega dalszemu doskonaleniu. O ile do tej pory była zrozumiała naj-
bliższym, o tyle teraz jest zrozumiała dalszemu otoczeniu dziecka. Mówi ono teraz
2–3-wyrazowymi zdaniami.
Ostatnim okresem jest okres swoistej mowy dziecięcej. Dziecko potrafi porozumieć
się z dorosłymi, wymawia już prawie wszystkie głoski, kłopoty może mieć z nieliczny-
mi. W wieku 6 lat powinno już mieć opanowaną mowę pod względem dźwiękowym.

2.2. Czynniki burzące rozwój mowy

Omawiając czynniki burzące rozwój mowy, chciałabym powołać się na książkę Ireny
Styczek „Zarys logopedii”. Autorka przybliża w niej m.in. czynniki powodujące, że

11) Kozłowska A., tamże, s. 107
12) Demelowa G., Rozwój mowy, w: Elementy logopedii, Warszawa 1987, s. 19
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rozwój mowy nie przebiega tak, jak powinien. Mogą być one dwojakie: zewnątrzpo-
chodne i wewnątrzpochodne.

Czynniki zewnątrzpochodne mogą być przyczyną nieprawidłowej artykulacji,
mowy agramatycznej czy ubogiego słownictwa. Dzieje się tak wówczas, gdy niedo-
statki w mowie najbliższego otoczenia, przede wszystkim rodziców dziecka, wywołują
analogiczne braki w mowie dziecka.

Bardziej skomplikowane są czynniki wewnątrzpochodne. Do przyczyn we-
wnątrzpochodnych (endogennych) zalicza się:
• uszkodzenie struktur korowych, powodujące częściową lub całkowitą utratę

mowy (lub rozumienia) zwaną afazją, brak rozwoju mowy — alalię i zabu-
rzenia w jej rozwoju — dyslalię,
• uszkodzenie jąder podkorowych ośrodków dróg nerwowych lub nerwów obwo-

dowych powodujące brak rozwoju mowy lub jej zaburzenia zwane anartrią lub
dysartrią,
• wady mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym określane terminem dys-

glosja,
• zaburzenia sfery emocjonalnej (psychopatologia, np. neurastenia, psychastenia)

wywołujące wady mowy zwane dysfemią,
• zaburzenia osobowości powodujące zaburzenia mowy, zwane dysfazją,
• nieprawidłowości w budowie anatomicznej narządów mowy powodujące dysglo-

sję.13)

3. Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot pracy

Przedmiotem mojej pracy jest wykazanie związku, jaki istnieje pomiędzy zaburzenia-
mi emocjonalnymi a zaburzeniami rozwoju mowy. Chciałabym wykazać, że te dwa
rodzaje zaburzeń są ze sobą (często) ściśle powiązane. Dzieci, które mają problem
ze swoimi emocjami, mają niejednokrotnie wady wymowy.

Bardzo często są to dzieci zaniedbane, odrzucone i pozostawione same sobie.
Sytuacja rodzinna, domowa nie ułatwia takim dzieciom życia, a przyczynia się do
utrzymywania się i narastania kłopotów, z jakimi dzieci się borykają.

Oczywiście daleka jestem od stwierdzenia, że dzieci zaburzone emocjonalnie
mają wadę wymowy i odwrotnie: dzieci z wadą wymowy są zaburzone emocjonalnie.
Nie.

Niestety, wiele jest takich przypadków, gdzie te zaburzenia idą w parze.

3.2. Charakterystyka użytych narzędzi pracy

Moim celem było jak najlepsze poznanie dzieci, więc starałam się skorzystać z takich
metod, które by temu najlepiej służyły.

Pierwszym krokiem była rozmowa z wychowawcami, gdyż to właśnie oni są naj-
lepiej zorientowani w sytuacji dziecka, wiedzą, z jakiej rodziny pochodzi, co przynosi
dziecku trudność, wiedzą, jakie jest dziecko i na czym polega jego inność.

Potem poczyniłam krok drugi. Poprosiłam każde dziecko na luźną rozmowę,
wtedy miałam szansę poznać je, a i one poznały mnie. Ku mojemu zdziwieniu,

13) Styczek I., Zaburzenia mowy, w: Zarys logopedii, s. 55
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większość dzieci przy takich spotkaniach okazuje wielką chęć rozmowy i kontak-
tu z nowymi osobami.

Podczas drugiego spotkania poprosiłam o narysowanie rodziny. Dodałam jedy-
nie, by była ona zaczarowana. Większość dzieci wiedziała, co to znaczy „zaczarowa-
na”. Tym, które tego nie rozumiały, wyjaśniłam. Po skończonej pracy dzieci omawiały,
kto jest kim i jaką postać przybrał.

Za każdym razem robiłam notatki, które w miarę spotkań dawały mi coraz szer-
szy obraz dziecka, a dodać należy, że wszystkie dzieci miały wady wymowy. Kilka-
krotne spotkania pozwoliły mi dokonać wnikliwej diagnozy logopedycznej.

Zorganizowałam też spotkanie, podczas którego posłużyłam się testem rodziny
(A. Frydrychowicz „Rysunek rodziny”). Z prac dzieci mogłam wiele wynieść, mogłam
się dowiedzieć, jaki jest stosunek dziecka do poszczególnych członków rodziny, kogo
dziecko darzy najgłębszym uczuciem, kogo się boi, komu ufa. Niektóre dzieci przy
rysowaniu czuły się obciążone, choć twierdziły, że lubią rysować. Czasami na twarzy
dziecka rysował się grymas, dość trudny do interpretacji.

Po rysunku rodziny dałam dzieciom kartki z przygotowanym szkicem. Na kart-
kach był szkic dwóch domków prawie identycznych (test dwóch domków — J. Rem-
bowski „Projekcyjne metody badania dzieci i młodzieży”). Poprosiłam, aby rozmie-
ściły członków rodziny w domkach lub domku. Omówiłam czynność do wykonania
w ten sposób, że rodzina stała się zamożna, w jej posiadaniu zostały dwa domki.
Zapytałam, kto z kim zamieszka?

W niektórych przypadkach mogłam z łatwością przewidzieć, jak dziecko rozmie-
ści rodzinę, bo skoro np. ma żal do ojca, bo ten pije i na rysunku rodziny przedstawia
go jako pająka, to prawie oczywiste, że schronienie da mu w oddzielnym domku i nie
będzie chciało, by mieszkał razem z pozostałymi.

Po dotychczasowych etapach mojej pracy odwiedziłam gabinet psychologa i pe-
dagoga szkolnego. Te osoby bardzo mi pomogły, pozwoliły zrozumieć dzieci i ich
postępowanie oraz jego przyczyny.

Podczas ostatniego spotkania (z cyklu tych badawczych) z dziećmi starałam
się być jeszcze bardziej wyrozumiała. Przeprowadziłam ponownie luźną rozmowę,
która jednak bardzo różniła się od pierwszej. Na koniec poprosiłam o dokończenie
zdań, których początek czytałam. Bałam się, że zadanie może okazać się trudne,
ale nie. Dzieci kończyły zdania, nie zastanawiając się dłużej nad udzieleniem odpo-
wiedzi. Test, którym zajęłam się na koniec, nosi nazwę testu niedokończonych zdań
(J. Rembowski „Projekcyjne metody badania dzieci i młodzieży”).

Teraz potwierdziło się to, czego wcześniej dowiedziałam się o dzieciach. Są one
naprawdę szczere i otwarte, o tym, co je trapi czy boli, mówią, nie ukrywając niczego.

3.3. Opis grupy

Badałam grupę jedenaściorga dzieci zgłoszonych przez wychowawców, których po-
prosiłam o wskazanie dzieci szczególnie trudnych, takich, które wg nich są zabu-
rzone emocjonalnie. Nie sygnalizowałam, że mają to być dzieci z wadami wymowy.

Wszystkie dzieci poznałam, przebadałam (wspomnianymi wcześniej metodami)
i zdiagnozowałam. Wśród tych dzieci znalazły się cztery dziewczynki i siedmiu chłop-
ców. Pochodzą z rodzin trudnych, mających poważne problemy, począwszy od alko-
holowego, skończywszy na rozwodach, jakie miały w nich miejsce. Nie znalazło się
wśród tej grupy dziecko, które pochodziłoby z kochającej się rodziny. Zawsze podło-
że zaburzenia emocjonalnego leży w domu dziecka, niestety często towarzyszy temu
jeszcze inny balast w postaci wady wymowy.
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4. Podsumowanie i wnioski końcowe
Związek między zaburzeniami emocjonalnymi a zaburzeniami mowy polega na pew-
nej zależności łańcuszkowej. Jak w łańcuszku jedno ogniwo łączy się z następnymi,
tak i tutaj jest podobnie. Dzieci zaburzone emocjonalnie rodzą się i rozwijają w rodzi-
nach często niepełnych, skłóconych, z poważnymi problemami. W takich rodzinach
mało prawdopodobny jest rozwój zdrowego (w pełnym tego słowa znaczeniu) dziecka.
Dziecko musi być, i najczęściej jest, obciążone zaburzeniem emocjonalnym. Skoro
dziecko wychowuje się w „niezdrowym” domu, to bardzo łatwo rozwija się także za-
burzenie mowy. Rozwija się, nie powstaje — celowo to podkreślam, gdyż nie można
mówić, że wada wymowy powstaje na skutek błędów wychowawczych.

Nietrudno to zrozumieć. Matka, która z czujnością obserwuje rozwój swojej po-
ciechy i czynnie w nim uczestniczy, poczuje się zaniepokojona wadą wymowy swoje-
go dziecka i w porę uda się do specjalisty po pomoc. Natomiast matka, która boryka
się z problemami swojej rodziny bądź sama nie widzi problemu w kłopotach swo-
jego dziecka, nawet jeśli jakimś cudem trafi do logopedy (np. na wyraźną prośbę
wychowawcy), nie zrobi nic w tym kierunku, by pomóc dziecku.

Domy, w których wychowują się dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, można
wziąć do wspólnego mianownika (podchodząc do sprawy matematycznie) — czegoś
w nich brak. Brak w nich albo miłości, albo któregoś z rodziców, albo trzeźwości,
albo zrozumienia. To są przyczyny powstawania zaburzeń emocjonalnych i trwania
zaburzeń mowy.

Grażyna Dułak
ZS nr 9 w Gdyni
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Marta Kędziora

Scenariusz zajęć
z terapii logopedycznej

Dane dziecka: Dziecko upośledzone w stopniu lekkim

Rozpoznanie: dyslalia wieloraka

Cele ogólne:

— usprawnianie techniki czytania, pisania i liczenia,
— doskonalenie pamięci wzrokowej, słuchowej, sprawności grafomotorycznej,
— ćwiczenia oddechowe oraz narządów mowy.

Cele szczegółowe:

Dziecko:
— wymawia głoski szeregu szumiącego w wyrazach i zdaniach,
— różnicuje w mowie potocznej prawidłową wymowę głoski „s”.

Metody pracy: problemowa, praktyczna, podająca

Forma pracy: indywidualna

Środki dydaktyczne: szablony z minami, kartoniki z wyrazami, plansza z obraz-
kami, zagadki, plątaninka, tekst do czytania, układanka — puzzle, rozsypanka wy-
razowa, zabawa: „prawda czy fałsz?”

Przebieg zajęć

1. Powitanie, rozmowa o samopoczuciu dziecka. Wybór miny odzwierciedlającej
nastrój dziecka w tym dniu.

2. Ćwiczenia oddechowe i narządów mowy — analiza pozostałych min, wykonanie
ich przed lustrem.
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3. Zadanie na ilość zapamiętywanych wyrazów z szumami.
Logopeda pokazuje pięć wyrazów napisanych na kartonikach, dziecko
ma głośno przeczytać je i zapisać te, które zapamiętało:
KOSZULA OCZY SZKOŁA KLUCZ KOSZYCZEK

4. Zadanie z planszą.
Logopeda pokazuje planszę z obrazkami, po chwili zasłania ją. Dziecko
uważnie przygląda się, a następnie wymienia nazwy tych, które zapamię-
tało.
SZKLANKA SZALIK KALOSZE PŁASZCZ ŻELAZKO CZAJNIK
RĘKAWICZKI CZAPKA SZCZOTKA JARZĘBINA
(Można zapytać, co było w pierwszym rzędzie, a co w drugim, które rzeczy
należą do garderoby itp.)

5. Zagadki.
Logopeda czyta treść zagadek, a dziecko odnajduje wśród wielu rozłożo-
nych na stoliku kartek wyraz będący rozwiązaniem:

Choć ma dwoje uszu, Choć ten muzyk nie ma
lecz nie słyszy na nie. instrumentu w dłoni,
Mama w nim bułeczki, lecz bębni po dachu
nosi na śniadanie. i o szyby dzwoni.

(koszyk) (deszcz)

Co to za chatka, Upadł nagle z drzewa
mała, bez okienka, leży na trawniku,
schowała w niej mama w brązowym ubranku,
płaszczyk i sukienkę? w kolczastym płaszczyku.

(szafa) (kasztan)

Wisi w łazience, Kto pielęgnuje to słońce złote,
wycierasz nim ręce. będzie jadł smaczne

(ręcznik) nasiona potem.
(słonecznik)

6. Labirynt.
Ciągnąc pisakiem po linii, dziecko wykonuje zadania w labiryncie. Wy-
niki działań wpisuje w górnej, a litery w dolnej części tabeli.
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7. Głośne czytanie tekstu „Kruczek” przez dziecko z uwzględnieniem poprawnej
wymowy głosek szumiących.

Kruczek

Czesio dostał ślicznego pieska. Nazywał się Kruczek.
Kruczek miał spiczasty nos, czarne oczy i szarą łatkę na
czubku głowy.
Był mądrym szczeniakiem i szybko przywiązał się do małego
przyjaciela.
Czesio często wychodził z psem na długie spacery. Wtedy
chłopczyk spuszczał go z rzemiennej smyczy, a on szczęśliwy
biegał po zielonej łączce. Podczas jednego ze spacerów ktoś
zrobił Czesiowi zdjęcie.

8. Układanka — puzzle.1)

Wytnij kartoniki z wyrazami (karta A) i ułóż je według kodu na karcie B.

Karta A Karta B

Z wybranymi wyrazami ułóż zdania i zapisz je.

1) Pomysł do zadania 8. zaczerpnięty został z pozycji Grażyny Szczepańczyk „Ortografię
można polubić”.
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9. Praca domowa.
Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.
Uwaga, każde z nich zapisane jest innym rodzajem czcionki!

10. Podsumowanie zajęć.

11. Jeżeli dziecko wykona wyżej wymienione zadania w szybkim tempie, proponuję
wykorzystać zabawy logopedyczne na komputer „Logo-gry”.

Marta Kędziora
SP nr 18 w Gdyni
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Jolanta Sarzyńska

Scenariusze zajęć z edukacji morskiej
w przedszkolu

Scenariusz nr 1

Temat: Spotkanie z marynarzem.

I. Punkt wyjścia: zaproszenie do przedszkola marynarza.

II. Pomoce dydaktyczne: gazetka tematyczna przedstawiająca pracę ludzi na mo-
rzu i dla morza.

III. Cele zajęć:

Ogólne:
— rozwijanie zainteresowania pracą marynarza,
— zachęcanie do słuchania opowiadania zaproszonego gościa,
— wchodzenie w rolę gospodarza.

Szczegółowe:
Dziecko:
— rozpoznaje i uzasadnia zastosowanie kolorów w marynarskim mundurze,
— wymienia jednostki pływające, na których pracują marynarze,
— omawia obowiązki kapitana i członków załogi na statku,
— wymienia niektóre rodzaje niebezpieczeństw grożących marynarzowi podczas

pracy na morzu.

IV. Metody: rozmowa z marynarzem, oglądanie zdjęć, zabawa.

V. Przebieg zajęć:

• Powitanie gościa.
• Słuchanie opowiadania marynarza:

— zaznajomienie dzieci z ubiorem marynarza,
— wytłumaczenie znaczenia koloru munduru i stopni na pagonach,
— oglądanie zdjęć ukazujących ciężką pracę na statku i piękno morza w róż-

nych stanach (burza, sztorm, flauta itp.),
— zaznajomienie dzieci z legendą przedstawiającą postać króla morza — Nep-

tuna oraz z niektórymi wierzeniami ludzi morza,
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— wysłuchanie szant w wykonaniu gościa,
— wspólna zabawa taneczna wynikająca z treści szant.

• Na pożegnanie:
— wspólne zaśpiewanie poznanych na umuzykalnieniu piosenek marynistycz-

nych: „Ja jestem marynarzem” i „Bursztynek”,
— wykonanie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia,
— wręczenie własnoręcznie wykonanych prezentów — obrazków przedstawia-

jących namalowane różne statki.

Scenariusz nr 2

Temat: Jak powstało morze.

I. Punkt wyjścia: oglądanie filmu o życiu w głębinach morskich.

II. Pomoce dydaktyczne: wiaderka, łopatki, gumowy wąż przykręcony do ujęcia
wody, cztery miski na wodę, maski do nurkowania, drobne zabawki — „skarby Nep-
tuna”.

III. Cele zajęć:

Ogólne:
— zaznajomienie dzieci ze sposobem powstania morza,
— kształtowanie nawyku zdobywania wiedzy,
— zachęcenie dzieci do opanowania lęku przed zanurzeniem głowy w misce wody.

Szczegółowe:
Dziecko:

— rozpoznaje ukształtowanie Ziemi charakterystyczne dla morza, nizin i gór,
— samodzielnie przedstawia sposób powstania morza,
— bezpiecznie korzysta z udostępnionych akcesoriów do zabawy z wodą,
— ustala reguły zabaw,
— zgodnie bawi się w zespole,
— posługuje się maską do nurkowania.

IV. Metody: praktyczna działalność dziecka, zabawa, obserwacja.

V. Przebieg zajęć:

• Zabawy samorzutne w piaskownicy. Wyodrębnienie miejsca wyłożonego ceratą.
— Zachęcenie dzieci do budowania (na ceracie) z piasku „gór, nizin i obszer-

nych kotlin”.
— Stworzenie wśród wychowanków chęci zdobycia informacji na temat po-

wstania morza.
— Usytuowanie wychowanków na ławeczce wokół piaskownicy po skończonej

budowie.
• Słuchanie opowiadania:

— podczas opowiadania nauczycielka ostrożnie polewa budowę z piasku,
— dzieci obserwują zachodzące zmiany w ukształtowaniu „terenu”.
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Wyobraźmy sobie Ziemię całkowicie bez wody, z górami, nizinami i różnymi ko-
tlinami. Nagle zaczyna padać deszcz. Pada przez dłuższy czas, a woda wypełnia
i zalewa wszystkie najniższe miejsca. Powstają rzeki, jeziora, które stopniowo
stają się coraz większe, a nawet łączą swoje wody. Aż wreszcie stają się tak
duże, że tworzy się morze. Tak działo się wiele milionów lat temu.
• Wypowiedzi dzieci na temat zaobserwowanych zmian.
• Zabawa z wodą, pomoce: maski do pływania, miski z wodą, różne drobne przed-

mioty, ręcznik do wycierania twarzy, czepek kąpielowy.
— Zachęcenie dzieci do obserwowania „dna morskiego” za pomocą maski

z rurką do pływania.
— Podlanie trawnika wodą po skończonej zabawie.

Scenariusz nr 3

Temat: Dlaczego morze jest słone?

I. Punkt wyjścia: pytanie: Dlaczego morze jest słone? Stworzenie atmosfery zacie-
kawienia i chęci poszukiwania odpowiedzi.

II. Pomoce dydaktyczne: trzy pojemniki, woda, sól, cukier, woda morska, miesza-
dełko.

III. Cele zajęć:

Ogólne:
— zaznajomienie dzieci z legendą „Młynek, co miele sól na dnie morza”,
— kształtowanie zainteresowania literaturą,
— budzenie u wychowanków zaciekawienia badacza.

Szczegółowe:

Dziecko:
— opowiada treść legendy,
— odróżnia naukowo sprawdzone informacje od fikcji literackiej,
— swoimi słowami opowiada, dlaczego morze jest słone,
— rozumie, że słona woda nie nadaje się do picia,
— samodzielnie przeprowadza eksperyment,
— prezentuje postawę badacza.

IV. Metody: słuchanie legendy, eksperymentowanie, malowanie.

V. Przebieg zajęć:

• Wysłuchanie legendy pt. „Młynek, co miele sól na dnie morza”.
• Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanej baśni.
• Naukowe wytłumaczenie powodu słoności wód mórz i oceanów.

Kiedy pijemy wodę ze strumieni, nie czujemy, że jest słona, chociaż zawiera małe
ilości soli. Płynąc z biegiem rzek, woda ze strumienia dociera do morza, niosąc
także swoją sól.
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• Eksperymentowanie:
— badanie rozpuszczalności w wodzie soli i cukru,
— założenie hodowli kryształków soli,
— próba odzyskania soli z prawdziwej wody morskiej.

• Działalność plastyczna dzieci: malowanie farbą klejową, rozpuszczoną w soli
i kleju z mąki, ilustracji do wysłuchanej legendy.

Scenariusz nr 4

Temat: Dlaczego statki pływają? Zabawa dydaktyczna.

I. Punkt wyjścia: stworzenie sytuacji, w której dzieci będą chciały dowiedzieć się,
jakie przedmioty utrzymają się na wodzie, a które nie. Zabawa z wagą, określanie
ciężaru wybranych przedmiotów „na oko” i za pośrednictwem wagi. Zabawa z wodą,
eksperymentowanie.

II. Pomoce dydaktyczne: akwarium, różne przedmioty unoszące się na wodzie i to-
nące, makiety statków z plastiku.

III. Cele zajęć:

Ogólne:
— przybliżenie dzieciom niektórych zagadnień z przyrody nieożywionej,
— wykonanie doświadczeń związanych z pływaniem i tonięciem ciał w wodzie,
— wdrażanie wychowanków do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na zada-

ny temat na drodze własnych doświadczeń.

Szczegółowe:
Dziecko:

— wymienia właściwości ciał, które pływają lub toną w wodzie,
— wyjaśnia, dlaczego statki pływają,
— opowiada, na jakiej zasadzie pływają okręty podwodne,
— posiada nawyk samodzielnego zdobywania wiedzy za pomocą doświadczeń

i eksperymentów,
— samodzielnie dobiera niezbędne akcesoria potrzebne do przeprowadzenia eks-

perymentów,
— jest twórcze, chętne do poszukiwań, rozmyślań i rozważań.

IV. Metody: zabawa dydaktyczna, eksperyment, opowiadanie.

V. Przebieg zajęć:

• Opowiadanie nauczycielki:
Latem byłam z moją córeczką na plaży. Razem przyglądałyśmy się, jak pan
uczył swojego pieska aportować. Pan wrzucał do wody różne przedmioty, a pies
musiał wskoczyć do wody, wyłowić coś, złapać i przynieść. Piesek miał z tymi
przedmiotami wiele kłopotu, ponieważ jedne przedmioty tonęły, inne pływały
częściowo zanurzone, jeszcze inne całkowicie zanurzone. Kiedy pan rzucił do
wody piłeczkę, piesek wepchnął ją łapkami pod wodę, lecz piłka wypływała do
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góry. Córeczka zadała mi pytanie: dlaczego tak się dzieje? Jednakże ja wolałam,
żeby sama odkryła tę tajemnicę. Po wielu próbach udało jej się odkryć tajemni-
cę tonięcia i pływania różnych przedmiotów. Wydaje mi się, że i wy obserwujecie
podczas kąpieli to zjawisko i nieraz zastanawialiście się nad tym, dlatego dziś
proponuję wam przeprowadzenie eksperymentu.
• Eksperymenty ukierunkowujące do samodzielnych obserwacji i badań:

Eksperyment 1.

— Dziecko zanurza w wodzie różne przedmioty, np. metalowe kulki, drewno,
metalowe zamknięte pudełko, drewnianą szkatułkę z wodą w środku. Nie-
które z nich toną, inne pływają częściowo lub całkowicie zanurzone. Dzieci
grupują przedmioty w dwa zbiory, przyjmując za kryterium podziału tonię-
cie ciała.

Eksperyment 2.

— Zanurzanie w wodzie nadmuchanego balonika. Balonik pływa. Następnie
dziecko wypuszcza powietrze z balonu i nalewa do niego wody, balon tonie.
Dlaczego teraz balon tonie? Próba odpowiedzi.

Eksperyment 3.

— Zanurzanie w wodzie słoika zamkniętego oraz otwartego. Obserwowanie, co
dzieje się ze słoikiem w pierwszym i drugim przypadku.

Eksperyment 4.

— Dzieci otrzymują kulki plasteliny. Kulki te toną w wodzie.
— Uformowanie talerzyków z plasteliny — plastelinowe talerzyki pływają.
— Doświadczenie zwraca uwagę dziecka na to, że istotny jest nie tylko mate-

riał, z jakiego ciało jest zrobione, ale również kształt, jaki przyjmuje. Dopiero
te czynniki razem wzięte decydują o tym, czy ciało pływa, czy nie.

• Oglądanie na planszach różnych rodzajów statków:
— Odczytanie i odgadnięcie znajdujących się pod każdą ilustracją wierszo-

wanych zagadek: łódź podwodna, wodolot, kuter, okręt, statek, holownik,
żaglowiec.

— Przyjrzenie się ich budowie.
— Zebranie zdobytych podczas eksperymentu wiadomości.
— Próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego statki pływają?

• Wspólne wyciągnięcie wniosku:
Wiadomo, że kadłuby współczesnych statków handlowych i pasażerskich oraz
okrętów wojennych są zbudowane ze stali. Kawałek stali tonie w wodzie, na-
tomiast kadłub statku pływa częściowo zanurzony. Chodzi o to, że nieważne,
z jakiego materiału jest statek zrobiony, ale jak jest zrobiony, jaki ma kształt.
Jeżeli jest to metal, to musi mieć taki kształt, jak statek lub pudełko, żeby
w środku miał dużo pustego miejsca i wtedy dużą powierzchnią styka się z wo-
dą. Jego ciężar rozkłada się wtedy na dużą powierzchnię wody.
Gdyby z całego metalu, z którego zrobiony jest statek, zrobić kulę, to oczywiście
utonęłaby, bo mała powierzchnia wody musiałaby unieść cały ciężar kuli.
• Zachęcenie dzieci do zabawy z różnymi modelami statków.
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Scenariusz nr 5

Temat: Na plaży.
I. Punkt wyjścia: oglądanie zdjęć z wakacji, z pobytu na plaży.

II. Pomoce dydaktyczne: przewodniki, lupy, słoiczki, bloki rysunkowe, siateczki,
odpowiednia odzież, akcesoria do zabawy z piaskiem i wodą.

III. Cele zajęć:

Ogólne:
— zaznajomienie z procesem powstania plaży,
— zachęcenie dzieci do poznawania natury, rozumienia i uświadamiania sobie jej

więzi z człowiekiem,
— kształtowanie u dzieci postawy badacza.

Szczegółowe:
Dziecko:
— wyraża swoje przeżycia w kontaktach z przyrodą,
— próbuje odszukać i porównać żywe okazy roślin i zwierząt z ilustracjami w prze-

wodniku,
— przy pomocy dorosłych poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania,
— samodzielnie wykonuje zielnik,
— zdaje sobie sprawę z tego, że łatwo jest bezpowrotnie zniszczyć plaże,
— jest uświadomionym (ekologicznie) użytkownikiem plaży,
— bezpiecznie bawi się na plaży,
— tworzy prace plastyczne ze znalezionych na plaży „skarbów”.

IV. Metody: wycieczka, zabawa badawcza, przekaz informacji.

V. Przebieg zajęć:

• Omówienie celu i bhp wycieczki.
• Pobyt na plaży:

1. Opowiadanie nauczycielki dotyczące powstania plaży:
Biała, żółta czy szara plaża jest po prostu łachą piachu lub kamieni naniesio-
ną na brzeg przez fale. Morze niestrudzenie formuje brzeg morski. Tu drąży
w skale urwisko, tam gromadzi skalne odpadki i muszle... Tak powstaje pla-
ża.

2. Oglądanie drobinek piasku pod lupą (ziarenka piasku pochodzą z różnych
rodzajów skał):
— określenie koloru,
— nauczycielka dostarcza informacji, z jakich skał pochodzą kolorowe zia-

renka piasku (kwarc, skaleń, skała wulkaniczna, mika, szczątki muszli),
— zebranie próbek kolorowego piasku do małych buteleczek.

3. Przyglądanie się, za pośrednictwem lupy, piaskowym stworzonkom (mokry
piasek pełen jest najrozmaitszych, skaczących i pełzających zwierząt)
i śladom pozostawionym przez ptaki:
— zachęcenie dzieci do wyszukania, na rozkładających się algach, stwo-

rzonek (pcheł morskich, zmieraczków, kiełży, krocionogów piaskowych,
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małych mięczaków w skorupkach, kryjących się wśród kamieni i skał —
chitomów),

— w określaniu rodzajów zwierzątek i śladów ptaków na piasku pomocny
jest przewodnik.

4. Roślinność morska:
— wyszukanie na plaży roślin morskich,
— umieszczenie ich w słoikach z wodą (wtedy odzyskują swój naturalny

kształt),
— oglądanie roślin pod lupą,
— omówienie szczegółów ich budowy, wyszukanie odpowiedniej ilustracji

w przewodniku, odczytanie nazwy i informacji na jej temat,
— przeniesienie roślin do przedszkolnego akwarium z elementami dna mor-

skiego,
— wykonanie oryginalnego albumu z roślinnością morską: zebranie, zasu-

szenie i podpisanie alg w zielniku.
5. Obserwacja morza:

Opowiadanie nauczycielki: Morze jest wiernym przyjacielem, lecz może też
być niebezpieczne. Jego humory i dzika natura są trudne do przewidzenia.
Dlatego należy przestrzegać oznakowań na plaży i nie wolno oddalać się poza
granice wyznaczonych kąpielisk.
— interpretacja fal,
— słuchanie szumu morza (dzieci leżą na plecach z zamkniętymi oczami

i wsłuchują się w szum morza, próbują opowiedzieć o swoich wrażeniach).
6. Spacer wzdłuż morza w poszukiwaniu skarbów:

— zbieranie muszelek, wypolerowanych przez wodę kamieni, kawałków
drewna, alg, piór i szczątków zwierząt,

— stworzenie ze znalezisk morskich kompozycji (uwiecznienie ich na zdję-
ciach).

7. Zabawy samorzutne na plaży:
— zabawy z piłką,
— zabawy z piaskiem i wodą,
— piknik.

Jolanta Sarzyńska
PS nr 27 w Gdyni

Pragnę przeprosić autorkę książki Języczkowe przygody i inne bajeczki logope-
dyczne, Panią Annę Trońską-Mrowiec, za to, iż w moim artykule pt. Bajeczki logo-
pedyczne jako zbiór ćwiczeń służących usprawnieniu artykulatorów u dzie-
ci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, który opublikowałam w nume-
rze 1(11) — 2006 Gdyńskiego Kwartalnika Oświatowego, nie zamieściłam przy-
pisów dotyczących wykorzystanych fragmentów Pani publikacji.

Chciałabym wyjaśnić, iż nie było to moje zamierzone działanie, błąd popełniłam
przepisując na komputerze tekst przed oddaniem go do druku.

Jeszcze raz Panią bardzo przepraszam
Katarzyna Rutz

logopeda PS nr 27 w Gdyni
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Dorota Markstein

Kontrolowanie zachowań

Zasady kontrolowania zachowań występują i obowiązują w każdej sytuacji. Doro-
sły nagradza, pochwala, starając się utrwalić pożądane zachowania, natomiast ka-
rze, gani, próbując wyeliminować zachowania niepożądane. Kiedy wchodzimy w in-
terakcję z dzieckiem wykazującym zaburzenia w rozwoju, udzielamy temu dziec-
ku pozytywnych jak i negatywnych wzmocnień. Jeżeli podoba nam się to, co robi,
przytulamy je, poklepujemy, mówimy „dobry chłopiec (dziewczynka)”, potakujemy,
wręczamy nagrody czy też w inny sposób dajemy do zrozumienia, że pochwalamy
jego zachowanie. Kiedy robi coś nagannego, poprawiamy jego zachowanie, mówi-
my „NIE”, przekazujemy negatywne uczucie, by wpłynąć na zmianę zachowania.
Nauczanie i wychowanie dzieci przynosi największe efekty, kiedy sygnały pozytyw-
ne są silniejsze i występują częściej niż sygnały negatywne. Oba typy wzmocnień
są jednak konieczne w kierowaniu i uczeniu dziecka. Kiedy dziecko rozumie nasze
sygnały, zaczyna reagować w prawidłowy sposób.

Większość z naszych dzieci ma trudności ze zrozumieniem i uczestnictwem
w normalnej komunikacji. Charakteryzują je również specyficzne i zaskakujące za-
chowania, które mogą wpłynąć negatywnie na ich naukę i funkcjonowanie w szkole,
w domu i społeczności, w której żyją. Kiedy te zachowania nabierają trwałego cha-
rakteru i niekorzystnie wpływają na naukę dziecka, należy wprowadzić specjalne
techniki i ćwiczenia.

Rozróżniamy techniki przeznaczone do opanowania zachowań średnio trudnych
i te, których celem jest opanowanie zachowań o głębokim stopniu zaburzenia, czę-
sto niosących zagrożenie dla dziecka. Niemożliwe jest stworzenie listy wszystkich
trudności związanych z zachowaniem, posłużę się czterema głównymi kategoriami.
Dwie pierwsze odnoszą się do mniejszych zagrożeń, a dwie pozostałe zawierają za-
chowania stanowiące poważniejsze zagrożenia.

1. Zagrożenia dla nauki dziecka. Niektóre zachowania mogą negatywnie wpływać
na naukę zadania. Na przykład, jeśli dziecko z uporem stuka palcami w stół, nie
może się nimi posłużyć, by trzymać kredkę. Można je nauczyć przerwać postu-
kiwanie, można też odłożyć na później zadanie z kredką. Z drugiej strony, jeśli
stuka w stół tylko wtedy, gdy uczy się nowego słowa, tę czynność można zigno-
rować w programie nauki (oceń dobrze sytuację). Zachowanie takie przedstawia
jedynie drobne zakłócenia procesu nauczania.

2. Zagrożenia związane z dopasowaniem się dziecka do warunków domowych.
Istnieje wiele zachowań negatywnie wpływających na otoczenie domowe dziecka,
tyle ile jest rodzin dzieci. Na przykład rodzic może odczuwać irytację z powodu
częstych „pochrząkiwań” dziecka. Nie wiadomo, dlaczego chrząka i nie reaguje
na żadne spontanicznie podjęte działanie, zmierzające do wyeliminowania tego

70 Gdyński Kwartalnik Oświatowy, 3/2006



WYCHOWANIE

zwyczaju. Podobnie jak w przypadku pierwszej kategorii ten typ zachowania
stanowi mniejsze zagrożenie dla procesu dostosowania dziecka do otoczenia
domowego.

3. Zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. Ten typ zachowań większość dzie-
ci okazuje okazjonalnie. Może do niego należeć wybieganie na ruchliwą ulicę
czy jedzenie substancji szkodliwych bez świadomości niebezpieczeństwa. Mo-
że do nich należeć zachowanie prowadzące do samookaleczenia, jak gryzienie
własnego ciała, bicie czy tłuczenie głową o twarde powierzchnie. Zachowania
stanowiące poważne zagrożenia dla dziecka wymagają natychmiastowej uwagi
i muszą zostać poddane kontroli bez względu na porządek realizowanego aktu-
alnie programu nauczania.

4. Zagrożenie życia i dobra innych. Do tej kategorii należą zachowania zagra-
żające dobru rodzeństwa, rówieśników i nauczycieli. Należy do nich wiele form
agresji, jak choćby uporczywe bicie, wywoływanie pożarów, niszczenie sprzętu,
tłuczenie okien, niszczenie mebli, zachowania stanowiące ogólnie zagrożenie dla
innych. Czasami ten typ zachowania można ograniczyć do średniego poziomu
zagrożenia, jednak, podobnie jak trzecia kategoria, wymaga ono szybkiej inter-
wencji i ma priorytetowe znaczenie w stosunku do innych założeń nauczania.

Wzmocnienia pozytywne

Interwencje pozytywne zestawione są w określonym porządku odpowiadającym pro-
cesowi rozwoju, tzn., że dziecko najmłodsze lub wykazujące największe zaburzenie
w rozwoju musi otrzymać konkretne nagrody natychmiast po wystąpieniu pożąda-
nego zachowania, aby zrozumieć pozytywną — pełną aprobaty — reakcję dorosłego,
podczas gdy starsze lub bardziej rozwinięte dziecko zrozumie aprobatę społeczną
i opóźnione nagradzanie, a także będzie w stanie kontrolować swoje zachowanie,
aby je otrzymać.

Konkretne nagrody. Kiedy poziom zrozumienia interakcji przez dziecko jest niski,
najbardziej skuteczne są konkretne wzmocnienia lub jedzenie. Mogą to być rodzyn-
ki, płatki kukurydziane, chrupki czy też inne smakołyki. Na początku należy je
podawać bezpośrednio po wystąpieniu pożądanego zachowania, np. za każdym ra-
zem, kiedy dziecko patrzy, usiądzie, przyjdzie, poda wymieniony przedmiot. Stopnio-
wo, gdy dziecko zaczyna lepiej rozumieć pochwałę społeczną i jest w stanie czekać
na nagrody, wręczamy je coraz rzadziej. Błędem jest podawanie jedzenia niewska-
zanego z powodów dietetycznych lub w inny sposób szkodliwego dla jego zdrowia.
Należy zwrócić również uwagę, aby nie posługiwać się jedzeniem zbyt często jako
wzmocnieniem ani nie podawać go wtedy, gdy dotychczasowa nagroda utraci swoją
skuteczność. Jedzenie przestaje być nagrodą, jeśli dziecko nie ma na nie ochoty lub
mu nie smakuje. Konkretne nagrody zawsze łączą się z pochwałą społeczną. Wraz
z podaniem dziecku jedzenia należy je chwalić, tulić, obdarzać uśmiechem. Dzię-
ki takiemu postępowaniu, gdy pochwała społeczna nabierze znaczenia dla dziecka,
można stopniowo zmniejszać nagrody materialne.

Wzmocnienie społeczne. Wzmocnienie społeczne odwołuje się do pewnej formy in-
terakcji społecznej, która sprawia, że dziecko w dalszym ciągu zachowuje się w po-
żądany sposób. Może występować w formie pełnego aprobaty poklepania, wyrażenia
„dobrze”, potakiwania czy uśmiechu. Ta forma nagrody występuje najczęściej i jest
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doceniana przez dziecko w każdym wieku. Nagrody społeczne mogą zostać błędnie
użyte, jeśli nie są zrozumiałe dla dziecka i tym samym nie wzmacniają pożądanego
zachowania. Dziecko może nie lubić, kiedy jest dotykane, a poklepanie może wywo-
łać nieprzyjemne odczucie (nadwrażliwość czuciowa). Niektórym dzieciom nie spra-
wia przyjemności mowa (nadwrażliwość słuchowa) i pracują najlepiej, kiedy dorosły
po prostu uśmiecha się i wyraża aprobatę dla jego zachowania, nic nie mówiąc.
Nagrody w postaci żetonów. Takimi nagrodami są przedmioty, jakie dziecko otrzy-
muje jako oznakę aprobaty dorosłego. Jednocześnie te przedmioty informują je, jak
długo będzie musiało czekać na uzyskanie pożądanego przywileju czy na inne kon-
sekwencje wynikające z dobrego zachowania. Żeton z uśmiechem mówi dziecku, że
jego postępowanie spotyka się z aprobatą. Określona liczba żetonów może oznaczać
uzyskanie specjalnej nagrody. Dając jeden żeton za wykonanie zadania lub popraw-
ne zachowanie, zachęcamy dziecko do pracy, nie uzależniając się od wzmocnień
społecznych. Żetony umieszczamy w pojemniku (przeźroczystym). Kiedy dawanie
i odbieranie żetonów pochłania zbyt dużo czasu i odwraca uwagę od wykonywanych
czynności, wówczas ten sposób przestaje być pomocny.
Wzmocnienia przez poczucie własnej kompetencji. W przypadku wykonywania
przez dziecko czynności, które zaczyna lubić, nagrody społeczne i nagrody w po-
staci żetonów można wycofać, by zastąpiło je wzmocnienie pozytywne, jakie dziecko
uzyskuje w wyniku prawidłowego wykonania zadania. Przyjemność doznana dzięki
doświadczaniu siebie jako osoby kompetentnej stanowi wewnętrzną nagrodę i jed-
nocześnie najskuteczniejsze wzmocnienie. Wiele dzieci podejmuje czynności, które
potrafi wykonać i będą je powtarzać, ponieważ świadomość sprawnego opanowania
zadania sprawia im dużo radości. Najwyższą formą pochwały jest uznanie, że dziec-
ko jest kompetentne, potrafi dokonywać prawidłowych wyborów i umie kontrolować
swoje zachowanie w taki sposób, by spełniać oczekiwania dorosłych.

Kara

Najłagodniejsze formy kary występują spontanicznie, są niezbędnym czynnikiem
kształtowania odpowiedniego zachowania. Są to reakcje dorosłego, tj. potrząsanie
głową, mówienie „Nie”, zmarszczenie brwi, odebranie zabawki źle używanej, odpro-
wadzenie dziecka na bok za rękę oraz łagodne, krótkie upomnienie. Kwalifikacja kar
może się zmieniać w zależności od konkretnego dziecka i sytuacji.
Łagodne środki restrykcyjne. Wygaszenie określonego zachowania oznacza po
prostu ignorowanie lub lekceważenie danego zachowania. Technika ta stosowana
wobec lekko irytujących zachowań, niestanowiących zagrożenia, nie jest ryzykow-
na. Wygaszanie przynosi rezultaty, o ile stosuje się je konsekwentnie, z tego powodu
ważna jest współpraca szkoła-dom. Należy uważać, by wygaszanie nie przekształci-
ło się w ignorowanie dziecka. Świadomie lekceważąc niepożądane działania dziec-
ka, musimy jednocześnie zwracać baczną uwagę na działanie dziecka i nagradzać
pożądane zachowanie natychmiast po jego wystąpieniu. Błędne użycie tej techniki
(lekceważenie) jest wtedy, gdy dziecko lubi przerwy i zachowuje się źle, by je w ten
sposób wywołać.
Społeczna dezaprobata oznacza powszechnie stosowany sposób przekazywania
dziecku, że jego zachowanie nie jest akceptowane. Dezaprobata powinna przyjąć
zrozumiałą dla dziecka formę (potrząśnięcia głową do głośnego „Nie”). Należy zwrócić
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uwagę, by społeczna dezaprobata nie wzmacniała niepożądanych zachowań. Wiele
dzieci woli negatywną uwagę dorosłego od żadnej uwagi, dlatego też dorosły powi-
nien dopilnować, by znacznie częściej poświęcać dziecku tzw. pozytywną uwagę niż
negatywną.
Deprywacja oznacza pozbawienie dziecka jego własności czy regularnie występują-
cych wydarzeń lub przywilejów dostępnych dla innych dzieci. Ta technika skuteczna
jest dla dzieci znajdujących się na wyższym poziomie, które potrafią zrozumieć jej
znaczenie. Jej skuteczność zanika przy zbyt częstym stosowaniu.
Hiperkorekcja należy do technik redukujących częstotliwość występowania kon-
kretnych zachowań. Może przyjąć formę praktyki pozytywnej lub intensywnego tre-
nowania zachowania alternatywnego przez krótki okres (kilku minut). W pierwszym
przypadku, gdy dziecko systematycznie lub celowo rozlewa mleko, może otrzymać
polecenie wyczyszczenia całej podłogi. W drugim przypadku dziecko, które wciąż
drze papier, zostanie skłonione do przedzierania papieru na małe skrawki, które
przejdą przez otwór w puszce. Hiperkorekcję stosuje się zazwyczaj przy próbie opa-
nowania zachowania stanowiącego duże zakłócenie. Nie stosuje się jej spontanicz-
nie, należy zaplanować. Nie stosować w sposób agresywny, który może wzmocnić
niepożądane zachowania.
Pozbawienie posiłku może okazać się łagodną lub surową metodą. Surowa — jeśli
odbierzemy posiłek w czasie regularnych pór jego spożywania. Łagodna — czaso-
we przesunięcie posiłku. Ta kara musi być przemyślana i nie może być stosowana
spontanicznie. Stosować w porozumieniu z rodzicami.

NIE STOSOWAĆ, ALE PAMIĘTAĆ, ŻE ISTNIEJĄ!

Kara fizyczna
Techniki bardzo restrykcyjne lub stanowiące ryzyko — stosowane w przypadku
zagrożenia dla dziecka z opracowanym planem terapii.
Izolacja — umieszczenie dziecka w odizolowanej przestrzeni — stosowana w przy-
padku zagrożenia fizycznego, uszkodzenia innych dzieci.
Stymulacja przez bodźce awersyjne — oznacza stosowanie przykrego fizycznie lub
niewygodnego bodźca, zależnego od reakcji. Posłużenie się bodźcami tego typu jest
poważnym zagadnieniem i należy się do nich odwoływać tylko w skrajnych przypad-
kach.
Terapia przy użyciu środków farmakologicznych

Opisane wyżej techniki kontrolowania zachowania stosowane są w celu wywołania
konkretnego zachowania u dziecka. Techniki kontrolowania zachowania okazują się
najbardziej skuteczne, kiedy w danym czasie terapia koncentruje się na jednym lub
dwóch zachowaniach, w sekwencji krok — po — kroku.

Dorota Markstein
doradca metodyczny nauczania wspomagającego

w szkołach z oddziałami integracyjnymi
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Anna Leszczyńska

Konspekt lekcji wychowawczej
i zajęć dla rodziców
w klasach gimnazjalnych
lub licealnych

Chciałabym przedstawić pomysł zajęć na temat uzależnień od narkotyków, które
pomyślane są tak, aby można je było przeprowadzić na lekcji wychowawczej, a na-
stępnie na spotkaniu z rodzicami. Celem zajęć jest uświadomienie zarówno uczniom,
jak i ich rodzicom niebezpieczeństw związanych z narkotykami, nauczenie uczniów
świadomego dokonywania wyboru, świadomego mówienia „nie” oraz otwarcie drogi
do dyskusji na ten temat między rodzicami i dziećmi. Obydwa zajęcia łączy ankieta
przeprowadzona anonimowo wśród uczniów i rodziców, jest to ważny element zajęć,
ponieważ rodzicom przedstawiony jest uśredniony wynik ankiety przeprowadzonej
wśród ich dzieci (anonimowo), dzięki czemu rodzice mogą zastanowić się bliżej nad
problemem oraz przedyskutować go z dziećmi w domu, szczególnie że często na
pytanie z ankiety, z kim porozmawiałyby o problemie z narkotykami, dzieci odpo-
wiadają „z przyjaciółmi”, jest to niewątpliwy sygnał dla rodziców, że z dziećmi należy
podejmować spokojne rozmowy, nie czekając, aż same przyjdą.

Zanim przejdę do scenariusza lekcji, chciałabym podsunąć pomysł lekcji po-
przedzających ten temat, dzieci powinny bowiem być przygotowane do radzenia sobie
z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem asertywnej odmowy. Dlatego proponuję,
aby przed lekcją o uzależnieniach od narkotyków zrobić lekcje właśnie na takie te-
maty. Bardzo interesujące propozycje zajęć o podejmowaniu decyzji można znaleźć
w książce M. Gruszki, I. Janiak i J. Prarat „Scenariusze godzin wychowawczych
dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych”, s. 103–111, tematy: „Przed podjęciem
decyzji o zażywaniu środków uzależniających” i „Etapy podejmowania decyzji” oraz
s. 58–64, tematy: „Poznajemy siebie — asertywność, uległość, agresja w zachowa-
niu” i „Poznaję swoje sposoby zachowania — asertywność, uległość, agresja”.

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ
dla gimnazjum lub liceum

Temat: Niebezpieczne nałogi — narkotyki.
Czas: 45–90 minut (zależnie od klasy, tempa pracy, przebiegu scenek itp.).
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Cele operacyjne:

Uczeń:
— zna niebezpieczeństwa, jakie niesie nałóg
— potrafi znaleźć pomoc
— analizuje problemy
— podejmuje odpowiedzialne decyzje

Metody i formy pracy:

— praca w zespołach
— burza mózgów
— wypełnianie ankiety
— dyskusja
— krótkie scenki — drama

Pomoce:

papier szary, pisaki, ankieta, ulotki informacyjne, np. z Państwowego Zakładu Hi-
gieny lub organizacji wspomagających młodzież uzależnioną (Monar).

Przebieg zajęć lekcji wychowawczej:

I

1. Uczniowie w grupach zastanawiają się, dlaczego ludzie sięgają po narkotyki
i jakie skutki ma branie narkotyków na organizm i życie, następnie wypisują
swoje wnioski na szarym papierze: na jednej połowie, dlaczego ludzie sięgają po
narkotyki, na drugiej, jakie są tego skutki.

2. Uczniowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami na forum całej klasy.

II

1. Uczniowie wypełniają anonimowo ankietę.
2. Nauczyciel analizuje ankietę wraz z uczniami — po wysłuchaniu odpowiedzi

uczniów podaje prawidłowe odpowiedzi.
3. Na dodatkowej kartce papieru bądź na tablicy nauczyciel dopisuje skutki bra-

nia narkotyków, o których uczniowie wcześniej nie wspomnieli.

III

1. Uczniowie przedstawiają krótkie scenki:
a) Rodzice i dziecko:

• Rodzice zapytani o narkotyki rozmawiają, tłumaczą, słuchają.
• Rodzice ucinają chęć rozmowy krzykiem i pogróżkami.

Komentarze uczniów.
b) Dealer i uczeń:

• Uczeń nie chce narkotyków, ale nie potrafi odmówić i w końcu się zga-
dza.
• Uczeń nie chce, wie dlaczego i nie zgadza się.

Komentarze uczniów.
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IV

Uczniowie dostają ulotki informujące o skutkach brania narkotyków oraz o miej-
scach, w których mogą zasięgnąć więcej informacji, ewentualnie prosić o pomoc.

V

Podsumowanie, refleksje.

VI

Jeśli dysponujemy salą, w której mamy zajęcia z uczniami, warto jest pozostawić
w niej gazetkę na temat przeprowadzonych zajęć i adresy instytucji wspomagających
osoby uzależnione.

Przebieg zajęć z rodzicami:

1. Wprowadzenie rodziców do tematu zagrożeń związanych z narkotykami, krótka
prelekcja o skutkach zażywania narkotyków, niepokojących zmianach w zacho-
waniu dziecka. Informujemy rodziców o przeprowadzonej lekcji wychowawczej
z dziećmi oraz o przeprowadzeniu anonimowej ankiety.

2. Rozdajemy ankiety, rodzice wypełniają je i zostawiają dla siebie.
3. Odczytujemy rodzicom uśrednione wyniki ankiet wypełnionych przez klasę,

w której uczą się ich dzieci.
4. Jeśli rodzice są chętni, mogą przygotować scenki rodzice — dziecko, jeśli nie

wykazują chęci do przedstawiania scenek, możemy im przedstawić dwie sytu-
acje w domu:

a) Rodzice rozmawiają z dzieckiem, które pyta ich o narkotyki i co by było,
gdyby je zażyło.

b) Rodzice krzyczą i grożą dziecku, raczej go nie słuchając, ucinając w ten
sposób rozmowę.

5. Rodzice zastanawiają się nad pytaniem, co skłania dziecko do sięgnięcia po
narkotyk i jak często spędzają czas ze swoimi dziećmi.

6. Przekazujemy ulotki informacyjne o efektach działania narkotyków, skutkach
ich zażywania oraz o punktach pomocy.

Bibliografia
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Ankieta dla uczniów

PYTANIA TAK NIE

1. Czy dostęp do narkotyków jest łatwy?

2. Czy narkotyki są drogie?

3. Czy od jednego razu można się uzależnić?

4. Czy znasz kogoś, kto:
A) Spróbował raz?
B) Spróbował więcej razy?

5. Czy gdybyś dostał narkotyk, spróbowałbyś go?

6. Czy gdyby Twój kolega/koleżanka chcieli spróbować narkotyku, od-
radziłbyś im?

7. Czy uważasz, że branie narkotyków może mieć wpływ na Twoje kon-
takty z innymi ludźmi?

8. Czy rozmawiasz o nałogach z rodzicami?

9. Czy rozmawiasz z rodzicami o nurtujących Cię problemach, jeśli ich
tematyka mogłaby ich rozzłościć lub jest krępująca?

10. Jakie są skutki uboczne brania narkotyków:
A) Zmiana pracy serca
B) Stan przygnębienia
C) Uszkodzenie mózgu, wątroby, nerek
D) Nudności i wymioty
E) Senność
F) Bezsenność prowadząca do wyczerpania
G) Halucynacje
H) Zaniki pamięci
I) Stany lękowe
J) Oszołomienie i dezorientacja

11. Czy wiesz, z kim skontaktować się w razie problemów z narkotykami
i potrzeby pomocy?

Pytania otwarte:

1. Co skłania ludzi w Twoim wieku do brania narkotyków?

2. Co byś zrobił/a, gdybyś się dowiedział/a, że Twój/a przyjaciel/przyjaciółka jest
uzależniony/a?
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Ankieta dla rodziców

PYTANIA TAK NIE

1. Czy dostęp do narkotyków jest łatwy?

2. Czy narkotyki są drogie?

3. Czy od jednego razu można się uzależnić?

4. Czy Twój syn/córka zna kogoś, kto:
A) Spróbował raz?
B) Spróbował więcej razy?

5. Czy gdyby Twój syn/córka dostał narkotyk, spróbowałby go?

6. Czy myśli Pan/Pani, że gdyby kolega lub koleżanka syna/córki
chciał/a spróbować narkotyku, to syn lub córka odradzaliby mu/jej?

7. Czy Twoje dziecko uważa, że branie narkotyków może mieć wpływ na
kontakty z innymi ludźmi?

8. Czy Twoje dziecko na pytanie „czy rozmawiasz o nałogach z rodzica-
mi?” odpowiedziałoby „tak” czy „nie”?

9. Czy Twoje dziecko na pytanie „czy rozmawiasz z rodzicami o nurtu-
jących Cię problemach, jeśli ich tematyka mogłaby ich rozzłościć lub
jest krępująca?” odpowiedziałoby „tak” czy „nie”?

10. Jakie są skutki uboczne brania narkotyków:
A) Zmiana pracy serca
B) Stan przygnębienia
C) Uszkodzenie mózgu, wątroby, nerek
D) Nudności i wymioty
E) Senność
F) Bezsenność prowadząca do wyczerpania
G) Halucynacje
H) Zaniki pamięci
I) Stany lękowe
J) Oszołomienie i dezorientacja

11. Czy wiesz, z kim skontaktować się w razie problemów z narkotykami
i potrzeby pomocy?

12. Czy Twoje dziecko wie, z kim skontaktować się w razie problemów
z narkotykami i potrzeby pomocy?

Pytania otwarte:

1. Co skłania młodzież do brania narkotyków?

2. Co Twoje dziecko zrobiłoby, gdyby się dowiedziało, że jego/jej przyjaciel/przyja-
ciółka jest uzależniony/a?
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Odpowiedzi na pytania:

2. Niektóre są już w cenie 3 złotych (informacja dla rodziców).
10. Wszystkie odpowiedzi brzmią „tak”.
Pozostałe odpowiedzi mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia dyskusji z mło-
dzieżą.

Anna Leszczyńska
Gimnazjum nr 1 w Gdyni
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Krystyna Skalska

Propozycja lekcji z ekonomii

Pomysłów na przeprowadzenie lekcji ekonomii może być wiele. Szczególnie cenne
są te metody, które w sposób prosty i ciekawy przedstawiają temat z aktywnym
udziałem uczniów.

Przedstawiam poniżej propozycję scenariusza opartego o podręcznik i poradnik
metodyczny Janiny Mierzejewskiej-Majcherek „Podstawy ekonomii”, Wydawnictwo
Difin Edukacja, Warszawa 2003.

W scenariuszu wykorzystałam ćwiczenia zawarte w podręczniku, rozdział 6 —
Rozwiń własne myślenie ekonomiczne, s. 81–84.

Temat: Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego

Cele lekcji/oczekiwane efekty:

Uczeń:
— analizuje wzajemne zależności między elementami rynku: popytem, podażą, ce-

ną,
— uzasadnia znaczenie mechanizmu rynkowego dla funkcjonowania współczesnej

gospodarki rynkowej,
— wskazuje niedoskonałości rynku.

Czas: 2 jednostki lekcyjne.

Metody: wypowiedzi uczniów, pogadanka, wykład nauczyciela, ćwiczenia.

Organizacja zajęć:

1. Przypomnienie pojęć: rynek, popyt, podaż, cena, towar — w celu precyzyjnego
zdefiniowania tych pojęć uczniowie wykorzystują podręcznik i słownik ekono-
miczny.

2. Wskazanie cech systemu gospodarczego, które umożliwiają sprawne funkcjono-
wanie rynków. Są to między innymi: prywatna własność ziemi, pracy i kapitału,
istnienie konkurencji, stosowanie zasad racjonalnego gospodarowania, dostęp
do informacji (pogadanka).

3. Przypomnienie praw rynku (prawa popytu i podaży) i objaśnienie przez na-
uczyciela funkcjonowania mechanizmu rynkowego. Uczniowie wykonują ćwi-
czenie 1. i 2.
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4. Postacie nierównowagi rynkowej i ich cechy. Uczniowie po wykonaniu ćwicze-
nia 3. odpowiadają na pytania: Jakie są postacie nierównowagi rynkowej? Czym
się charakteryzują?

5. Wpływ czynników pozacenowych na zmiany popytu i podaży. Uczniowie wyko-
nują ćwiczenie 4. i 5.

Podsumowanie zajęć (propozycja)

Mechanizm rynkowy to procesy wzajemnego dopasowywania się wielkości popytu
i podaży za pomocą ceny, w celu osiągnięcia równowagi rynkowej. Rynek dostarcza
informacji dla podmiotów gospodarujących co, ile i jakimi metodami produkować,
oraz dla kupujących, jakie dobra i usługi nabyć i w jakiej ilości. Jest też miej-
scem wyceny dóbr, miejscem i instrumentem weryfikacji ich przydatności, czyn-
nikiem wpływającym na racjonalne wykorzystanie czynników wytwórczych. Mecha-
nizm rynkowy, wykorzystując prawo popytu i prawo podaży, likwiduje niedobory
i nadwyżki.

Zadanie domowe

Opisz, w jakich sytuacjach i na rynku jakich dóbr łatwo zaobserwować działanie
mechanizmu rynkowego. Jaką rolę w jego sprawnym funkcjonowaniu pełni kon-
kurencja? Jakie są sposoby ograniczania konkurencji? Jakie to rodzi skutki dla
konsumentów?

Załączniki:

Ćwiczenie 1

Tabela zawiera dane o wielkości podaży i popytu na pomidory przy różnych pozio-
mach ceny rynkowej na giełdzie warzywnej w sezonie letnim.

Cena 1 kg (w zł) Wielkość popytu (w kg) Wielkość podaży (w kg)

1,50 700 100

2,00 600 300

2,50 500 500

3,00 400 700

3,50 300 900

4,00 200 1100

Źródło: Janina Mierzejewska-Majcherek, podręcznik Podstawy ekonomii, Wydaw. Difin Edukacja, Warsza-
wa 2003, s. 81.

POLECENIA:

1. Sporządź, na podstawie tabeli, na jednym układzie współrzędnych wykres po-
pytu i podaży. Oznacz właściwie osie współrzędnych.

2. Wskaż cenę równowagi i liczbę kilogramów w stanie równowagi popytu i podaży.
Odpowiedź: cena równowagi wynosi 2,50 zł, a wielkość równowagi 500 kg.
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Ćwiczenie 2 — źródło jw., s. 82.

Każdemu z pojęć oznaczonych literami przyporządkuj odpowiednie określenie ozna-
czone liczbą:
. . . . . (a) rynek . . . . . (f) popyt
. . . . . (b) cena rynkowa . . . . . (g) mechanizm rynkowy
. . . . . (c) równowaga rynkowa . . . . . (h) wolny rynek
. . . . . (d) towar . . . . . (i) ilość równowagi
. . . . . (e) cena równowagi . . . . . (j) podaż
1. Cena, przy której oferowana ilość dobra równa jest ilości, na którą jest zapo-

trzebowanie.
2. Procesy wzajemnego dopasowania się wielkości podaży i popytu za pomocą ce-

ny, w celu osiągnięcia równowagi rynkowej.
3. Cena obowiązująca na rynku.
4. Zespół warunków umożliwiających wymianę między sprzedawcami i nabywca-

mi.
5. Regulacje rządowe określające poziom lub pułap cen, nierzadko uniemożliwia-

jące osiągnięcie ceny poziomu równowagi rynkowej.
6. Dobro lub usługa przeznaczone na sprzedaż do ekwiwalentnej wymiany.
7. Sytuacja, kiedy przy danej cenie rynkowej ilość dobra oferowana na sprzedaż

jest równa ilości, jaką nabywcy są skłonni kupić.
8. Ilość dobra, jaką oferują sprzedawcy przy różnych poziomach ceny.
9. Ilość transakcji kupna i sprzedaży danego towaru zawieranych po cenach rów-

nowagi.
10. Rynek, na którym ceny kształtują się jedynie pod wpływem podaży i popytu.
11. Ilość dobra, jaką konsumenci są skłonni zakupić przy różnych poziomach ceny.

Odpowiedź: 1e; 2g; 3b; 4a; 6d; 7c; 8j; 9i; 10h; 11f.

Ćwiczenie 3

Na podstawie danych z tabeli w ćwiczeniu 1. odpowiedz na pytania:
1. Jaka byłaby postać nierównowagi przy cenie rynkowej pomidorów równej 2 zł?

Opisz działanie mechanizmu rynkowego w celu przywrócenia równowagi.
2. Jaka byłaby postać nierównowagi, gdyby cena rynkowa pomidorów wynosiła

3,50 zł?
Opisz działanie mechanizmu rynkowego w celu przywrócenia równowagi.

Odpowiedź: 1. Przy cenie rynkowej pomidorów równej 2 zł zaistniałby niedobór ryn-
kowy.
2. Przy cenie rynkowej pomidorów 3,50 zł zaistniałaby nadwyżka rynkowa.
Opis mechanizmu rynkowego dla obydwu punktów ćwiczenia uczniowie znajdują
w podręczniku.

Ćwiczenie 4

Na początku sierpnia na giełdzie warzywnej, na skutek wzrostu ceny papryki, popyt
na pomidory wzrósł o 150 kg przy każdej dotychczasowej cenie.

Polecenie 1. Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując dane o wielkości popytu na po-
midory na początku sierpnia.
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Wielkość popytu Wielkość podaży Wielkość popytu
Cena 1 kg (w zł) (w kg) (w kg) (w kg)

w połowie lipca w połowie lipca na początku sierpnia

1,50 700 100

2,00 600 300

2,50 500 500

3,00 400 700

3,50 300 900

4,00 200 1100

Źródło: Janina Mierzejewska-Majcherek, podręcznik Podstawy ekonomii, Wydaw. Difin Edukacja, Warsza-
wa 2003, s. 83.

Polecenie 2. Przedstaw dane z tabeli na jednym układzie współrzędnych.

Polecenie 3. Dokonaj interpretacji przyczyn i skutków wzrostu popytu (dla ceny
równowagi i ilości równowagi).

Odpowiedzi: Polecenie 1.: 850; 750; 650; 550; 450; 350.
Polecenie 3. Przyczyną wzrostu popytu na pomidory był wzrost cen papryki. Na
skutek wzrostu popytu wzrosła cena równowagi z 2,50 zł do 2,75 zł. Wzrosła też
wielkość równowagi z 500 do 600 kg.

Ćwiczenie 5

Wybierz prawidłową odpowiedź.
1. Który z poniższych czynników może wywołać wzrost cen domów i mieszkań?

a) spadek aktywności budowlanej na skutek wzrostu stawki VAT do 22%,
b) zwiększenie kredytów udzielanych nabywcom mieszkań i domów,
c) spadek oprocentowania kredytów hipotecznych,
d) spadek cen materiałów i usług budowlanych.

2. Jeśli rynek znajduje się w równowadze, to:
a) nie ma na nim nadwyżek,
b) wielkość popytu równa jest wielkości podaży,
c) ustalona cena umożliwia realizację wszystkich transakcji handlowych,
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

3. Jeżeli cena towaru jest ustalona poniżej ceny równowagi rynkowej, to siły ryn-
kowe spowodują wzrost, gdyż:

a) popyt spadnie na skutek niskiej ceny,
b) podaż wzrośnie na skutek niskiej ceny,
c) kupujący będą konkurować między sobą o ograniczenie ilości towaru,

a sprzedający spostrzegą, że mogą podwyższyć cenę,
d) nadwyżka towaru spowoduje, że sprzedający podniosą cenę.

Odpowiedź: 1a; 2d; 3c.

Krystyna Skalska
ZSAE w Gdyni
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