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Mała

motoryka
– duża sprawa

Techniki CelesTyna
FreineTa w przedszkolu

Jak dbać
o sprawność fizyczną?

Życzenia
dla seniorów

to czasopismo nauczycieli z pasją!
Jeśli poszukujesz:
› inspiracji do pracy z dziećmi
› scenariuszy zabaw i zajęć
› wiedzy o rozwoju i wychowaniu dziecka
› gotowych materiałów do zajęć
› tekstów inscenizacji i wierszy
› pomysłów na współpracę z rodzicami
Jesteśmy czasopismem dla Ciebie!
Dlaczego „Przedszkolne ABC”?
Magazyn zawiera treści interesujące dla szerokiego grona
odbiorców: nauczycieli przedszkoli, opiekunów grup żłobkowych, rodziców oraz studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni.
Kto nas wspiera?
Naszą działalność wspierają przedstawiciele środowisk naukowych, a także specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, lekarze oraz twórczy wychowawcy. Współpracują
z nami ogólnopolskie stowarzyszenia i fundacje.
Jakie są nasze atuty?
Jesteśmy jedynym na polskim rynku czasopismem, którego przedmiotem zainteresowań jest wychowanie i edukacja
dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Zapewniamy
najwyższą jakość merytoryczną publikowanych artykułów.
Przedstawiamy
› Ciekawe pomysły zrealizowane przez twórczych
nauczycieli.
› Nowości z literatury fachowej i pięknej oraz środki
dydaktyczne wspomagające proces wychowania
i edukacji dzieci w wieku od pierwszego do siódmego
roku życia.
› Informacje o aktualnych wydarzeniach znaczących
dla edukacji najmłodszych.

Poznaj nas bliżej
– odwiedź naszą stronę internetową:
http://www.przedszkolneabc.pl
i profil czasopisma na Facebooku:
https://www.facebook.com/PrzedszkolneABC.

Dołącz do grona 11 700
naszych sympatyków i czytelników!
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Osoby, które zgłosiły się do konkursu, miały za zadanie
wymyślić grę planszową, w którą będą mogły zagrać
przedszkolaki.
Na konkurs nadesłano 18 prac. Wszystkie spełniały
wymagania formalne. Wiele z nich miało ciekawą oprawę
plastyczną. Spośród przesłanych prac jury wybrało sześć.
Autorki, które zakwalifikowały się do finału, to:

1. anna Gromek, Warszawa
2. agata kmiecik, Tęgoborze
3. Marta kopańska, Warszawa
4. Justyna kubiak, Żnin
5. anna Mayer, chorzów
6. anna Suchecka, Warszawa
Z powyższej listy jury wybrało zwycięskie prace. Zwycięzca
otrzyma nagrodę główną, którą jest wydanie gry w formie
rynkowego produktu, oraz nagrodę pieniężną.
Ogłoszenie szczegółowych wyników konkursu
nastąpi 21 stycznia 2016 roku podczas gali finałowej,
która odbędzie się w Warszawie.
Podczas gali będzie miała miejsce premiera gry pt.
Sadzimy las, która zwyciężyła w poprzedniej edycji
konkursu.
zaproszenia na galę zostaną wysłane do wszystkich osób, które brały udział w konkursie.

dziękujemy uczestnikom za udział w kolejnej edycji konkursu.

!

8 grudnia 2015 roku odbyły się obrady jury konkursu.

G rę

Wyniki konkursu
„Wymyśl grę,
zostań autorem Granny”

a
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Co rzec można
o śniegu?

Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczynamy razem z Wami drugi rok wydawania „Przedszkolnego ABC”. Serdecznie dziękujemy wszystkim Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom za
aktywność w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami na jego łamach, a także konstruktywne wnioski dotyczące zawartości poszczególnych numerów. Cieszy nas
również duże zainteresowanie magazynem i stale rosnąca liczba prenumeratorów, które świadczą o potrzebie istnienia na rynku wydawniczym czasopisma
współtworzonego przez ludzi z pasją.
Nadchodzący rok będzie ważnym czasem z powodu zmian planowanych
w edukacji najmłodszych. Reforma systemu edukacji postawi trudne i odpowiedzialne zadania zarówno przed nauczycielami, dziećmi i rodzicami, jak też organami prowadzącymi przedszkola. Dotyczą one przebudowy struktury szkolnictwa oraz zmian programowych. Pragniemy podejmować te ważne tematy, szukać
jak najlepszych sposobów zwiększania szans rozwojowych najmłodszych i zwracać uwagę na ciekawe metody i formy pracy z nimi.
W numerze przedstawiamy kolejną koncepcję pedagogiczną, której elementy
mogą być z powodzeniem wykorzystywane w przedszkolu, szczególnie w pracy ze
starszymi przedszkolakami. Obok opisu teoretycznych założeń nowoczesnej szkoły
francuskiej Celestyna Freineta przedstawiamy scenariusze zabaw i zajęć wzbogaconych technikami i środkami dydaktycznymi, charakterystycznymi dla tej koncepcji.
Chcemy promować ciekawą literaturę dla najmłodszych. W tym numerze teksty
nawiązują do ważnego dla dzieci i ich rodzin święta babci i dziadka.
Od stycznia magazyn będzie ukazywać się w zmienionej szacie graficznej.
Mamy nadzieję, że zmiany te będą odebrane pozytywnie.
W Nowym Roku życzymy naszym Czytelnikom,
Sympatykom i Współpracownikom
zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń.
Redakcja
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O śniegu
można dużo:
że pada,
że prószy,
że kurzy…
że nim miecie,
że śnieg wali,
że się kłębi,
że kotłuje się,
wiruje…
– i ziębi!…
O śniegu
można rozmaicie:
śnieg skrzypi,
śnieg skrzy się,
śnieg sypie
i spowija świat
w senną
baśniowość…
O śniegu
można – to i owo!
Ale co by się o śniegu
nie rzekło,
zawsze będzie brzmiało
bardzo ciepło.
Ale jakim kto nie spojrzy
na śnieg okiem,
zawsze będzie pod
śniegu urokiem.
Halina Szayerowa

WarUnki PrenUMeraTy są dostępne na stronie
internetowej czasopisma: www.przedszkolneabc.pl.
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega
sobie prawo formalnych zmian w treści artykułów oraz nie
odpowiada za treść płatnych reklam.

zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.przedszkolneabc.pl

Dołącz do nas na Facebooku
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SpiS treści

■ zabawa na 102

34 ewelina Śliwa • Masy plastyczne
35 katarzyna Wojkowska • Bałwanki
36 ewa Tadeusz • Bukieciki dla babci i dziadka

■ o rozwoju i wychowaniu ex cathedra
4

danuta czelakowska • Twórcza ekspresja dzieci
według koncepcji nowoczesnej szkoły francuskiej
Celestyna Freineta

■ prezentacje, opinie, wydarzenia

38 Jadwiga zamaria • Zofia Pawlik (1933–2013)
40 Michaela Ludwig • Jest święto taty i Dzień
Strażaka, a dzisiaj mamy Dzień Przedszkolaka!

■ wychowawca z pasją

14 renata Stawczyk-Mizińska • Przykłady zajęć
z wykorzystaniem technik Celestyna Freineta
w przedszkolu
16 adam Wacławski • Wesołe zoo
18 Małgorzata narożnik • Do czego potrzebne jest
koło?
20 Monika Siejak • Mleczna Droga nie tylko dla gwiazd
21 dorota kamień • Obserwacja i kontrola rozwoju
sprawności fizycznej przedszkolaków
41 edyta kubarska, agata Szczepańczyk • Jemy
kolorowo i zdrowo

■ na półce z książkami

42 iwona Pietrucha • Przygody misia Aspi

24 Jolanta Wąsowska • Mała motoryka – duża
sprawa!
26 karolina drygasiewicz, Monika Sobierajska-buczma • Rymowanki-pomagajki
28 Marta ratajczak • Zwierzęta w moim domu

■ z rodziną i w rodzinie

30 beata Szczęsna • Znaczenie ról płciowych
w rozwoju i wychowaniu dziecka

PrzedszkolneABC • 1/2016

44 dorota Gellner • Rondelki
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■ o rozwoju i wychowaniu ex cathedra

Twórcza ekspresja dzieci
według koncepcji nowoczesnej
szkoły francuskiej Celestyna Freineta
Współczesna szkoła powinna przygotować uczniów do twórczego życia
w społeczeństwie, które wymaga aktywnego udziału jego członków w coraz
szybciej zachodzących przemianach. Aby rozwój wychowanków był wszechstronny,
musi uwzględniać różnice indywidualne, wspierać dziecko w optymalnym
rozwijaniu jego uzdolnień i zainteresowań oraz kształtować postawy twórcze.
danuta czeLakOWSka
łównym zadaniem ruchu
nowego wychowania, a także
nowoczesnej szkoły francuskiej stała się taka organizacja aktywności dzieci, która zapewnia im
zupełną swobodę indywidualnego rozwoju, własnej ekspresji i twórczego
działania. Za najbardziej odpowiednią
jej formę została uznana spontaniczna
działalność dziecka bez określonego
pragmatycznego celu. Założenia tej
pedagogiki zostały zaprezentowane
dość obszernie w zbiorowym opracowaniu dzieł Celestyna Freineta pt. O szkołę
ludową. Pisma wybrane (1976), przygotowanym przez Halinę Semenowicz
i Aleksandra Lewina. Przekładu najważniejszych dzieł autora koncepcji
nowoczesnej szkoły francuskiej na język
polski dokonała H. Semenowicz, która
znała jej podstawy z osobistych kontaktów z autorem, zjazdów i konferencji oraz z jego pism. Najważniejsze elementy tej koncepcji były przez nią stosowane w polskiej szkole sanatoryjnej
w Otwocku, której była kierownikiem.
Freinet przywiązywał dużą wagę
do rozwoju wyobraźni twórczej i wrażliwości estetycznej dzieci, kształtowanych przez kontakt z dziełami sztuki
oraz aktywne uprawianie twórczości

G
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artystycznej: plastycznej, muzycznej,
ruchowej. W nauczaniu języka ojczystego oznaczało to nie tylko poznawanie utworów literackich, lecz także
dyskusje, lekcje żywego słowa, teatr
kukiełkowy, tworzenie wypowiedzi
w formie wierszy, baśni, listów do
korespondentów itd. Lekcje w szkole
Freineta łączyły aktywność intelektualną dziecka z działaniem i emocjami,
umożliwiając pełne przeżywanie
oraz kształcenie wyobraźni, zdolności myślenia i zaangażowania w proces edukacji. Ekspresja i twórczość
uważane były za wyraz doświadczeń,
przeżyć i myśli związanych z poznawaniem otaczającego środowiska oraz
satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.
W swojej koncepcji pedagogicznej autor położył główny nacisk na
takie elementy, jak:
› rozbudzanie aktywności dziecka
przez kontakt z szeroko rozumianym środowiskiem;
› włączanie w proces dydaktyczny
form swobodnej ekspresji: słownej,
plastycznej, muzycznej, ruchowej,
technicznej;
› wychowanie przez dobrze zorganizowaną pracę;
› spółdzielnia i samorząd uczniowski.

Szczególną rolę przypisywał ekspresji werbalnej, dostrzegając w niej
duże możliwości kształcenia myślenia i języka dziecka. Wiedział, że technika ta jest podstawą procesu aktywizacji i wychowania, umożliwiającą dzielenie się przeżyciami i problemami
z innymi oraz szybszy rozwój mowy.
Razem z żoną Elizą (nauczycielką plastyki) starał się stworzyć odpowiednie warunki do swobodnej ekspresji,
która jest podstawowym i naturalnym
sposobem wyrazu, oraz rozmawiania
z innymi o swoich przeżyciach w nowoczesnej szkole świeckiej. Zastosowanie
ekspresji twórczej jest również szansą
na aktywność dziecka, dzięki której
lepiej poznaje ono siebie i środowisko,
a także doskonali swój język.

Główne założenia koncepcji
pedagogicznej Freineta
Koncepcja filozoficzna autora Metod
naturalnych w nowoczesnej pedagogice
ma swoje źródła w naturalizmie pedagogicznym, który wywodzi się z postępowej myśli Jeana-Jacques’a Rousseau i Johanna Heinricha Pestalozziego oraz własnych obserwacji, przeżyć
i doświadczeń zdobytych w kontaktach
z przyrodą, prostymi ludźmi i zwierzęPrzedszkolneABC • 1/2016

Doświadczenia poszukujące

tami. Z uzyskanych przemyśleń wynika
przekonanie autora o istnieniu podstawowych i uniwersalnych praw przyrody, dotyczących zarówno zwierząt,
jak i ludzi, ich rozwoju i zachowania.
W działalności pedagogicznej człowieka nie wolno ignorować tych praw,
ponieważ odbywa się to ze szkodą dla
wychowania. W związku z tym Freinet
proponuje taką organizację życia klasy
i szkoły, aby naturalne metody wychowania uwzględniały zdrowe reakcje
i prawa rozwoju, których źródłem jest
samodzielne poszukiwanie i zdobywana wiedza. Zgodnie z jego psychologiczną koncepcją zdobywanie doświadczeń i wiadomości odbywa się nie tylko
przez intelekt, lecz także przez emocje,
intuicję i całą osobowość. Dokonuje się
to drogą ciągłych poszukiwań, najpierw po omacku, a później w sposób
metodyczny, na zasadzie eksperymentowania (Freinet, 1976, s. 161–165).
Bardzo ważna jest wrażliwość na
świat, którą można utrwalać i pogłęPrzedszkolneABC • 1/2016

Freinet przywiązywał dużą wagę do rozwoju wyobraźni twórczej
i wrażliwości estetycznej dzieci, kształtowanych przez kontakt
z dziełami sztuki oraz aktywne uprawianie twórczości artystycznej:
plastycznej, muzycznej, ruchowej. W nauczaniu języka ojczystego
oznaczało to nie tylko poznawanie utworów literackich, lecz
także dyskusje, lekcje żywego słowa, teatr kukiełkowy, tworzenie
wypowiedzi w formie wierszy, baśni, listów do korespondentów itd.
biać lub zakłócać i hamować. Zdaniem autora Zarysu psychologii stosowanej w wychowaniu każde działanie jednostki kończące się sukcesem pozostawia trwały ślad i skłania do ponowienia działań, a także jest podstawą
do tworzenia trwałych postaw i zachowań. Z kolei wszystkie poszukiwania
kończące się niepowodzeniem zniechęcają do dalszej aktywności.
Głównym sposobem zdobywania
doświadczeń życiowych w pierwszej
fazie wczesnego dzieciństwa jest szukanie zgodnie z wyczuciem i intuicją,
nazywane też doświadczeniem poszukującym. Wiedza nabyta w ten sposób

prowadzi do wzrostu potencjału życiowego człowieka, a mechaniczne przyswajanie wiadomości wbrew zainteresowaniom i potrzebom osłabia te możliwości.
Zdaniem Freineta tradycyjna
szkoła tłumi i ogranicza potrzeby
komunikowania się z innymi, wyrażania siebie, ujawniania własnych zainteresowań i poglądów. Narzuca także
dzieciom treść i formy pracy niezgodne
z ich potrzebami, ogranicza pragnienie
dokonywania samodzielnych poszukiwań oraz podejmowania własnej działalności. Jeśli praca szkolna jest umotywowana, a dziecko odczuwa natu-

5

■ o rozwoju i wychowaniu ex cathedra
ralną potrzebę rozwoju i gromadzenia
doświadczeń, postępy są szybkie i efektywne. Naturalne metody pracy oraz
motywacja do działania są podstawą
systemu pedagogicznego nowoczesnej szkoły francuskiej. Według autora
Wychowania przez pracę nowoczesna
szkoła powinna umożliwić poznanie
i rozwój kilkulatka na tle warunków
środowiska i danej społeczności, które
są naturalnym miejscem jego życia
i działania.
Celem wychowania w systemie
Freineta jest koncentracja na dziecku
i jego elementarnych potrzebach,
które są połączone z określonymi
zadaniami społecznymi.
Głównym celem pedagogicznej
koncepcji Freineta jest maksymalny
rozwój osobowości malucha w obrębie
społeczności, w której on żyje, zgodnie
z jego zainteresowaniami. Przekazywanie wiadomości nie jest najważniejszą funkcją szkoły. Najistotniejsze jest
ukształtowanie człowieka jutra: moralnego, uspołecznionego pracownika,
świadomego swych praw i obowiązków. W ten sposób szkoła ma przygotować ucznia do przyszłej pożytecznej,
ale godnej pracy w harmonijnie rozwiniętym społeczeństwie. Dążeniem
autora jest stworzenie systemu pedagogicznego dla wszystkich dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych ze środowisk
ludzi pracy. W celu stymulacji prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego ucznia – jego możliwości, potrzeb
i zdolności – szkoła kładzie nacisk na:
› zdrowie i siłę witalną jednostki, rozwój jej twórczych uzdolnień i pomoc
w aktywności w celu jej maksymalnego samourzeczywistnienia;
› bogactwo środowiska wychowawczego;

› narzędzia i techniki umożliwiające
naturalne i wszechstronne wychowanie w tym środowisku.
Według tej koncepcji dziecko nie
może być wychowywane tylko zgodnie
z własnymi zainteresowaniami i fantazją, ponieważ żyje w określonym środowisku i musi się podporządkować
elementarnym zasadom życia społecznego. Syntetyczne ujęcie poglądów
na problem nauczania i wychowania
w szkole, stosowanych metod, form
i osobistych relacji między uczniem
a nauczycielem przedstawił autor
w Niezmiennych prawdach pedagogicznych (Freinet, 1976, s. 223–252), które
ukazały się dwukrotnie po przekroczeniu trzydziestu lat doświadczeń wprowadzania metod nowoczesnej pedagogiki w szkołach we Francji i poza jej
granicami. Prawdy te są wyrazem znajomości psychiki dziecka, jego zainteresowań, potrzeb, myśli i uczuć. Autor
ukazuje w nich szacunek dla pracy
młodego człowieka, swobodnej ekspresji i możliwości wyboru zadań podczas indywidualnych decyzji.
Jedna z pierwszych prawd głosi, że
zarówno dziecko, jak i dorosły nie lubią,
żeby im cokolwiek narzucać. Każdy chce
wybierać sobie pracę samodzielnie,
nawet jeśli będzie ona trudna i wybór
okaże się niekorzystny. Narzucanie
własnej woli innym spotyka się najczęściej z naturalnym oporem i niechęcią,
ponieważ każdy chce podejmować decyzje samodzielnie i mieć szansę wyboru
własnej drogi. Uczniowie w szkole Freineta mogą wybierać formę swobodnej
wypowiedzi, temat i rodzaj ekspresji,
a nawet indywidualny lub zespołowy
sposób opracowania zagadnienia – przy
wyborze jednego spośród kilku tema-

Głównym sposobem zdobywania doświadczeń życiowych
w pierwszej fazie wczesnego dzieciństwa jest szukanie
zgodnie z wyczuciem i intuicją, nazywane też doświadczeniem
poszukującym. Wiedza nabyta w ten sposób prowadzi do wzrostu
potencjału życiowego człowieka, a mechaniczne przyswajanie
wiadomości wbrew zainteresowaniom i potrzebom osłabia te
możliwości.
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tów – albo podejmować dowolną aktywność w zakresie różnorodnych prac
spółdzielczych i samorządowych. Dorośli mogą im jedynie służyć pomocą.
Inna niezmienna prawda głosi, że
każda jednostka pragnie sukcesu, a niepowodzenie jest hamulcem i niszczycielem zapału. Dzieci zniechęcone do
szkoły często szukają powodzenia
w innych, nie zawsze odpowiednich
dziedzinach. Zdaniem Freineta (1976,
s. 223–252) poszanowanie godności
osobistej uczniów, którzy szanują swoich nauczycieli, jest jednym z podstawowych warunków odnowienia szkoły.
Autor koncepcji postuluje wprowadzenie zasad demokratycznych do
wszystkich szkół. Podkreślanie swojego autorytetu przez nauczyciela, jego
ostre nakazy i zakazy są zawsze zmuszaniem dziecka do biernego posłuszeństwa. Ma ono poczucie niższości i winy, czuje się poniżane, a przez
to może doświadczać niepowodzeń
szkolnych.
Zdaniem autora Wychowania
przez pracę każda działalność powinna
być umotywowana, aby można było
podejmować ją z radością i przyjemnością. Ta sama praca może być uciążliwym obowiązkiem albo też wyzwoleniem człowieka.
Freinet sądzi, że nikt nie chce
wkładać w coś wysiłku bez znajomości
celu i potrzeby pracy. Zadania zlecone
w tradycyjnej szkole – bez określonego
celu i potrzeby – wykonywane są niechętnie, podobnie jak obowiązkowe
prace rekrutów. Dla ucznia ważne jest
zrozumienie celowości wysiłku, klimat swobody i samodzielność w wyborze rodzaju pracy. Dziecko wybierające
się na ciekawą wycieczkę nie będzie
narzekać na bardzo ciężki plecak.
Inna prawda – związana z poprzednią – przypomina, że ani dziecko, ani
dorosły nie lubią kontroli i kary, które
zawsze odczuwa się jako ujmę dla swej
godności osobistej, szczególnie wtedy,
gdy odbywa się to publicznie (Freinet,
1976, s. 223–252).
Celestyn Freinet zerwał z tradycyjnym systemem metod kontroli i oceny,
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Głównym celem
pedagogicznej koncepcji
Freineta jest maksymalny
rozwój osobowości malucha
w obrębie społeczności,
w której on żyje, zgodnie
z jego zainteresowaniami.
Przekazywanie wiadomości
nie jest najważniejszą
funkcją szkoły. Najistotniejsze
jest ukształtowanie
człowieka jutra: moralnego,
uspołecznionego
pracownika, świadomego
swych praw i obowiązków.

Swobodna ekspresja plastyczna

klasówkami i odpytywaniem. W jego
systemie dużą rolę odgrywały samokontrola i samoocena uczniów oraz odpowiedzialność za pracę zespołu. Służyły
temu takie narzędzia, jak: fiszki autokorektywne, samodzielne planowanie i rozliczanie się z podjętych zadań,
sprawności obowiązkowe i arcydzieła.
Oryginalnym elementem pedagogicznej koncepcji Freineta była
metoda wychowania przez pracę,
umożliwiająca dziecku zdobywanie własnych doświadczeń w toku
różnorodnej działalności, która –
dzięki przeżyciom i aktywności osobistej – pozwalała zrozumieć jej sens
i wartość. Zadanie to było realizowane przez wprowadzenie do szkoły
PrzedszkolneABC • 1/2016

spółdzielczych form samorządności.
Wykonywały je klasowe spółdzielnie,
które tworzyły grupy uczniów współdziałających z nauczycielem. Zaplanowane polecenia uczniowie opracowywali samodzielnie lub w małych grupach, tworząc swobodne teksty, pracując z fiszkami samokontrolnymi,
prowadząc doświadczenia, przygotowując referaty, prace plastyczne,
modelarskie itp. Indywidualne plany
pracy oraz dowolny czas ich wykonania umożliwiały dzieciom realizację
zadań w sposób najbardziej dla nich
odpowiedni. W przypadku szybkiego
wykonania ćwiczeń uczniowie dysponowali czasem wolnym według własnego uznania. Większość zadań reali-

zowanych w tradycyjnej szkole podczas pracy zbiorowej została zastąpiona pracą indywidualną uczniów
pod kierunkiem nauczyciela, np. drukowanie tekstów, zajęcia w pracowniach specjalistycznych, praca w ogrodzie, sadzie, pasiece, przy hodowli królików, ryb. Pedagog, jako osoba najbardziej kompetentna, wskazywał
dzieciom odpowiednie materiały źródłowe, środki dydaktyczne, uzgadniał
formę oraz prezentację wyników ich
obserwacji i poszukiwań. Współdziałając z uczniami, stawał się ich doradcą,
partnerem i przyjacielem.
O indywidualnym rozwoju i tempie pracy dzieci decydowały podstawowe zasady nauczania, a działalność
intelektualną z trudniejszych dziedzin naukowych, np. matematyki,
przyrody i geografii, podejmowano na
podstawie fiszek autokorektywnych
(samokontrolnych), które były zróżnicowane zależnie od poziomu umysłowego i zaawansowania w nauce.
Zamiast tradycyjnych podręczników
wprowadzono nowe, oryginalne techniki, do których należą:
› swobodne teksty, samodzielnie drukowane i poprawiane;
› wspólne redagowanie gazetki szkolnej;
› różnorodne formy ekspresji twórczej:
dramatyczna, plastyczna, muzyczna,
ruchowa;
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› korespondencja międzyszkolna jako
sposób podtrzymywania kontaktów
społecznych;
› doświadczenia poszukujące, które
umożliwiały samodzielną pracę
dzieci;
› referaty i zdobywane sprawności jako
środek rozwijania zainteresowań
uczniów;
› spółdzielnia klasowa, która jest naturalną formą samorządności i wychowania;
› wspólne planowanie pracy przez
nauczyciela i uczniów oraz jej samokontrola;
› praca indywidualna za pomocą fiszek
autokorektywnych.

Swobodna ekspresja
werbalna
Ekspresja słowna jest w koncepcji
autora Gawęd Mateusza – nowoczesnej pedagogiki zdrowego rozsądku bardzo skutecznym środkiem kształcenia
czynnego języka uczniów i najdoskonalszą metodą porozumiewania się
ludzi między sobą. Może występować
w postaci swobodnego tekstu, poezji,
żywego słowa, korespondencji międzyszkolnej lub książki życia. Bodźcem do jej uzewnętrznienia jest natu-

Celestyn Freinet zerwał z tradycyjnym systemem metod kontroli
i oceny, klasówkami i odpytywaniem. W jego systemie dużą
rolę odgrywały samokontrola i samoocena uczniów oraz
odpowiedzialność za pracę zespołu. Służyły temu takie narzędzia,
jak: fiszki autokorektywne, samodzielne planowanie i rozliczanie się
z podjętych zadań, sprawności obowiązkowe i arcydzieła.
ralna potrzeba przekazu własnych
przeżyć, pragnień, pytań i zdobytych
informacji. Bardzo ceniona jest także
ekspresja plastyczna w jej różnorodnych formach: jako rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika, haft
itd. Wielorakie rodzaje ekspresji artystycznej umożliwiają dziecku kontakt z pięknem sztuki oraz wyrabianie postaw i nawyków estetycznych.
W dalszej perspektywie wyzwalają
się i utrwalają nawyki twórczej pracy,
które stanowią pierwszy etap kształtowania się postawy twórczej. Kluczowa jest również ekspresja i twórczość muzyczna: śpiew, taniec, gra
na instrumentach, teatr samorodny.
Freinet doceniał także formy ekspresji technicznej, czego dowodem były
liczne pracownie specjalistyczne:
majsterkowania, modelowania, projektowania kompozycji przestrzen-

nych, prac o charakterze dekoracyjnym i użytkowym w pomieszczeniach, ogrodzie itp.
Ekspresja stanowi element wiążący
świat zewnętrzny ze światem wewnętrznym ucznia. Pełni również bardzo
ważną funkcję terapeutyczną w przypadku różnych zahamowań i napięć
psychicznych. Dziecko przez swą wypowiedź uwalnia się od dręczących je
myśli i przeżyć, którymi często nie
miało się z kim podzielić lub nie potrafiło ich wyrazić. (…)
Freinetowska koncepcja pedagogiczna zakłada, że uczeń w swym
dążeniu do poznawania i rozwoju
powinien mieć szansę wypowiedzenia się za pomocą różnorodnych form,
m.in. słowa, gestu, rysunku, rzeźby,
muzyki, tańca. Poziom prac wychowanków zależy w znacznym stopniu od wkładu pracy nauczyciela,

Swobodna ekspresja artystyczna
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wej, zainteresowaniem tym, co napisali inni, oraz umiejętnością odczytywania swojego zapisu w jak najdoskonalszy sposób. Wszystko to sprzyja
rozwojowi aktywności twórczej. Poza
tym każdy swobodny tekst może zostać
wybrany do wydrukowania i opublikowania w gazetce szkolnej, kronice
życia (po wspólnym poprawieniu treści od strony rzeczowej i językowej),
może także być wysłany do korespondentów, zaprezentowany rodzicom.
Wspólna korekta i ocena kolegów
powoduje wzrost motywacji do pisania, sposób prowadzenia zajęć natomiast zależy od pomysłowości nauczyciela, warunków środowiskowych,
wieku dzieci i celu zadania, a nawet
przeżyć emocjonalnych wywołanych
jakimś szczególnym wydarzeniem.
Swobodny tekst powinien jednak spełniać kilka warunków, przede
wszystkim powinien wynikać z chęci
i potrzeby dziecka mającego coś do
przekazania oraz być dobrze wyko-

Doświadczenia poszukujące

jego wysiłku i inspiracji. Aby dziecko
chciało i mogło się wypowiadać, opiekunowie muszą ciągle wzbogacać jego
doświadczenia, wyzwalać nowe przeżycia i stymulować zainteresowania.
Autor koncepcji nowoczesnej szkoły
francuskiej zaleca również korzystanie z bogactwa dorobku znanych pisarzy i poetów, ponieważ słowa wielkich mistrzów pozwalają uświadomić uczniom różnorodne możliwości wyrażania treści przez formę
i wartości artystyczne. Za pośrednictwem utworów poetów i pisarzy
możemy pokazać dzieciom, w jak różnorodny sposób język może przedstawiać identyczne zagadnienia, opisywać podobne sytuacje, wywoływać
zbliżone nastroje, malować portrety
ludzi, zwierząt itd. W związku z tym
swobodne teksty nie wystarczają do
nauki języka ojczystego, a wychowanek powinien mieć stały kontakt
z literaturą piękną o dużych walorach artystycznych. Zdaniem autora
w każdym dziecku, któremu stworzy się odpowiednie warunki, można
PrzedszkolneABC • 1/2016

Celestyn Freinet dostrzega w ekspresji twórczej ważne wartości
poznawcze, twórcze i wychowawcze, ponieważ każda wypowiedź
przekazuje nie tylko informacje o życiu ludzi, ich sposobie myślenia
i zachowaniach, lecz także stosunek do nich dziecka.
wyzwolić zainteresowania i zdolności
w określonej dziedzinie.
Freinet przywiązywał ogromną
wagę do kształcenia twórczego języka
i myślenia ucznia, gdyż nie tylko
wyrażają one wewnętrzne przeżycia,
lecz także są narzędziem komunikacji
społecznej i umożliwiają poznawanie
świata. W rozwoju ekspresji słownej
technika swobodnego tekstu pozwala
lepiej poznać i zrozumieć wychowanka, ale też umożliwia mu działanie twórcze, którego efekty prezentuje
później grupie rówieśniczej. Ponadto
pobudza najmłodsze dzieci do szybszego rozpoczęcia nauki czytania
i pisania. Jest naturalną potrzebą uzewnętrznienia swoich przeżyć i dzielenia się zdobytymi informacjami, nadaniem im odpowiedniej formy języko-

rzystany w późniejszej pracy szkolnej,
aby za jego pośrednictwem uczeń mógł
zdobyć określone wiadomości i umiejętności (Semenowicz, 1995, s. 57).
W organizacji zajęć swobodnej
ekspresji werbalnej można wyróżnić
trzy główne etapy:
1. Tworzenie swobodnych tekstów.
2. Wybór najciekawszych prac.
3. Zbiorowe opracowywanie i korekta
wybranych tekstów.
Podczas pierwszego etapu uczniowie tworzą wypracowania na tematy,
które ich najbardziej interesują,
w dowolnej, nienarzuconej formie literackiej. Zdaniem Freineta najwartościowsze są te prace, które powstają
z rzeczywiście odczuwanej potrzeby
wyrażenia swoich myśli. Jeśli w począt-
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Swobodna ekspresja plastyczna

Zdjęcia prac dzieci pochodzą z archiwum Przedszkola nr 124 w Warszawie

Swobodny tekst

Fiszka autokreatywna
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kowej fazie niektórym uczniom brak
pomysłów, nauczyciel może przygotować zestaw tematów do wyboru. Dzieci
mogą pisać zarówno w czasie lekcji
w szkole, jak i w domu.
Drugi etap dotyczy czytania prac
i wybierania najlepszych przez głosowanie. Ten etap lekcji jest bardzo
ważny, ponieważ ujawnia upodobania uczniów oraz w sposób naturalny
przyczynia się do wyrobienia dobrego
gustu i umiejętności uzasadniania
swoich poglądów. Można wykorzystać
także inne wersje zajęć, np. wspólny
wybór tematu, indywidualną formę
i treść lub wspólny wybór formy,
a różny temat. Najczęściej uczniowie
samodzielnie wybierają formę i temat
wypracowania.
W trzeciej fazie zajęć odbywa
się zbiorowe czytanie i opracowywanie wybranych tekstów. Najciekawsza praca przeznaczona do wspólnej korekty zostaje zapisana na
tablicy albo powielona dla wszystkich
uczniów, a potem następuje jej poprawianie. Z pracą korektorską wiążą się
ćwiczenia leksykalne, które Freinet
nazwał bardzo trafnie „polowaniem
na słowa”. Podczas takich ćwiczeń
nauczyciel może powtórzyć, utrwalić
stałe związki frazeologiczne oraz wiadomości z gramatyki, ortografii i stylistyki, a także rozszerzyć zasób słownictwa.
Niezwykle ważne są różnorodne
zajęcia i ćwiczenia szczegółowe, polegające na wykorzystaniu swobodnego
tekstu do nauki czytania i pisania,
zdobywania ważnych umiejętności
i pogłębiania wiedzy. Należą do nich:
› prace bezpośrednio związane z powielaniem tekstu do gazetki szkolnej oraz korespondencji międzyszkolnej: ilustrowanie, drukowanie,
gromadzenie i wysyłanie korespondencji;
› zajęcia poszerzające treść opracowywanych tekstów, poszukiwanie
danych w materiałach źródłowych
w celu pogłębienia wiadomości, przygotowywanie referatów i wywiadów
środowiskowych;

› ćwiczenia ściśle językowe, np. słownikowo-frazeologiczne, gramatyczne
i ortograficzne, bezpośrednio nawiązujące do tekstu oraz zadania na podstawie fiszek samokontrolnych.

Drukarnia, gazetka
szkolna i korespondencja
międzyszkolna
Drukarnia w szkole Freineta jest podstawową techniką stosowaną w celu
aktywizacji uczniów przez drukowanie i powielanie autentycznych tekstów, które służą potem do nauki
czytania, pisania i innych ćwiczeń
językowych. Dzieci dosyć wcześnie
odczuwają potrzebę wyrażania swoich
myśli i uczuć, informowania o własnych doświadczeniach. Zainteresowanie to łatwo wykorzystać do zapoznania ich ze sposobem notowania słów
za pomocą znaków pisanych: liter,
sylab, wyrazów. Zapis własnego tekstu
na tablicy oraz próby jego szybkiego
odczytania są dla dziecka wspaniałą
motywacją do nauki czytania i zapamiętywania tekstu. Drukowanie swoich myśli i słów sprzyja również wytworzeniu się naturalnego związku między
mową a pismem, w tym także umiejętności czytania znaków drukowanych.
Wydrukowane myśli nie stanowią już
tak wielkiej trudności jak nowe znaki-symbole i technika druku.
W ten sposób tworzone teksty (na
kartkach, a potem zebrane w formie
książki) są bliskie i znane dziecku.
Wydrukowane prace w ozdobnej
okładce pod koniec miesiąca stają się
gazetką szkolną, z której dochód przeznaczany jest na działalność spółdzielni klasowej. Kontakt z nauczycielami stosującymi technikę swobodnego tekstu i drukarni sprzyja rozwojowi korespondencji międzyszkolnej,
wydawaniu i wymianie gazetek, dokumentów i innych materiałów regionalnych.
Podstawą gazetki szkolnej są
swobodne teksty dzieci na temat nurtujących je spraw. Uczniowie piszą
o wszystkim, co chcieliby przekazać
kolegom, nauczycielowi, korespondenPrzedszkolneABC • 1/2016

tom lub rodzicom. Są świadomi, że ich
wysiłek ma sens, ponieważ po wydrukowaniu tekst będzie czytany przez
innych. Gazetka szkolna o objętości
około 10–20 stron jest redagowana,
drukowana i powielana, a także ilustrowana przez uczniów. Dużą atrakcję stanowią rysunki wykonane samodzielnie przez dzieci. Gazetka jest raz
w miesiącu wysyłana do trzech lub
czterech szkół, od których również
otrzymuje się materiały. Za wysłanie gazetki odpowiedzialny jest jeden
z uczniów, który odbiera ją potem od
zaprzyjaźnionej szkoły, zapoznając
się z jej treścią jako pierwszy. Co dwa
tygodnie można wymieniać z klasą,
która stała się stałym korespondentem,
także listy osobiste, obrazy, fotografie,
znaczki, ciekawostki z okolicy i sąsiednich miast, książki, a nawet zabawki
czy słodycze. Korespondencja uczniów
ma wartości poznawcze ze względu na
gromadzenie różnorodnego materiału
o regionie swoim i zaprzyjaźnionych
dzieci. Znaczące są również osiągane
cele wychowawcze, tj. zaangażowanie
emocjonalne uczniów, lepsze i trwalsze
opanowanie wielu nowych wiadomości,
rozumienie problemów innych ludzi
oraz umocnienie więzi koleżeńskich.
Szczególnie cenna wydaje się
gazetka w klasach najniższych, ponieważ uświadamia dzieciom możliwość
utrwalenia myśli w formie zapisu
lub pisma drukowanego i możliwość
powrotu do zapisanych dużo wcześniej słów. Ułatwia również w naturalny
sposób analizę i syntezę poznanych
wyrazów oraz ich sprawne odczytywanie. Jeden z egzemplarzy gazetki włącza się najczęściej do kroniki klasy,
drugi do indywidualnej książki życia
dziecka, a inne – spięte w ozdobionej
przez uczniów okładce – można zaprezentować rodzicom.
Bardzo ważną formą gromadzenia
wiedzy w czasie samodzielnego działania dzieci są doświadczenia poszukujące. Podczas zdobywania wiadomości
uczniowie odkrywają nie tylko różne
cechy przedmiotów, ludzi i zwierząt,
lecz także ich relacje oraz wzajemne
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Fiszka inspirująca

uwarunkowania w przyrodzie i społeczeństwie. Proces zdobywania doświadczeń dokonuje się najpierw spontanicznie, przy wykorzystaniu zmysłów,
a kiedy staje się on szczególnym zainteresowaniem dziecka, odbywa się świadomie i celowo. Badania z zakresu wiedzy o przyrodzie, geografii, historii lub
matematyki są oparte na stawianych
hipotezach własnych, ich sprawdzaniu
przez obserwację oraz na samodzielnym dochodzeniu do wyników. Droga
ta angażuje uczniów i wpływa na trwałość opanowanej wiedzy. Wpływa również na zainteresowanie dzieci otaczającym światem i życiem najbliższego
środowiska, a nawet innych regionów
kraju, z których pochodzą korespondenci. Pomocne w osiągnięciu tego
celu są karty pracy odpowiednio przygotowane przez spółdzielnię klasową
oraz dostosowane do możliwości dzieci
i wymagań programowych.
Kontrola i ocena pracy uczniów
dokonywana jest na bieżąco, a także
podczas realizacji nakreślonych przez
nich planów. Samokontrola prac dzieci,
zaplanowanych i wykonanych w ciągu
tygodnia, odbywa się po ich przygotowaniu (w poszczególnych dniach tygodnia). Wyniki swoich osiągnięć uczniowie przedstawiają do oceny, która jest
dokonywana przez nauczyciela, ale

zgodnie z opinią całego zespołu, który
orientuje się najczęściej, ile pracy włożyło dziecko. Innym sposobem oceny
są karnety szkolne uczniów (rodzaj
dzienniczków), zbliżone w swej funkcji
do naszych arkuszy ocen. Na kolejnych
stronach co tydzień przykleja się grafik
osiągnięć, a pod koniec roku zamieszcza się uwagi ogólne wraz z klasyfikacją dotyczącą przejścia do następnej
klasy. Do karnetu wklejane są również
odznaki dotyczące uzyskanych sprawności i otrzymanych dyplomów. Umiejętności te mają zmobilizować wychowanków do maksymalnego opanowania sprawności w określonej dziedzinie. Każdy poziom ma określone normy
i sprawdziany zgodne z ogólnymi
wytycznymi. Dziecko zdobywające
daną sprawność musi wykazać się pewnymi umiejętnościami, np. wykonać
własnoręcznie jakiś przedmiot (obraz,
makietę, pomoc naukową, rzeźbę),
przygotować referat, plan. Uzyskiwane sprawności i otrzymane dyplomy
pomagają nauczycielom w ocenie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
Według założeń Freineta nowoczesna szkoła powinna być warsztatem pracy włączonym w swoje środowisko. W związku z tym we wzorowo
urządzonej klasie powinno być –
oprócz sali do zajęć zbiorowych – co
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■ o rozwoju i wychowaniu ex cathedra
najmniej osiem różnorodnych pracowni specjalistycznych (wewnętrznych i zewnętrznych), wyposażonych
w odpowiednie narzędzia i materiały.
Mają one być warsztatem pracy służącym przekazywaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności. Będą to pracownie:
› Podstawowych zadań praktycznych,
np. pracy w polu i hodowli, pracy
w drewnie (stolarnia) i metalu (kuźnia), tkactwa, szycia i gospodarstwa
domowego, konstrukcji, mechaniki,
handlu.
› Zajęć o charakterze rozwojowym,
intelektualnym, społecznym i artystycznym, przeznaczone do badań,
poszukiwań i dokumentacji, eksperymentowania, twórczości (ekspresji słownej i drukarstwa, ekspresji plastycznej, muzycznej i przekazu artystycznego). Specjalistyczne
pracownie wewnętrzne powinny być
wyposażone w nowoczesny sprzęt
i urządzenia oraz różnorodne materiały do pracy. Dobrze, jeśli oprócz
nich szkoła posiada pracownie
zewnętrzne, na które składają się
pomieszczenia do hodowli (królików,
ptactwa domowego, świnek morskich
i pasieki), a także środowisko przyrodnicze (ogród warzywny, sad, pole
uprawne).
W praktyce szkolnej urządzenie nowoczesnej klasy ma umożliwić uczniom rozwój ich zainteresowań i samodzielną pracę. Pracownie
specjalistyczne mogą być zastąpione
kącikami pracownianymi w klasie lub
warsztatami urządzonymi tuż obok, np.
drukarnią, warsztatem do prac w drewnie, metalu, przyborami do malowania,
hodowlami w skrzynkach, akwarium,
przyrządami do doświadczeń przyrodniczych i fizycznych. Bardzo ważne jest
wyposażenie pracowni w odpowiednie

Pracownia podstawowych zadań praktycznych (praca w ogrodzie)

urządzenia i materiały do badań, np.
słowniki, encyklopedie, monografie,
podręczniki, materiały dokumentalne,
atlasy, globusy, albumy, filmy, płytoteki, rzutniki, urządzenia i aparaturę
umożliwiającą prowadzenie doświadczeń przyrodniczych.
System pedagogiczny Freineta
różni się od większości kierunków
nowego wychowania przede wszyst-

Głównym zadaniem systemu nowoczesnej szkoły francuskiej
stało się przeobrażenie tradycyjnej szkoły ludowej w taki sposób,
by możliwe było dostosowanie treści nauczania i technik szkolnych
wraz z całym bogactwem nowoczesnych pomocy naukowych
do ciągle postępującego rozwoju nauki i techniki.
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kim dostępnością całego środowiska
dla wszystkich dzieci, a nie wyselekcjonowanych grup uczniów. Autor koncepcji doskonale zdawał sobie sprawę
z tego, że proces wychowania jest złożony i zależy społecznie, ekonomicznie i kulturowo od przemian cywilizacyjnych w danym okresie. W związku
z tym instytucja szkoły nie powinna
być oderwana od życia, lecz musi mieć
swoje naturalne miejsce w życiu społeczności, której każdy uczeń jest częścią i może w niej aktywnie żyć i działać. Najistotniejszą cechą koncepcji
jest stworzenie atmosfery pracy sprzyjającej rozwojowi dziecka, jego zainteresowań i potrzeb, a także uwolnienie go od napięć i stresu związanego
PrzedszkolneABC • 1/2016

z przymusem, rygorem i autokratycznymi metodami wychowania.
Według Freineta (1976, s. 300)
pomyślne kształtowanie osobowości
wychowanka jako obywatela nowoczesnego społeczeństwa musi się odbywać
przez twórczą pracę oraz aktywność
samego ucznia. Najbardziej charakterystyczną cechą tej teorii jest zespolenie ekspresji osobistej dziecka z różnorodnymi formami pracy indywidualnej i zespołowej. Wiedza, którą
powinno zdobywać (obok doświadczenia i sprawnego myślenia), musi się
opierać na żywych treściach i działaniu. Doniosłą rolę odgrywa w tym systemie ekspresja werbalna wspierana
przez drukarnię, gazetkę szkolną,
korespondencję międzyszkolną, księgę
życia, środki audiowizualne i różne
techniki plastyczne (malarstwo, grafikę, rzeźbę, ceramikę, majsterkowanie, tkactwo, koszykarstwo). Trudniejsze treści z różnych dziedzin nauki
realizowane są w sposób zindywidualizowany z użyciem odpowiednio
przygotowanych materiałów w for-

mie fiszek samokontrolnych, kartotek
i planów pracy.
Wartości systemu pedagogicznego Freineta wiążą się z poglądami przedstawicieli progresywizmu
i nowego wychowania, ale równocześnie obrazują problemy wychowania szerzej i nowocześniej. Dotyczy
to zwłaszcza podstawowych założeń
koncepcji, czyli uzależnienia procesu wychowania od zainteresowań
i życia dziecka. Nie oznacza to jednak
pozostawienia wychowankowi całkowitej swobody, lecz jedynie ukierunkowanie rozwoju, aby jego osobowość
była kształtowana w sposób świadomy
i zorganizowany. Największym osiągnięciem prezentowanego systemu jest
przekroczenie jednostronności progresywizmu i rezygnacja z doświadczeń tradycyjnej szkoły ludowej. Jego
oryginalność polega jednak na scalaniu potrzeb dziecka i jego aktywności.
Koncepcja pedagogiki Freineta realizowana jest bowiem nie tylko przez
naukę, twórczą ekspresję i pracę, lecz
także przez szerokie kontakty ze śro-

dowiskiem z wykorzystaniem najnowszych urządzeń technicznych.
Opisywana koncepcja jest ciągle otwarta oraz – jak podkreślał Freinet – stanowi raczej stan umysłu lub
postawę, która uwzględnia najistotniejsze relacje między myślą i pracą
dziecka a nauczycielem. Wartość systemu polega również na tym, że był
i nadal jest on realizowany przez
ogromne rzesze nauczycieli we Francji oraz poza jej granicami. Według
zwolenników tej teorii proces nauczania musi mieć charakter podmiotowy,
a zdobywanie wiedzy wiązać się z ekspresją, pracą i zabawą, a także satysfakcją dziecka. Można stwierdzić, że
w kontekście wymagań stawianych
współczesnej szkole jest to pedagogika
humanistyczna, twórcza, otwarta na
problemy dziecka i całego środowiska.
danuta czelakowska
bibLiOGraFia
• Freinet C. (1976), O szkołę ludową. Pisma wybrane,
tłum. H. Semenowicz, Wrocław.
• Semenowicz H. (1995), Nowoczesna szkoła francuska
technik Freineta, Otwock.

„Przedszkolne aBC” POleCa

Metodyka edukacji polonistycznej
dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Niniejsza publikacja1 stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera
ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści
i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem
książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie,
notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych, które są podstawą zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta
umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej
dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.

D. Czelakowska, Metodyka edukacji
polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.
1

Więcej informacji o książce: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/metodyka-edukacji-polonistycznej-dzieci-w-wieku-wczesnoszkolnym,1007.html
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■ wychowawca z pasją

Przykłady zajęć
z wykorzystaniem technik
Celestyna Freineta w przedszkolu
renata STaWczyk-MizińSka

Zdobycie dyplomu sprawności
„Smakosz warzyw i owoców”
Cele
› kształtowanie wrażliwości wzrokowej, smakowej, dotykowej i węchowej;
› zapewnienie dzieciom możliwości obcowania ze środowiskiem;
› nabywanie przeświadczenia o konieczności zdrowego
odżywiania się i poznawania wartości odżywczych warzyw
i owoców;
› przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych potraw;
› rozpoznawanie darów jesieni;
› wprowadzenie nastroju tajemniczości i dobrej zabawy;
› klasyfikowanie darów jesieni według określonych cech;
› wykonywanie prostych działań matematycznych z zakresu
dodawania i odejmowania.
Środki dydaktyczne: regulamin sprawności, jabłka, koszyki,
zagadki o warzywach i owocach, worek z warzywami i owocami, papier, klej, opaski na oczy, koperty z zagadkami, lupy,
dyplom sprawności, pięć obręczy, papier formatu A4, pastele
olejne lub suche.
Przebieg
› Zapoznanie dzieci z regulaminem sprawności i podział
grupy na pięć zespołów.
› Stacja nr 1 – sala zabaw. Przedszkolaki siadają wokół
obręczy i otrzymują pojemniki z jabłkami (po 10 jabłek
w pojemniku). Nauczycielka prezentuje zadania do wykonania z zakresu dodawania i odejmowania, np. Do dwóch
jabłek dodaj trzy jabłka. Ile jest razem jabłek? Jeśli dzieci
radzą sobie z zadaniami tekstowymi, można podać im
polecenie w takiej formie.
› Stacja nr 2 – sala gimnastyczna. Przedszkolaki przechodzą
na salę gimnastyczną, gdzie znajduje się list z kolejnym
zadaniem. Każdy zespół ma do rozwiązania jedną zagadkę
o warzywach i owocach.
› Stacja nr 3 – kuchnia przedszkolna. Każdy zespół kończy
zdanie: Lubimy warzywa i owoce, bo… oraz typuje swojego
przedstawiciela, który dostaje opaskę na oczy i za pomocą
dotyku, węchu, zapachu i smaku rozpoznaje wybrany
owoc lub warzywo znajdujące się w worku. Na zakończe-
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nie tego zadania wszystkie dzieci częstują się marchewką
i mogą określić jej smak, wygląd i zapach.
› Stacja nr 4 – ogród przedszkolny. Wyjście do ogrodu.
Każdy zespół szuka w nim ukrytych warzyw i owoców.
Następnie wraca do nauczycielki. Zespoły otrzymują
lupy, przez które oglądają swoje zbiory, a następnie omawiają ich wygląd i budowę.
› Stacja nr 5 – sala zajęć. Praca w zespołach – rysunek pastelami Kosz zdrowia. Wykorzystanie w pracy zdobytych
doświadczeń i wiadomości.
› Prezentacja wykonanych prac i wręczenie dyplomów
sprawności.

Regulamin sprawności
„Smakosz warzyw i owoców”
Każde dziecko może starać się o dyplom
sprawności, jeśli:
› Uczestniczy w spacerze po przedszkolu
i w ogrodzie, gdzie przygotowane są stacje
z zadaniami do zrealizowania.
› Wykonuje proste działania matematyczne na
materiale przyrodniczym.
› Rozwiązuje zagadki.
› Rozpoznaje zmysłami określone warzywa i owoce.
› Obserwuje warzywa i owoce przez lupę.
› W zespołach wykonuje pracę plastyczną.
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DyPlom
Sprawności
W dniu ...............................................
.......................................................
.......................................................

zdobył/zdobyła
sprawność smakosza
warzyw i owoców!

Kraina zimy.
Technika – tworzenie swobodnego tekstu
Cele
› tworzenie własnego tekstu przez całą grupę;
› rozbudzanie kreatywności i wyobraźni dziecka;
› budzenie nastroju tajemniczości skłaniającego do poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania;
› kształtowanie umiejętności wyrażania własnych myśli słowami;
› integrowanie grupy przez aktywne współdziałanie w zespole;
› rozwijanie zmysłu dotyku.
Środki dydaktyczne: łyżwa, nagranie utworu Zima Antonia
Vivaldiego, kartka papieru, flamaster, magnetofon.
Przebieg
› Kruszenie lodów – wywołanie zaciekawienia. Zabawa
z niedokończonym zdaniem: W krainie zimy znalazłem/
znalazłam… Dzieci za pomocą dotyku próbują rozpoznać,
co znajduje się w worku (łyżwa).
› Tworzenie opowieści Kraina zimy przez odnoszenie się do
wyobraźni i doświadczeń przedszkolaków. Nauczycielka
zapisuje wszystko, co powiedzą dzieci. Zasadą tworzenia
opowiadania jest kontynuowanie przez wypowiadające się
przedszkolaki myśli swojego poprzednika.
› Improwizacja ruchowa do utworu Zima A. Vivaldiego.
Dzieci zamieniają się w śniegowe ludziki i poruszają się
w rytm muzyki.
› Prezentacja opowieści W krainie zimy – tekst odczytuje
nauczycielka.
renata Stawczyk-Mizińska
Przedszkole nr 124 w Warszawie,
animatorka grupy regionalnej Warszawa PSAPCF
PrzedszkolneABC • 1/2016
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■ wychowawca z pasją

Wesołe zoo
adam WacłaWSki
Osoby: Konferansjerzy,
Słonie, Małpki, Żyrafy, Lew.
Konferansjer I
Witam babcię!
Witam dziadka!
Kłaniam się wam nisko
i zapraszam na wspaniałe
superwidowisko.
Zaśpiewamy, zatańczymy
i powiemy wiersze,
a życzenia z nich płynące
będą jak najszczersze.
Słychać trzaski, hałasy za sceną.
Ale, ale, co się dzieje
tam na korytarzu?
Hałas, jakby ktoś dostarczył
sto kilo bagażu!
Słyszę jakieś dziwne wrzaski!
Co to za hałasy?
Wpada przerażony
Konferansjer II. Okrąża scenę.

słonie, lwy, żyrafy!
(cicho zwracając się do
Konferansjera I)
Mam pytanie:
nie masz pustej,
niepotrzebnej szafy?
Konferansjer I
Uroczystość mam zakończyć?
Może ją przełożę…?
Konferansjer II (bardzo
przestraszony)
Teraz trzeba zbiec ze sceny!
Ratuj się, kto może! (ucieka)
Na scenę wchodzi Słoń I.
Słoń I
Chodźcie, chodźcie
drogie słonie,
tu nikogo nie ma.
Tu zmieścimy się na pewno,
to jest chyba scena…
Wchodzą Słonie.

Konferansjer II
To zwierzęta z zoo uciekły,
a nie znają trasy!
Niesłychana katastrofa –
weszły do przedszkola.
Teraz je z powrotem przenieść
chyba nikt nie zdoła.
Konferansjer I (wskazując
na gości)
Ale tu są zacni goście:
babcie i dziadkowie!
Co tu zrobić? Co tu zrobić?
(spaceruje, zastanawiając się)
Wszystko na mej głowie!
Konferansjer II
Zobacz, zobacz,
już nadchodzą:
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Słoń II
Ale chyba przerwaliśmy
jakieś przedstawienie.
Spójrzcie…
tu przed nami siedzi
jakieś zgromadzenie.
(wskazuje na babcie
i dziadków)
Słoń III
To przedszkole,
no a dzisiaj
dzień babci i dziadka.
Miała tu wystąpić dzieci
wesoła gromadka.
Słoń IV
Dajmy występ!

Przecież znamy
taniec z grą na trąbach.
On na pewno się spodoba,
bo to numer bomba!

Chociaż mamy duże głowy
i ogromne uszy,
gdy muzykę usłyszymy,
każdy w tany ruszy.

Piosenka Koncert na trąbie
Chociaż mamy grube nogi
i ogromne brzuchy,
nie skrzywdzimy
w czasie tańca
nawet małej muchy.

Ref.: Uła, uła, tra, ta, ta!
Trąba słonia dzisiaj gra!
Uła, uła, tra, ta, ta!
Słonie tańczą właśnie tu!
(2 ×)

Ref.: Uła, uła, tra, ta, ta!
Trąba słonia dzisiaj gra!
Uła, uła, tra, ta, ta!
Słonie tańczą właśnie tu!
(2 ×)

Słonie, śpiewając końcowy
wers, schodzą ze sceny.
Wbiegają Małpki.
Małpka I
Jejku, jejku, gdzie jesteśmy?
PrzedszkolneABC • 1/2016

Małpki
Czy słyszycie? To lew ryczy.
Ma chyba nowiny.
Słonie
On jest królem i nie ryczy
bez ważnej przyczyny.
Wchodzi Lew.
Lew (kłaniając się gościom)
Witam państwa
i przepraszam
za swoje zwierzaki.
Występują po raz pierwszy,
wybaczcie ich braki.

Rys. Janusz Fajto

Konferansjer I (wychodząc
nieśmiało zza sceny)
Choć się boję, to podejdę,
bo muszę powiedzieć,
że ten występ był wspaniały,
nasz miły sąsiedzie.
Ale myślę, że się jeszcze
niedługo spotkamy,
bo się z babcią
oraz dziadkiem
do zoo wybieramy!

Małpka II
No chyba na scenie.

Niech usłyszą nasi goście,
jak śpiewają małpki!

Małpka III
Widzę w nas
wpatrzonych ludzi,
czego chcą… to nie wiem.

Małpki grają
na instrumentach i śpiewają
„Sto lat”.
Wchodzą Żyrafy.

Małpka IV
To babunie i dziadkowie
przyszli do przedszkola.
Wnuki miały dać laurki
i zaśpiewać Sto lat.

Żyrafa I
Jakie piękne
przedstawienie!
Co to za impreza?
(przypatruje się gościom)
Nie brakuje zacnych gości
i dzikiego zwierza!
(przypatruje się Słoniom
i Małpkom)

Małpka V
Dalej, siostry, instrumenty
chwyćcie w swoje łapki!
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Lew
A więc wszystkim
– do widzenia…
No bo tak wypada.
A na koniec
niech przed wami
przejdzie defilada!

Żyrafa II
My, żyrafy pełne wdzięku,
mamy zgrabne nogi.
Zatańczymy, dotykając
leciutko podłogi.
Żyrafa III
Zróbcie miejsce
na tej scenie
i niech gra muzyka.
Dla babć, dziadków
zatańczymy
pięknego walczyka.
Żyrafy wspólnie
z innymi tańczą
dowolnego walca.

Wszyscy ustawiają się w rzędzie
i maszerują w rytmie skocznej
muzyki.
A. Wacławski, Przedstawienia, cz. 6: Babciu,
dziadku dla Was gram!, Wydawnictwo Akord
Śpiewające Brzdące, Poznań 2015.
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■ wychowawca z pasją

Do czego potrzebne jest koło?
Małgorzata narOŻnik
Środki dydaktyczne: zdjęcia pojazdów, krążki gimnastyczne i szarfy, szyfrogram narysowany na dużym arkuszu
szarego papieru, którego rozwiązaniem
jest wyraz koło, deseczki o długości ok.
50 cm i szerokości ok. 10 cm, klocki
drewniane w kształcie prostopadłościanu, przedmioty kuliste (metalowe
kulki, piłki tenisowe i pingpongowe),
przedmioty cylindryczne (rurki), inne
przedmioty, np. plastikowe pudełka,
zabawki, samochody, gazety, koła do
składanek origami, klej.
opowiadania Bajka
o czasie Władysława Grzeszczyka.
Nauczyciel ilustruje treść opowiadania zdjęciami.

› Słuchanie

Bajka o czasie
Dawno, bardzo dawno temu, gdy nie było
jeszcze samolotów ani rakiet, ani nawet
zwykłych wozów konnych – staruszek Czas
wędrował po Ziemi pieszo. Szedł powoli,
powolutku; szedł przez lądy i przez morza,
przez góry i doliny – szedł wytrwale, nieustannie. Czasem tylko, gdy brakowało mu
sił, narzekał: – Ciężko mi już, bardzo mi
ciężko, jestem stary i zmęczony.
Ale szedł dalej. Szedł przez pola i lasy,
drogami na przełaj…
Aż kiedyś, gdy wędrował przez bór
odwieczny ze wschodu na zachód, napotkał go sędziwy i bardzo mądry człowiek.
– Oj, rzeczywiście, ludzie mają rację –
powiedział do Czasu cichym, ale mocnym
głosem i pokręcił głową.
– Powiadasz, że mają rację… Ale jaką? –
zainteresował się Czas.

– A mówią: „Czas nie zając, nie ucieknie…”.
– To prawda; jestem już w podeszłym
wieku, więc wlokę się jak żółw.
– I tak też czasem mówią – powiedział
człowiek.
– Wiem, wiem o tym. Ale co począć?
Wkrótce chyba w ogóle się zatrzymam, bo
czuję, że opuszczają mnie siły, ciężko mi
tak wędrować wciąż dalej i dalej.
– Nie martw się. Wiem, jak jesteś wszystkim ogromnie potrzebny. Pomogę ci i dam
dobrą radę.
I pomógł sędziwy i bardzo mądry człowiek stroskanemu Czasowi.
– Korzystaj z pomysłów i wynalazków
ludzi – powiedział – a będziesz mógł
wędrować coraz szybciej i wygodniej.
Czas grzecznie podziękował za radę
i poszedł dalej. A kiedy wyszedł z lasu i zobaczył, że rycerz jedzie na koniu – wsiadł także
na wierzchowca i pogalopował.
A rycerz popatrzył raz na niebo, raz na
słońce i rzekł:
– No, kary, ruszaj się! Coś ten Czas szybko
dziś leci; musimy się spieszyć.
Gdy Czas zobaczył pocztowy dyliżans
zaprzężony w czwórkę koni, pędzący
równym gościńcem, wsiadł do niego
i pomknął jeszcze szybciej.
A ludzie musieli spieszyć się teraz coraz
bardziej, coraz bardziej.
Następnie nad brzegiem morza Czas przesiadł się na szybki żaglowiec, z żaglowca
na pociąg, a później na samochód. I pędził,
pędził coraz szybciej, coraz prędzej, coraz
prędzej.
A kiedy ludzie wynaleźli samolot, skorzystał i z niego.
A dzisiaj? Dzisiaj Czas pędzi kosmiczną
rakietą; pędzi szybciej niż kiedykolwiek
przedtem. Ale nie martwmy się, nam
także pomaga wspaniała technika. I my
z niej korzystamy, więc chyba Czas nigdy
nas nie wyprzedzi1.
1
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W. Grzeszczyk, Bajka o czasie, „Świerszczyk” 1971, nr 1.
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› Zabawa „Podróże w czasie”. Zadanie polega na przygotowaniu ruchowych improwizacji na temat pojazdów, których nazwy nauczyciel
wymawia: sylabami, głoskami, głośno, bardzo cicho… Przedszkolaki
mogą tworzyć pojazdy w parach lub
w małych zespołach oraz wykorzystać krążki gimnastyczne i szarfy.

› Rozwiązywanie szyfrogramu, którego hasłem jest wyraz koło. Szyfrogram jest narysowany na dużym arkuszu szarego papieru. Dzieci wskazują,
jakie głoski w nazwie obrazków ukrywają się w miejscu wskazanym przez
cyfry (np. Jaka głoska jest pierwsza w słowie kolejka? Jaka głoska jest
druga w słowie koparka?). Nauczyciel
lub chętne przedszkolaki wpisują pod
cyframi odpowiednie litery.

› Praca plastyczna
na podstawie wiersza
Katarzyny Wioski
Samochód z kółek.

SAMOCHóD Z KółeK
Największe koło złóż na pół
i już masz pojazd.
Brakuje mu kół!
Dwa czarne koła
przyklej pod spodem
i pojazd będzie samochodem.
Teraz dwa średnie koła
na ćwiartki poskładaj,
przyklej u góry obok siebie
tam, gdzie miejsce na okna przypada.

one koliste, rzeczywiście pomaga im
w przemieszczaniu się.
1

2

3

4

› Zabawa „Parkowanie samochodu”.

k

o

ł

o

Dzieci otrzymują po jednym arkuszu gazety i kładą ją na podłodze.
Gazety są garażami, które w trakcie zabawy będą się robić coraz
mniejsze. Kiedy słychać muzykę,
przedszkolaki poruszają się między gazetami. Gdy dźwięki cichną,
dzieci szukają dla siebie parkingu

› Burza

mózgów. Sporządzenie
z dziećmi listy propozycji dotyczących zastosowania koła. Próba
znalezienia odpowiedzi na pytanie,
co by było, gdyby na świecie nie
było kół. Czego byśmy nie mieli?
Z czego nie moglibyśmy korzystać?
Poszukiwanie w sali przedmiotów,
które w swojej konstrukcji mają
koliste elementy, sprawdzenie, jak
działają.

› Zabawy z wykorzystaniem równi
pochyłej, doświadczenia w toczeniu po niej różnych przedmiotów.
Dostrzeżenie zależności między
kształtem a możliwościami ruchu po
równi. Dzieci dobierają się w pary
i oglądają przygotowane materiały
(gotowa równia pochyła, klocki sześcienne i walcowate, samochody,
okręty i łódki, tekturowe pudełka,
kulki…). Ich zadaniem jest sprawdzenie, które przedmioty będą się
poruszać po równi oraz czy to, że są
PrzedszkolneABC • 1/2016

Czym podróżujemy?
Choć nóg nie posiada,
szybko pędzi szosą,
bo nie nogi, ale koła
po szosie go niosą. (auto)
Nie jest ptakiem, a ma skrzydła.
Możesz się nim w podróż wybrać.
(samolot)
Pływa jak ryba,
lecz się od niej różni:
brak mu ogona,
płyną nim podróżni. (statek)

Weź teraz cztery kółeczka małe,
na światła doskonałe:
dwa przyklej z przodu
i z tyłu dwa
i już samochód światła ma.
Zostało ostatnie koło:
zrób z niego kierownicę
i ruszaj w podróż wesołą.
Katarzyna Wioska

i stają na najbliższej gazecie. Na
hasło: Raz, dwa, trzy – pomniejsz parking i ty odrywają kawałek gazety
i wyrzucają go do kosza. Muzyka
zaprasza uczestników ponownie do
dalszej jazdy… W czasie zabawy
garaże będą się robić coraz mniejsze
i mniejsze. Bawimy się tak długo,
jak długo wystarczy na gazetach
miejsca dla dziecięcych stóp.
Małgorzata narożnik

Kierownica, dzwonek,
koła z oponami.
Jedzie na nim człowiek
i rusza nogami. (rower)
Pędzi po szynach potwór rozpędzony.
Sieje złote iskry i ciągnie wagony.
(pociąg)
Bywa siwy, gniady, kary.
Wozi ludzi i towary. (koń)
Dzieci go kochają i wznoszą do góry.
Dorośli fruwają nim aż pod chmury.
(balon)
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Mleczna Droga
nie tylko dla gwiazd
Monika sieJaK
Cele
› zachęcanie dzieci do spożywania
mleka i produktów mlecznych;
› kształtowanie postawy prozdrowotnej;
› kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Środki dydaktyczne: zdjęcia przedstawiające kosmos (gwiazdy, planety,
Drogę Mleczną), białe kartki z bloku
technicznego formatu A3, koperty,
obrazki z różnymi artykułami spożywczymi, kleje, markery, arkusz szarego
papieru, muzyka taneczna dla dzieci,
odtwarzacz CD.
Przebieg
› Powitanie piosenką Wszyscy są, witam
was.
› Opowieść ruchowa „Lecimy!”.
Nauczyciel zaprasza dzieci w niezwykłą podróż. Szykujemy się do lotu
w kosmos. Zakładamy skafandry i hełmy
kosmonautów (dzieci wraz z nauczycielem kolejno pokazują etapy zakładania skafandra): prawa noga i lewa
noga, prawa ręka i lewa ręka, zapinamy

20

zamek błyskawiczny, wkładamy hełm.
Wsiadamy do swoich rakiet (przedszkolaki kucają i łączą nad głową wyprostowane ręce) i startujemy (dzieci
powoli prostują się, naśladując jednocześnie dźwięki wydawane przez
silniki rakiety). Rakiety oblatują
kosmos (przedszkolaki poruszają się
w dowolny sposób po sali, a na koniec
lądują na dywanie).
› „Kosmos”. Dzieci wypowiadają się
na temat ilustracji przedstawiającej kosmos (gwiazdy, planety, Drogę
Mleczną) i podają swoje skojarzenia dotyczące tego, skąd wzięła się
nazwa Galaktyki – Droga Mleczna.
› Praca plastyczna Przedszkolna Droga
Mleczna. Grupa przedszkolaków

zostaje podzielona na cztero- lub
pięcioosobowe zespoły. Każdy zespół
otrzymuje białą kartkę z bloku technicznego formatu A3, kleje, kopertę
z obrazkami przedstawiającymi
różne produkty spożywcze (słodycze, chleb, mięso, mleko, wędliny,
sery, jogurty itp.). Zadaniem dzieci
jest wybranie spośród nich artykułów nabiałowych i naklejenie ich na
karton. Po skończonej pracy każdy
zespół uzasadnia swój wybór.
› „Po co przedszkolakom mleko?” –
burza mózgów. Dzieci zastanawiają
się, czy powinny pić mleko, ewentualnie na co mogą zamienić mleko,
jeśli są na nie uczulone itp. Nauczyciel zapisuje propozycje na arkuszu
szarego papieru.
› Podsumowanie. Dzieci z poszczególnych zespołów sklejają kolejno swoje
kartony tak, by powstała Przedszkolna Droga Mleczna, i prezentują
swoje dzieło na wystawie.
Monika Siejak
Przedszkole nr 89 „Niezapominajka”
w Warszawie
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Obserwacja i kontrola
rozwoju sprawności fizycznej
przedszkolaków
Wiek przedszkolny (młodsze dzieciństwo) nazywany jest też
złotym wiekiem motoryczności. W tym okresie dojrzewa
ośrodkowy układ nerwowy i szybko doskonalą się różnorodne
ruchy, czasem nawet o złożonym charakterze. Charakterystyczny
jest w nim również najszybszy rozwój motoryczny, następujący
po dynamicznym rozwoju fizycznym okresu niemowlęcego.
Obejmuje on (w wieku 4–5 lat) m.in. opanowanie
podstawowych ruchów własnego ciała oraz ich koordynację.
dorota kaMień
okresie tym dziecko najpierw wykonuje ruchy naturalne, które można określić
też jako funkcjonalne w codziennym
życiu, czyli chód, bieg, skok. Potem
następuje kolejna faza dotycząca
motoryczności: rozwój ruchów dowolnych oraz czynności manualnych obej-

W
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mujących ruchy bardziej precyzyjne
i celowe, chociaż nie zawsze związane
z ich większą ekonomiką (szczególnie
energetyczną).
Obserwacja spontanicznej aktywności ruchowej dziecka może być dokonywana podczas jego samodzielnej
zabawy lub też w czasie trwania zajęć

ruchowych w grupie. Jednak przy ćwiczeniach grupowych na przedszkolaka
działają dodatkowe czynniki emocjonalne (m.in. element współzawodnictwa, współpracy w zespole), które mogą
opóźniać pojawienie się zmęczenia
i wpływać na zwiększanie aktywności.
Dzięki obserwacji bezpośredniej
można zauważyć, które elementy motoryki są najczęściej i najchętniej wykonywane przez dzieci w określonym wieku.
Wybrane czynności ruchowe powinny
być nauczane od podstaw (uwzględniając stopień trudności ćwiczenia dostosowany do wieku), a systematyczne ich
powtarzanie pozwoli w pełni opanować
określony zakres ruchu lub konkretny
pojedynczy ruch. Podczas aktywności istotny jest charakter oraz intensywność ćwiczeń, które wpływają na dokładność wykonania zadania. Bezpośrednimi obserwatorami postępów w zakre-
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■ wychowawca z pasją
sie prawidłowego rozwoju sprawności
fizycznej są najczęściej rodzice, którzy
towarzyszą dzieciom w różnych sytuacjach życiowych wymagających od nich
wykonania określonego rodzaju ruchu.
Dzięki obserwacji dokonywanej w ciągu
miesięcy, a nawet lat opiekunowie mogą
zauważyć zarówno prawidłowy rozwój malucha, jak i czynności ruchowe
wzbudzające ich niepokój – wymagające
wyjaśnienia u specjalisty, m.in. lekarza
rodzinnego, instruktora czy terapeuty.
Obiektywnym obserwatorem, który może porównać poziom sprawności
fizycznej czy umiejętności ruchowych
pojedynczej osoby na tle grupy rówieśniczej, jest wychowawca (nauczyciel)
bądź trener (instruktor). Wykonywanie przez podopiecznych identycznych
ćwiczeń pozwala ocenić ich możliwości ruchowe na podstawie sprawności innych uczestników, a także norm
opracowanych dla populacji i zamieszczonych np. w tabelach testów sprawności fizycznej.
Dzieci w wieku 3–5 lat nie tylko
mogą, ale powinny wykonywać wiele
ćwiczeń, które pozwolą im w niedalekiej przyszłości (w wieku szkolnym)

na rozwijanie kolejnych umiejętności
opartych na posiadanej już sprawności. Należą do nich przede wszystkim:
› bieg (na różnym dystansie z określoną prędkością – dostosowane do
wieku dziecka);
› skoki (podskoki, skoki obunóż, jednonóż, formy wieloskoków i przeskoków nad przeszkodami);

Podstawowe zadania wychowawcy dotyczące obserwacji i kontroli
sprawności fizycznej wychowanków (zajęcia grupowe)
Lp.

Cel ćwiczeń: sprawdzenie aktualnych możliwości
motorycznych dzieci

1.

Dokonanie wyboru ćwiczeń na podstawie aktualnych warunków
bazowych i sprzętowych placówki.

2.

Zadbanie o bezpieczeństwo wychowanków (sprawdzenie miejsca
wykonywania ćwiczeń i wykorzystywanego sprzętu, zapewnienie
bezpiecznej odległości między dziećmi podczas ćwiczeń i na ich
zakończenie, swoboda ruchu).

3.

Stworzenie możliwości wykonywania określonych ćwiczeń
strumieniowo w celu zapewnienia wysokiej intensywności
zadań ruchowych; wprowadzenie ćwiczeń dodatkowych dla
oczekujących.

4.

Zaplanowanie wypoczynku między ćwiczeniami (zabawy lub
ćwiczenia uspokajające).

5.

Ustalenie kolejności wykonywania ćwiczeń umożliwiającej
swobodne przestawienie przyborów lub przyrządów
z zachowaniem bezpieczeństwa w grupie.

6.

Zapewnienie różnorodności ćwiczeń związanej ze zmienną
specyfiką ruchu, np. bieg, następnie rzuty, a po nich skoki.
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› rzuty i chwyty (różnymi przyborami,
indywidualnie lub z innymi ćwiczącymi, na odległość, do celu);
› poruszanie się w określony (niestandardowy) sposób z pokonywaniem
przeszkód.

Zestaw ćwiczeń
dla przedszkolaków
z uwzględnieniem
stopniowania trudności
(z zachowaniem szczególnej
ostrożności przy poruszaniu się
do tyłu)
Bieg i cwał (krok odstawno-dostawny):
› szybki bieg na odcinku np. 10–20 m;
› wolny bieg na odcinku np. 100 m;
› cwał w przód na odcinku np. 10 m
(prowadząc nogą prawą lewą);
› cwał bokiem na odcinku np. 10 m
(prowadząc prawym lewym bokiem);
› bieg tyłem na odcinku np. 10 m.
Bieg z utrudnieniem (na dystansie
10–20 m):
› bieg slalomem, np. z ominięciem
5 pachołków;
› bieg z obrotem, np. obrót na sygnał:
(1) bieg do przodu – obrót – bieg do
przodu, (2) bieg do przodu – półobrót
– bieg do tyłu, (3) bieg do tyłu –
półobrót – bieg do przodu, (4) bieg do
tyłu – obrót – bieg do przodu;
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› bieg z pokonywaniem jednej
przeszkody;

› bieg z pokonywaniem kilku
przeszkód.
Skoki (na dystansie 5–10 m):
› skoki trzeba rozpocząć od ćwiczeń
w miejscu: podskok obunóż
w miejscu, podskok na jednej nodze
w miejscu (na prawej, następnie na
lewej nodze);
› skoki na jednej nodze (prawej,
lewej);
› skoki obunóż;
› podskoki zmienne;
› skoki do tyłu (na prawej i lewej
nodze, obunóż).
Rzuty na odległość:
› jedną ręką z miejsca (prawą, lewą);
› oburącz z miejsca;
› jedną ręką w ruchu;
› oburącz w ruchu.
Rzuty do celu:
› jedną ręką z miejsca (prawą,
lewą);
› oburącz z miejsca;
› jedną ręką w ruchu;
› oburącz w ruchu.
Chwyty:
› podrzut i chwyt samodzielny
pojedynczy;
› podrzut i chwyt samodzielny
wielokrotny;
› chwyt z podania innej osoby
pojedynczy;
› chwyt z podania innej osoby
wielokrotny.
Czworakowanie:
› w przód;
› w tył;
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› z utrudnieniem (np. po
przeszkodzie: ławeczce, materacu);

› tyłem (tzw. raczkowanie).
Próba równowagi:

› stojąc na jednej nodze (prawej,
lewej);

› przejście po linii, równoważni;
› obrót i zachowanie równowagi po
obrocie.

Wybrane próby sprawności
fizycznej
Do kontroli motoryki najmłodszych
można też wykorzystać testy sprawności fizycznej przeznaczone dla
dzieci w wieku przedszkolnym. Istniejące normy pozwolą porównać
wyniki poszczególnych osób z wynikami populacji odpowiadającej określonej grupie wiekowej. Przy wyborze próby należy wziąć pod uwagę stopień trudności zadania ruchowego oraz
jego dostosowanie do aktualnych możliwości ruchowych ćwiczących. Nie
wszystkie bowiem dzieci poradzą sobie
z każdą zamieszczoną w teście próbą.
W związku z powyższym proponuje się,
aby podczas gier i zabaw grupowych
wprowadzić zadania ruchowe zgodne
pod względem struktury z określoną
próbą sprawności fizycznej. Dzięki
nim nauczyciel może sprawdzić, czy
jego podopieczni poprawnie wykonają
zaplanowane ćwiczenia testowe.
Wrocławski test sprawności fizycznej autorstwa Bożeny Sekity (1988) jest
doskonałą propozycją dla wychowawców przedszkolnych. Dzięki niemu
mogą oni sprawdzić możliwości moto-

ryczne swoich podopiecznych. Należy
go zrealizować w całości, wykonując
kolejno wszystkie próby. Test dostosowany jest pod względem poziomu trudności do możliwości ruchowych przedszkolaków. Można też podjąć próbę
przeprowadzenia testów (wybranych
prób sprawności fizycznej) przeznaczonych dla dzieci w najstarszej grupie przedszkolnej. Celem testowania
powinno być w tym wypadku sprawdzenie aktualnego przygotowania motorycznego kilkulatków w odniesieniu
do oczekiwanego poziomu sprawności ruchowej na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Jeśli wiek osób testowanych
minimalnie odbiega od zalecanego
przez twórców testu, wówczas należy
obniżyć wymagania, dostosowując je
do możliwości psychofizycznych podopiecznych. Cykliczne powtarzanie
prób (np. raz na pół roku) pozwoli określić postępy w wynikach, które powinny
być odzwierciedleniem prawidłowego
rozwoju sprawności fizycznej każdego
testowanego dziecka.
dorota kamień
Akademia Wychowania Fizycznego
w Warszawie,
Przedszkole nr 381 w Warszawie
bibLiOGraFia (zaWieraJąca dOkładny OPiS
Prób TeSTOWych i nOrMy WynikóW):
• Pilicz S., Pomiar ogólnej sprawności fizycznej, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1997.
• Sekita B., Rozwój somatyczny i sprawności fizycznej
dzieci w wieku 6–7 lat. Rozwój sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1988.
• Talaga J., Sprawność fizyczna ogólna. Testy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.
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Mała motoryka
– duża sprawa!
Jolanta WąSOWSka
kręgu moich zainteresowań są zagadnienia związane z prawidłowym, zrównoważonym rozwojem ludzi. Pracuję
z osobami, które dążą do równowagi.
Wspieram we wprowadzaniu zmian,
mając na uwadze człowieka w jego najbliższym środowisku, rodzinie. Dużą
wagę przywiązuję do sposobu komunikowania się i umiejętności budowania
relacji. Kiedy zgłaszają się do mnie
rodzice, skupiam uwagę na funkcjonowaniu zarówno rodziny, jak i poszczególnych jej członków, w tym dziecka.
Powodem, dla którego rodzice szukają
pomocy, są między innymi obserwowane u pociechy zaburzenia zachowania w domu, przedszkolu lub szkole.
W pracy z dzieckiem interesuje
mnie jego funkcjonowanie w różnych
środowiskach
(dom,
społeczność
lokalna, placówka edukacyjna, rodzina
i znajomi) oraz płaszczyznach: rozwój
fizyczny, społeczny, duchowość. Obserwuję, jakie problemy i niezaspokojone potrzeby ma kilkulatek. Analizuję
poziom jego funkcjonowania i podejmowania zadań związanych z uczeniem się.
Przyglądając się rozwojowi dzieci
na różnych etapach ich życia i edukacji, obserwuję wiele niezaspokojonych
potrzeb, błędów, również w przygotowaniu przedszkolaka do nauki w szkole.
U dziecka w wieku przedszkolnym analizuję kilka obszarów związanych z gotowością do podjęcia nauki szkolnej. Są
to: kompetencje poznawcze, aktywność,
sprawność psychomotoryczna i odporność emocjonalna1. Szczególnie chcę
zwrócić uwagę na sprawność psychomotoryczną, w tym sprawność ruchową

W

E. Koźniewska, A. Matuszewski, E. Zwierzyńska, Skala gotowości edukacyjnej pięciolatków (SGE-5): obserwacyjna metoda dla
nauczycieli, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.

1
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dłoni, czyli małą motorykę. Jest to składowa umiejętności koordynowania
ruchów palców i rąk, prawidłowego ułożenia ręki, właściwego napięcia mięśni oraz odpowiedniego ułożenia całego
ciała. Ważna jest również umiejętność
posługiwania się jedną ręką i celowego
manipulowania narzędziem pisarskim
w połączeniu z kontrolą wzrokową.
Do dobrego opanowania umiejętności przygotowujących do nauki
pisania dziecko wdraża się, przechodząc kolejne etapy rozwoju psychoruchowego. Najszybszy postęp obserwuje

się w pierwszym roku życia, którego
zwieńczeniem jest umiejętność przyjęcia postawy spionizowanej, pierwsze
próby osiągania samodzielności (picie
z kubeczka i operowanie łyżką), pierwsze proste słowa i zabawy itp.
Kiedy dziecko osiąga wiek przedszkolny, jego dojrzałość rozpoznaje się
między innymi na podstawie przejawów samodzielności. Na poziom dojrzałości malucha w tej sferze wskazują
umiejętności posługiwania się łyżką
i widelcem, samodzielnego rozbierania się i próby ubierania oraz samoobPrzedszkolneABC • 1/2016

sługi w toalecie. Także w zabawie można
obserwować, jak dziecko radzi sobie
z precyzją ruchową. Są to umiejętności
podstawowe.
Śledząc rozwój człowieka, porównuje się go z dostępnymi i sprawdzonymi naukowo wzorami, które zakładają różnice indywidualne. Pewne
jest jednak, że bez solidnych podstaw
trudno o prawidłowy rozwój czynności
złożonych. Aby kształtować i rozwijać
umiejętność pisania u dziecka w wieku
szkolnym, konieczne jest wypracowanie
solidnych podstaw. Kiedy u przedszkolaka obserwuje się problemy z rysowaniem czy kolorowaniem, trzeba spojrzeć
na nie z perspektywy jego samodzielności, sprawności fizycznej i odporności emocjonalnej. Mówiąc inaczej, żeby
poprawić coś, co źle działa, najpierw
trzeba wiedzieć, jak wygląda działanie
prawidłowe, a później dopiero zaplanować i poczynić odpowiednie kroki, by je
przywrócić.
Aby prawidłowo ocenić małą
motorykę, trzeba przeprowadzić diagnozę rozwoju psychoruchowego
dziecka. Do pełnej diagnozy konieczny
jest wywiad z rodzicami – zebranie
informacji o rozwoju pociechy, ewentualnym leczeniu oraz innych ważnych kwestiach. Diagnoza pozwala
określić poziom rozwoju, w tym
zarówno małej, jak i dużej motoryki.
Następnym etapem jest określenie planu naprawczego ukierunkowanego na rozwój oczekiwanych umiejętności. Mając na uwadze harmonijny rozwój i dążenie do usprawnienia małej motoryki, należy pamiętać
o takim rozplanowaniu ćwiczeń, aby
doskonalić ogólną sprawność fizyczną
przedszkolaka. Każde zadanie warto
planować tak, aby zaczynając od ćwiczeń dużej motoryki, stopniowo przechodzić od pracy ramienia i przedramienia do ruchów precyzyjnych ręki
– ćwiczeń małej motoryki.
Nauczyciele potrzebują dobrych
wzorów diagnozy i pracy wyrównawczej, które inspirują i pozwalają wzbogacić warsztat pracy. W literaturze
pedagogicznej takie przykłady znalaPrzedszkolneABC • 1/2016

Przykłady ćwiczeń, których głównym celem jest
rozwijanie sprawności manualnej:
› ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe rąk przez wykonywanie
dużych, rozmachowych ruchów ręki, ćwiczenia płynności ruchów
okrężnych i postępujących od strony lewej do prawej (np. malowanie
form kulistych, falistych, dużych konturowych rysunków, linii łamanych
i spiralnych, wypełnianie kolorem całej powierzchni papieru);
› ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni, nadgarstka i mięśnie palców,
w tym:
– ćwiczenia bez przedmiotu (np. zabawy paluszkowe, stukanie
czubkami palców, rysowanie palcami na sucho na różnych
powierzchniach i w powietrzu),
– ćwiczenia z materiałami sensorycznymi (np. szukanie drobnych
przedmiotów ukrytych w naczyniach z grochem, fasolą czy ryżem
oraz wyławianie ich z wody, rysowanie palcami na tackach
z piaskiem, mąką, kaszą manną),
– ćwiczenia chwytu pęsetkowego oraz coraz bardziej precyzyjnych
ruchów wymagających koordynacji ruchu obu rąk (np. modelowanie
i lepienie z użyciem różnych mas plastycznych, wycinanie,
wydzieranie, naklejanie, wyszywanie, nawlekanie drobnych
elementów);
› ćwiczenia graficzne, których celem jest wyrobienie u dzieci płynnych,
rytmicznych, ciągłych, postępujących ruchów pisarskich oraz nabycie
umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziem pisarskim (np.
kreślenie form falistych, kreślenie prostych linii, kolorowanie kredkami
konturowych ilustracji, kreślenie linii w ograniczonym polu, kopiowanie
rysunków, rysowanie szlaczków i wzorów literopodobnych).

złam w książce Terapia ręki2 Wioletty
Bartkiewicz i Anety Giczewskiej.
Książka jest przykładem terapeutycznego programu funkcjonalnego z bogatą propozycją zabaw
i ćwiczeń dla dzieci oraz przykładowym scenariuszem zajęć. Ćwiczenia
podzielone są na trzy serie: rozmachową, manualną i ruchów precyzyjnych. W każdej serii znajdują się
przykłady wielu ćwiczeń, które opatrzone są komentarzami dotyczącymi
pozycji wyjściowej, przebiegu ćwiczenia, wskazań do jego wykonania. Przy
każdym znajdują się również wskazówki autorek dla osób prowadzących
ćwiczenia.
Podczas planowania pracy należy
pamiętać o tym, by tematyka ćwiczeń
była dostosowana do wieku dziecka.
W. Bartkiewicz, A. Giczewska, Terapia ręki, Acentrum
– Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny, Warszawa 2014.

2

Ćwiczenie ma być atrakcyjne, ciekawe, rozwijać umiejętności i dawać
radość z wykonywanego zadania.
W przypadku ćwiczeń dla przedszkolaka temat można dobrać do pory roku,
popularnego filmu czy losów bohatera
bajki. Dzięki temu dzieci wykonują je
chętniej i z zaangażowaniem.
Aby ćwiczenia przynosiły oczekiwane efekty, warto włączyć w ich
powtarzanie rodziców. Trzeba dokładnie im wyjaśnić, jak należy wykonywać określone zadania. Dzięki podejmowaniu w domu systematycznej
aktywności rodzice przyczyniają się
do poprawy sprawności motorycznej
swojej pociechy. Jest to również czas
spędzony razem, w którym dziecko
przejmuje od dorosłego dobre wzorce.
Jolanta Wąsowska
Przedszkole nr 179 w Warszawie
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rymowanki-pomagajki
Karolina dryGaSieWicz, Monika SObieraJSka-bUczMa
artości są niezwykle ważne
w życiu każdego człowieka.
Dziecko, przychodząc na
świat, jest „czystą kartą”, którą dorośli
wypełniają dzień po dniu, przekazując
mu to, co istotne i potrzebne w życiu.
Chcemy, by nasze pociechy były mądre,
empatyczne, umiały współpracować
i bawić się zgodnie z rówieśnikami.
Pragniemy, by wiedziały, co jest dobre,
a co złe, jakie zachowania są społecznie
akceptowane, a jakie nie, jak okazywać
szacunek, pielęgnować przyjaźń oraz
dlaczego trzeba być uczciwym i odpowiedzialnym.
Podstawowy system wartości maluchy wynoszą z domu rodzinnego,
następnie we współpracy z rodzicami jest on w przedszkolu poszerzany
i utrwalany. Dziecko uczy się od dorosłych (rodziców, opiekunów, nauczycieli),
którzy są dla niego wzorem. Naśladuje
w zabawie ich zachowanie, sposób funkcjonowania i mówienia, przejmuje od
nich system wartościowania, ocenia-

nia, wrażliwość i estetykę. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w codziennych przedszkolnych sytuacjach oraz w relacjach
z rówieśnikami i dorosłymi.
Przedszkolaki uczą się przez
zabawę, która jest dla nich naturalnym sposobem poznawania świata.
Ogromny zapał poznawczy maluchów
wymaga od nauczyciela dużej pomysłowości, tak by praca w przedszkolu
była ukierunkowana przede wszystkim
na zabawę. Nie ma potrzeby zasypywać
dzieci informacjami w formie wykładów czy pogadanek wychowawczych
na temat Jak żyć w zgodzie ze światem
i ludźmi?, warto natomiast wykorzystywać różne kreatywne i ciekawe z perspektywy przedszkolaka rozwiązania.
Naszą propozycją są rymowanki-pomagajki, które w łatwy i twórczy sposób ułatwią nauczycielowi organizację
działań w grupie, a dzieciom pozwolą
kształtować wiele pożądanych nawyków
i postaw. Pomagajki to krótkie rymujące się teksty. Ich język i styl dostoso-

wane są do wieku przedszkolaka. Rymowanki-pomagajki są pomocne podczas
wprowadzania zasad wychowawczych
obowiązujących w przedszkolnej grupie. Ogromną zaletą tej techniki jest
to, że każdy nauczyciel może indywidualnie opracować własne pomagajki,
które będą efektywne w jego pracy.
Nie musimy sami tworzyć wierszyków
– z pewnością warto zaangażować w to
dzieci. Wspólnie opracowane teksty
rymowanek będą miały jeszcze większą
moc sprawczą, ponieważ przedszkolaki
będą bardziej identyfikować się z tym,
co same stworzyły. Nauczyciel w różnych sytuacjach może przypominać
dzieciom, że zasady zostały opracowane
wspólnie i wszyscy musimy ich przestrzegać. Maluch efektywniej powtarza
i zapamiętuje nowe informacje w sprzyjającej atmosferze, kiedy nauka sprawia
mu przyjemność i kiedy jest wolna od
stresu i presji. Dlatego też tak ważne
jest, by zapamiętywanie rymowanek
przebiegało zgodnie z naturalnym ryt-

Dobre zwyczaje,

PROSZĘ –

wcale nie żartuję!

dobre zwyczaje.

gdy czegoś potrzebuję.

Gdy ktoś się ciągle dąsa,

Czy to jest trudne?

PRZEPRASZAM –

obraża i biadoli,

Jak wam się zdaje?

gdy coś przeskrobię lub

ja mówię:

Mówić dzień dobry

zepsuję.

bądź miły, serdeczny,

z samego rana,

DZIĘKUJĘ –

to przecież nie boli!

powitać panią,

za coś, co dostaję.

przyjemna sprawa.

Tych słów nie znają

Kiedy znajdziesz się w łazience,

Trzy magiczne słowa:

tylko hultaje.

przed śniadaniem umyj ręce!

proszę, przepraszam, dziękuję.

Pomagam każdemu,

Żeby zdrowym dzieckiem być,

Mówienie ich przecież

kolegów szanuję,

trzeba ręce często myć!

nic nie kosztuje!

sprzątam po sobie –

W
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mem dnia w przedszkolu, regularnie,
podczas codziennych czynności, o których mówią. Tym sposobem dzieci nie
będą czuły się przymuszone do uczenia
się, osłuchają się z treścią rymowanek
i z łatwością je zapamiętają.
Rymowanki-pomagajki z powodzeniem stosujemy w praktyce od dawna.
Mamy więc pewność, że jest to forma
ciekawa dla najmłodszych i co najważniejsze – pozwalająca osiągnąć zamierzony cel wychowawczy. Dziecko
odbiera rymowanki jako humorystyczne
teksty, które wywołują u niego uśmiech
na twarzy, ale zarazem wykonuje wyznaczone czynności. Dzięki zabawnym
i łatwo wpadającym w ucho tekstom próbuje eliminować niepożądane zachowania i zastąpić je akceptowanymi, a także
kształtuje nawyki, które są aprobowane
przez nauczycieli i rodziców.
Przedstawiamy poniżej kilka rymowanek-pomagajek naszego autorstwa,
które dotyczą utrzymania porządku,
higieny, radzenia sobie z emocjami
i zachowania wobec rówieśników.
karolina drygasiewicz
Przedszkole nr 63 w Lublinie
Monika Sobierajska-buczma
Przedszkole Miejskie nr 11 w Chełmie

Czary-mary, hokus-pokus,

bo nasze zajęcia

to do pani przytul się!

w naszej sali jest już spokój.

zaraz zaczynamy.

Pani mamę zastępuje,

***

***

gdy w przedszkolu
źle się czujesz.

Pozbieraj kredki ze stolika

Jeden, dwa i trzy –

i włóż je, proszę, do jeżyka.

nie bądź taki zły.

Bo jeżyk lubi

Cztery, pięć i sześć –

Jeden, dwa, trzy –

mieć kolce przy sobie,

otwórz swoją pięść.

proszę, uśmiechnij się… ty!

a ja lubię, gdy na stole

Siedem, osiem, dziewięć –

porządek zrobię.

podskocz wysoko do góry,

Nie gryź kolegi,

a teraz rozwiej złe chmury!

bo to bardzo boli.

***
Siadamy prosto,
już nie rozmawiamy,
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***
Gdy ci smutno, gdy ci źle,

***

***

Lepiej go przytul,
on na pewno to woli.
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zwierzęta
w moim
domu
Marta raTaJczak
otywem przewodnim przedstawionych propozycji zabaw
są zwierzęta domowe. Podczas kolejnych zajęć przedszkolaki
zakładają akwarium oraz rozmawiają o kotach i psach. Aby wzbogacić doświadczenia dzieci, warto dodatkowo wybrać się z nimi na spacer do
sklepu zoologicznego, zorganizować
spotkanie z hodowcą zwierząt, weterynarzem lub rodzicami przedszkolaka,
który ma w domu rybkę, psa lub kota
i będzie mógł przyjść ze swoim pupilem do przedszkola. Głównymi celami
wszystkich zabaw jest rozwijanie zainteresowań światem przyrodniczym oraz
kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności wobec zwierząt.

m

Akwarium z rybkami
› Co jest potrzebne do założenia akwarium?
Nauczycielka z pomocą rodziców przygotowuje wszystkie materiały potrzebne
do założenia niewielkiego akwarium:
szklane akwarium (np. w kształcie
dużej kuli), uzdatniacz do wody, drobne
kamienie, sztuczną roślinę, pokarm dla
ryby, siatkę do jej wyławiania, system
napowietrzania wody. Wszystkie akcesoria znajdują się w dużym kartonie.
Dzieci rozpakowują paczkę, omawiają
zastosowanie znajdujących się w niej
przedmiotów. Następnie wspólnie przygotowują akwarium według instrukcji załączonej do paczki. Nauczycielka
omawia opisane w niej etapy pracy.
1 etap. Umycie szklanej kuli i kamieni
tworzących podłoże. Ułożenie
kamyków na dnie akwarium.
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2 etap. Wypełnienie kuli czystą wodą
(uzdatnioną wcześniej preparatem akwarystycznym).
3 etap. Umocowanie w podłożu rośliny.
4 etap. Podłączenie systemu napowietrzania wody.
› Nasza rybka
Na drugi dzień dzieci idą na spacer
do sklepu zoologicznego, by wybrać
rybkę. Najlepiej, by był to welon lub
bojownik, ponieważ ryby te nie wymagają szczególnych warunków hodowlanych i mogą z powodzeniem długo żyć
pojedynczo w małych akwariach.
Po powrocie do przedszkola nadają
jej imię (wyłonione w czasie burzy
mózgów) oraz wspólnie z nauczycielką
ustalają, jak będą się opiekować1.
› Łowimy rybki
Zabawa integracyjna z chustą animacyjną. Jedno dziecko, które będzie
rybakiem, wchodzi na chustę, drugie
– rybka – chowa się pod nią. Pozostałe
przedszkolaki trzymają chustę i poruszają nią, tworząc fale. Rybak musi
złapać rybkę, która szybko porusza
się pod chustą. Można utrudnić zadanie, jakie wykonuje rybak – pod chustą
może się znajdować równocześnie więcej rybek. Zabawę powtarzamy kilka
razy.
› Takie same akwaria
Ćwiczenie doskonalące percepcję
wzrokową. Grupa zostaje podzielona
na cztery zespoły. Każdy z nich otrzyW internecie jest dużo filmów przedstawiających zasady
prowadzenia hodowli ryb akwariowych. Jeśli jest taka możliwość, warto obejrzeć ich wybrane fragmenty, np. https://www.
youtube.com/watch?v=WQszKkfdfuc.

muje obrazek-wzór przedstawiający
akwarium, a w nim kilka ryb i roślin
różnej wielkości i o różnym kształcie. Następnie przedszkolaki dostają
po jednym obrazku różniącym się od
wzoru kilkoma elementami. Zadaniem dzieci jest uzupełnić swój obrazek, aby akwaria wyglądały tak samo.
› Życzenia do złotej rybki
Wykorzystanie baśni O rybaku i złotej rybce2 jako inspiracji do rozmów
o marzeniach dzieci. Z rysunków
i wypowiedzi przedszkolaków (zapisanych przez nauczyciela) można stworzyć grupowe książki.

Koty i kotki
› Zwierzęta kotowate
Nauczycielka przygotowuje obrazki
zwierząt z rodziny kotowatych (tygrys,
gepard, lew, ryś, żbik, kot domowy) oraz
zagadki o nich. Dzieci siedzą na dywanie. Przed nimi leżą kartki z sześcioma
polami i obrazki przedstawiające bohaterów zagadek. Nauczycielka zadaje
zagadkę. Dzieci wybierają obrazek
przedstawiający jej rozwiązanie
i kładą go na swojej planszy.

1

2
J. Grimm, W. Grimm, O rybaku i złotej rybce, Wydawnictwo
Zielona Sowa, Warszawa 2003.

PrzedszkolneABC • 1/2016

› Mały kotek sobie śpi…

› Kto jest kotkiem?

Zabawa muzyczno-ruchowa według
pomysłu z publikacji Klanzy Kiedy
maluchy zmieniają się w zuchy A. Jendryka, A. Kaczmarczyk, M. Wojtkowiak. Jedno dziecko wchodzi do koła
i udaje, że smacznie sobie śpi. Pozostałe przedszkolaki śpiewają piosenkę.
Mały kotek sobie śpi, ciii, ciii...
Coś smacznego mu się śni, ciii, ciii...
Nagle słyszy – jakiś szmerek,
kotek wstaje na spacerek.
Wstaje, wstaje, wstaje,
łapkę swą podaje
i wybiera kotka,
żeby wszedł do środka.
› Pułapka na myszy
Zabawa ruchowa rozwijająca refleks
i szybkość. Sześcioro dzieci tworzy
koło – pułapkę. Pozostali uczestnicy
(myszki) przy muzyce przebiegają
przez otwartą pułapkę. Kiedy muzyka
cichnie, pułapka zamyka się, a złapane
myszki ją powiększają – dołączają do
przedszkolaków tworzących koło.
› Kolorowe koty
Ćwiczenie rozwijające umiejętności
matematyczne. Każde dziecko dostaje
kopertę z przygotowanym wcześniej
przez siebie zestawem obrazków –
po 4 sztuki kotków każdego rodzaju
(koloru): czarne, szare, w łatki i paski.
Wcześniej dzieci samodzielnie kolorują te koty i je wycinają. Nauczycielka
układa na dywanie krótki rytm, np.
czarny, szary, w łatki, czarny... Zadaniem przedszkolaków jest jego kontynuowanie. Zabawę powtarzamy kilka
razy, układamy różne rytmy z wykorzystaniem różnych kotków. Na zakończenie zabawy dzieci układają obrazkowy rytm według własnego pomysłu.
› Kotek i myszka
Dwoje dzieci wchodzi do środka koła
utworzonego przez przedszkolaki.
Jedno jest kotkiem, ma zasłonięte
oczy, drugie myszką – ma przywiązane
do nogi dzwoneczki. Zadaniem kota
jest złapanie myszki. Kiedy myszka
ucieka, dźwięk wydawany przez
dzwonki naprowadza kota, w którym
kierunku ma iść. Zabawę powtarzamy
kilka razy.

Dzieci siedzą w kole. Do jego środka
wchodzi jedno dziecko i zamyka oczy.
Nauczycielka dyskretnie dotyka ręką
jednego z przedszkolaków siedzących w kole, będzie on miauczącym
kotkiem. Osoba, która ma zamknięte
oczy, odgaduje, który z kolegów jest
kotkiem.
› Podaj piłkę
Kotki tworzą dwa rzędy równej długości i siadają jeden za drugim. Nauczycielka podaje dwie duże piłki dzieciom siedzącym na początku rzędów.
Zadaniem przedszkolaków jest przekazanie piłki do ostatniej osoby siedzącej w rzędzie, w taki sposób, aby
nie spadła na podłogę.
› Podskoki z piłeczkami
Do zabawy potrzebne będą miękkie
piłeczki średniej wielkości. Dzieci
wkładają piłkę między kolana lub
stopy i skaczą tak, aby piłka nie wypadała na podłogę.
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otrzymują kartę – konturowy rysunek
z symbolami: miski (jedzenie i picie),
piłki (zabawa), drzewa (spacer), ręki
(dbanie o wygląd i czystość pupila)
oraz pustym polem (inne czynności).
Na koniec dnia opowiadają, jak opiekowały się pieskiem, i mogą pokolorować obrazek-sprawozdanie z dyżuru,
wybierając do pokolorowania odpowiednie symbole. Wypełnione karty
(podpisane imieniem opiekuna) będą
systematycznie naklejane na plakacie „Zdobywam sprawność opiekuna
psa”.
Imię dziecka

Jak opiekować się psem?
› Co jest potrzebne do opieki nad

› Imię dla pieska

psem?
Zaproszony gość – np. policjant, przewodnik psa – przyprowadza do przedszkola swojego pupila i przynosi akcesoria wykorzystywane do opieki nad
zwierzęciem: smycz, kaganiec, psie
zabawki, jedzenie, szczotki, miski,
legowisko. Dzieci oglądają przyniesione przedmioty i słuchają informacji,
do czego one służą. Opiekun psa opowiada również, jak bezpiecznie zachowywać się w obecności psa. Zachęca
zwierzę do pokazania sposobu reagowania na podstawowe komendy: siad,
leż, daj głos, waruj, daj łapę.
› Nasz przedszkolny piesek
Następnego dnia nauczycielka przynosi nowego pluszowego pieska
i informuje, że zamieszka w przedszkolu, a dzieci będą się nim opiekować tak jak prawdziwym zwierzęciem. Będą go karmiły, poiły, bawiły
się z nim i wyprowadzały na spacer. Codziennie inne chętne dziecko
będzie odpowiedzialne za tę opiekę.
Przedszkolaki rozpoczynające dyżur

Dzieci siedzą w kole. Ich zadaniem jest
wymyślenie imienia dla psa. Każde
z nich przedstawia swój pomysł, kończąc zdanie Ten pies wabi się…, i podaje
zabawkę koledze. Nauczycielka zapisuje propozycje przedszkolaków i podlicza, które imię miało największą
liczbę zwolenników.
› Mieszkanie dla Łatka
Dzieci przygotowują z dużych kartonów budę dla pluszowego pupila.
Przedszkolaki w kilkuosobowych
zespołach malują farbą kartony i ozdabiają je wycinankami, kiedy farba
wyschnie. Przy łączeniu poszczególnych elementów składających się na
budę pomaga nauczycielka. Buda
zostaje wyposażona w posłanie. Obok
ustawione zostają miski na wodę
i pokarm. W określonym miejscu
umieszczona jest smycz, którą piesek
ma zakładaną, kiedy idzie na spacer.
Marta ratajczak
Zespół Szkolno-Przedszkolny,
Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Granowie
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■ z rodziną i w rodzinie

znaczenie ról
płciowych w rozwoju
i wychowaniu dziecka
Czy chłopcy i dziewczynki reprezentują dwa odrębne światy?
Jak przebiega konstytuowanie męskości i kobiecości?
Czy zróżnicowany sposób wychowania dzieci płci męskiej
i żeńskiej wpływa na powstanie podwójnych standardów?
Analogiczne pytania stawiane są od lat, jednak wciąż brakuje
na nie jednoznacznych odpowiedzi.
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beata SzczęSna
agadnienie to próbowali wyjaśnić przedstawiciele różnych nurtów, zdania badaczy
są jednak nadal podzielone. Najpopularniejszym obecnie podejściem do tej kwestii jest stanowisko naturalistów, którzy
dowodzą odmienności przedstawicieli
każdej z płci w zakresie nie tylko różnic anatomicznych, lecz także konstrukcji psychicznej. Zakładają oni bowiem,
że mężczyźni i kobiety posiadają specyficzne dla swojej płci cechy osobowości
i będące ich pochodną potrzeby, motywacje i cele życiowe. Taka idea sprzyja
dychotomizacji świata i jego podziałowi
na dwa bieguny: męskość i kobiecość.
Naturaliści utrzymują, że ten dualizm
można zaobserwować już w okresie niemowlęcym. Rodzice dostrzegają u nowo
narodzonych chłopców i dziewczynek
odmienne właściwości temperamentu
i style reagowania na bodźce, układające się w dwa niezależne profile. Dziewczynki opisywane są jako spokojne i delikatne, a chłopcy jako silni i ruchliwi.
Ten portret psychologiczny wydaje się
spójny nawet w dorosłości mimo przebytych zmian, które są efektem dojrzewania w kolejnych etapach życia.

Z

Zjawisko płciowej segregacji
Typizacja płciowa jest zjawiskiem
powszechnym, które ma swój początek już w praktykach rodzicielskich.
Od dziewczynki oczekuje się, aby była
uprzejma, spokojna i spełniała wszystkie polecenia. Okazywanie przez nią
złości i ekspresja wrogości są przez niektórych rodziców wręcz zabronione.
Kobiecy wachlarz emocji zostaje więc
zredukowany. Dziewczynka zmuszona
jest tym samym do tłumienia swoich negatywnych uczuć. A przecież
złość jest emocją uniwersalną, mającą
podłoże biologiczne i wykształconą
w wyniku ewolucji. Pełni ważną funkcję adaptacyjną – sygnalizuje nam, że
na drodze do celu pojawiła się przeszkoda, którą należy pokonać. Działa
więc mobilizująco, aktywując pokłady
energii konieczne do przełamania
PrzedszkolneABC • 1/2016

barier. Równocześnie jest też cenną
wskazówką dla innych – informuje, co
jest awersyjne dla danej osoby i czego
należy unikać w przyszłości. Obwarowanie zakazem przeżywania złości,
która – jeśli kontrolowana – ma działanie przystosowawcze, nie pozwala
kobietom na czerpanie takich korzyści.
Podobne ograniczenie w doświadczaniu emocji obserwuje się u płci przeciwnej. Niedopuszczalną dla chłopca
reakcją, która kwestionuje wizję mężczyzny jako wytrzymałego i odpornego osobnika, jest płacz. Chłopcu
od początku wpaja się, że nie powinien okazywać słabości ani wrażliwości. Manifestowanie tych cech spowoduje, że będzie postrzegany jako zniewieściały i stanie się obiektem żartów.
Ten dualizm męskości i kobiecości sprawia, że dzieci od początku
mają ograniczone możliwości ekspresji emocjonalnej. Dodatkowo przyczynia się do utrwalania stereotypów, czyli
uproszczonych sądów, zgeneralizowanych na wszystkich członków grupy,
której dotyczy. Każda forma odstępstwa
od typowego profilu płci męskiej lub
kobiecej wzbudza kontrowersje i dezaprobatę społeczną. Od dzieci oczekuje
się dopasowania do utartego schematu,
ukształtowanego oddzielnie dla każdej
płci. W ten sposób krępuje się wolność
dziecka, narzucając mu pewne formy
zajęć i aktywności, bez uwzględniania
jego pragnień i zainteresowań. Takie
postępowanie nie pozwala mu na dokonywanie autonomicznych wyborów oraz
rozwijanie indywidualności i wyjątkowości. Niezgodność z wcześniej ustalonym profilem naraża dziecko na wykluczenie społeczne. Wzbudza podejrzenia i niechęć, także wśród rówieśników,
którzy oczekują od członków swojej
grupy konformizmu i podporządkowania. Obowiązującym kryterium wejścia
do grupy jest podobieństwo jej członków i tym samym odróżnianie się od
członków grupy przeciwnej.
Tendencją obserwowaną u dzieci
w wieku przedszkolnym jest formowa-

nie się w grupy jednopłciowe. Początkowo dziewczynki i chłopcy bawią się
w jednolitych zespołach, nie dopuszczając do swojego grona przedstawicieli
odmiennej płci. Nie wykazują nawet
zainteresowania zabawkami typowymi
dla płci przeciwnej, co wyraźniej widać
u chłopców. Dlatego też nie tylko unikają zabawy przedmiotami kojarzącymi się z dziewczynkami, lecz także
stronią od ich towarzystwa. Przyglądający się temu rodzice nie podejmują
prób integracji dwóch stron. Narastające tendencje separacyjne utrudniają
współpracę dziewczynek i chłopców
po przyjściu do szkoły. Świadczy o tym
fakt, że dzieci pracujące w grupach
mieszanych są mniej efektywne. Do
zbliżenia między młodzieżą dochodzi
w okresie adolescencji, gdy nastolatki
zaczynają zabiegać o swoje względy.

Ewolucja męskości
i kobiecości
Powstaje pytanie, skąd dzieci czerpią
informacje na temat tego, co jest właściwe dla osobników danej płci, i jak
dochodzi do wykształcenia dzielących
je różnic.
Proces typizacji płciowej zaczyna
się już w wieku niemowlęcym, podczas którego maluchom kompletuje
się ubranka w różnej kolorystyce: dla
dziewczynek zarezerwowany jest kolor
różowy, a dla chłopców niebieski.
Ponadto rodzice nadają odmienne znaczenie identycznym sygnałom wysyłanym przez dzieci. W jednym z eksperymentów udowodniono, że unoszenie
rączek w kierunku opiekuna w przypadku dziewczynek interpretowane było
jako oznaka lęku, prowokująca rodzica
do ukojenia dziecka. Ten sam gest
wykonywany przez chłopców odczytywany był przez dorosłych jako zaproszenie do zabawy i wyraz potrzeby stymulacji. Świadczy to o tym, że opiekunowie
przekonani są o istnieniu różnic osobowościowych występujących u dzieci
zależnie od płci biologicznej. Chłopcy
w okresie wczesnego dzieciństwa czę-
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ściej angażowani są w zabawy motoryczne, które – w mniemaniu dorosłych
– mają zaspokoić ich większą potrzebę
aktywności. Dziewczynki postrzegane
są jako lękliwe i wrażliwsze, wymagające poczucia bezpieczeństwa.
Może się wydawać, że różnice
między chłopcami i dziewczynkami
widoczne są na każdym etapie życia.
W okresie dzieciństwa obserwuje się
odmienne preferencje dzieci z obu grup
w zakresie zainteresowań i form spędzania wolnego czasu. Dziewczynki
przeważnie wybierają domowe zacisze
zamiast aktywnych zabaw na powietrzu. Przebywając w towarzystwie
rodziców, znajdują się pod ich stałą
opieką. Mają przez to mniej okazji do
samodzielnego mierzenia się z naturalnymi wyzwaniami i wypróbowania
swoich możliwości podczas odkrywczego eksplorowania środowiska. Otaczanie się osobami dorosłymi nie jest
jednak czynnikiem hamującym rozwój
własny dziewczynek. Wręcz przeciwnie: zyskują w ten sposób kompanów do
rozmów, co pozwala im na prowadzenie
stymulujących intelektualnie dyskusji. W ten sposób zdobywają kompetencje społeczne, wzbogacają swoją wiedzę
o świecie i doskonalą umiejętności werbalne. Wyjaśnia to ich późniejszą orientację interpersonalną – nastawienie na
współdziałanie i harmonię.
Inaczej swój czas wolny wypełniają chłopcy, którzy każdą wolną
chwilę spędzają na zewnątrz, organizując zabawy terenowe. Wybierane przez
nich gry przepełnione są rywalizacją,
a ich struktura oparta jest na hierarchii
– podziale na wygranych i przegranych.
Sprzyja to późniejszemu nastawieniu
chłopców na współzawodnictwo i dążeniu do osiągnięć. Postępująca specjalizacja umiejętności dzieci sprawia, że
stają się dla siebie mało atrakcyjnymi
partnerami do zabawy.

Nauka roli płciowej
Zróżnicowane doświadczenia najmłodszych w toku rozwoju oraz doskonalone pod ich wpływem specyficzne
kompetencje podtrzymują podział na
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świat męski i żeński. Odmienne predyspozycje i charakterystyki osobowości reprezentantów obu płci powodują,
że stawiane są im odmienne wymagania, przez co delegowani są do pełnienia różnych funkcji. Znajduje to swoje
odbicie w postaci podziału na męską
i żeńską rolę płciową. Pod pojęciem
roli rodzajowej kryje się kulturowo
opracowany scenariusz zachowań jednostki, który jest zgodny z oczekiwaniami społeczeństwa. Obejmuje stypizowany płciowo zestaw zadań wraz ze
standardami ich wykonania, a także
atrybuty męskości i kobiecości. Dzieci
stopniowo, przez obserwację otrzymywanych przekazów językowych oraz
udział w życiu społecznym, dowiadują
się, co jest dozwolone dla danej płci.
Nabywanie przekonań, nauka określonych zachowań i utrwalanie nawyków
odbywają się w procesie socjalizacji.
› Pierwszym ze sposobów kształtowania
standardów męskości i kobiecości jest
uczenie się przez obserwację. Dziecko
czerpie sposoby myślenia o świecie
i zachowań zgodnie z zasadą naśladownictwa. Początkowo to rodzice są
modelami, których zwyczaje i sposoby
postępowania imitują ich pociechy.
Dziecko przygląda się zajęciom wykonywanym przez mamę i tatę, zauważając przy tym odmienność ich obowiązków. Dominującym do niedawna
wzorcem funkcjonowania rodziny był
podział pracy, w którym matka zajmowała się prowadzeniem domu, a ojciec
pracą zawodową. Chłopiec wywodzący się z takiej tradycyjnej rodziny
prawdopodobnie w przyszłości będzie
powielać obserwowany w domu schemat, według którego utrzymanie
rodziny spoczywa na barkach mężczyzny. Podobnie córka, której matka
była gospodynią, w przyszłości raczej
wcieli się w rolę pani domu sprawującej opiekę nad dziećmi.
› Kolejny sposób budowania profilu
męskości lub kobiecości to proces
identyfikacji. Polega on na utożsamianiu się z konkretną osobą i przejmowaniu jej atrybutów. Wierne przyswajanie cudzych charakterystyk

grozi uformowaniem tożsamości
przejętej. Normatywną formą identyfikacji jest wzorowanie się na kimś
i odtwarzanie jego cech we własnym doświadczeniu. W ten sposób chłopiec może upodobnić się
do swojego ojca, który jest stanowczy, pewny siebie i dominujący. Te
cechy mogą imponować dziecku na
tyle, że zapragnie być taką właśnie
osobą. Podobnie dziewczynka może
wyrosnąć na elegantkę, która przykłada wagę do atrakcyjności fizycznej, gdyż taka była jej matka.
› Dziecko może przejmować pewne
atrybuty również w wyniku warunkowania instrumentalnego. Wówczas
utrwala cechy bądź zachowania, które
poprzednio zostały u niego wzmocnione – po ich zademonstrowaniu
osiągnęło swoistą korzyść. Tym sposobem maluch za zachowanie się w określony sposób mógł otrzymać nagrodę
w postaci komplementu czy okazania
zainteresowania. Na przykład chłopiec może zostać pochwalony za to,
że wykazał się zaradnością, pomagając ojcu w warsztacie samochodowym.
Gdy jego starania są docenione i wiążą
się z określonymi korzyściami, utrwali
takie działania, uznając je za prawdziwie męskie. Oprócz utrwalania pewnych zachowań przez następującą po
nich gratyfikację istnieje też możliwość ich wyeliminowania za pomocą
kary. Ilustruje to przykład dziewczynki, której pani w przedszkolu
zwróciła publicznie uwagę, że jest nieokrzesana i zamiast wspinać się po drzewach jak chłopiec, powinna zachowywać
się jak dama. Taka reprymenda może
dotkliwie urazić dziewczynkę i spowodować porzucenie praktyk podających
w wątpliwość jej kobiecość. Kontynuowanie zachowań będących w konflikcie z rolą społeczną grozi krytyką
i utratą akceptacji otoczenia, co z kolei
działa awersyjnie.
› Obok bezpośrednich, w tym werbalnych, dróg przekazów na temat roli
męskiej i kobiecej istnieją też drogi
pośrednie, do których należy uczenie się przez działanie. Dziecko może
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przyswajać informacje nieświadomie,
wykonując pewne czynności, np. syn,
majsterkując z ojcem w garażu lub
kosząc trawę, uczy się tego, jakich prac
domowych oczekuje się od mężczyzny.

Wyzwolenie z uwikłania
w rolę
Dziecko ma ograniczony wpływ
na kształtowanie swojej niezależności w świecie, w którym
narzucane są mu pewne standardy.
Bycie sobą nie zawsze spotyka się
ze społeczną aprobatą. Mimo haseł
promujących demokratyzację życia
i hołdujących wolności wciąż można
mieć poczucie skrępowania przez
kulturowe imperatywy w postaci
nakazów, zakazów i powinności. Ciężko
jednak o uwolnienie się od stereotypów, które spotykamy na każdym
kroku. Tradycyjny wizerunek męskości
i kobiecości podtrzymywany jest przez
środki masowego przekazu. Płynące
z nich przesłanie zakłada, że miejsce
kobiety jest w domu, a jej największą
ambicją życiową powinno być życie
u boku ukochanego. Równocześnie media kładą nacisk na wygląd
kobiety, jej urodę i elegancję. Mężczyźni z kolei przedstawiani są jako
pewni siebie profesjonaliści, o szerokich kompetencjach i wpływach.
To oni dominują w spotach reklamowych, programach czy transmisjach na żywo. Wśród odbiorców tych
przekazów są także dzieci niezdolne do
racjonalnej analizy emitowanych treści.
Badania dowodzą, że nasze pociechy oglądają od 500 do 900 reklam
w miesiącu. Około 80% z nich deklaruje, że ogląda je z przyjemnością.
Należy dodać, że dzieci łatwo ulegają różnym manipulacjom. Ponieważ
nie posiadają jeszcze wykształconego
myślenia abstrakcyjnego i krytycznego,
nie testują rzeczywistości ukazywanej
w reklamach. To, co dla dorosłego jest
fikcją, dla przedszkolaka może wydawać się autentyczne i zgodne z prawdą.
Dzieci z ufnością wierzą przekazom
medialnym i ulegają najnowszym trendom. Reklamy silnie oddziałują na
PrzedszkolneABC • 1/2016

ich wyobraźnię i zachowanie, o czym
świadczy powtarzanie ich treści, śpiewanie piosenek, inscenizowanie scenek
widzianych w filmach i reklamach. Dlatego istotne jest prowadzenie rozmów
z pociechą na temat obejrzanych przez
nią transmisji, tak by nie dochodziło
do bezrefleksyjnej asymilacji tych treści. Ważne, by dziecko rozwijało własne
pasje i nie dostosowywało swoich zainteresowań pod czyjeś dyktando. Takie
zachowanie wpływa na tworzenie przez
kilkulatka indywidualnej tożsamości –
własnej definicji siebie, która odróżnia
go od innych i czyni wyjątkowym.
Obraz własnego „ja” u dziecka nie
powinien być kalką szablonów kobiecości lub męskości istniejących w mediach
lub ukształtowanych w świadomości
ludzi. Nie chodzi tu o to, by budować
coś na kształt gotowej formy – mieścić
się w jej ramach i przystawać do pierwowzoru. Należy wspierać proces akulturacji, w którym role męskie i kobiecie
będą się nawzajem przenikać i tworzyć
kontinuum zamiast dwóch opozycyjnych biegunów. Model patriarchalny
jest dziś anachronizmem – kobiety odnoszą sukcesy nie mniejsze niż mężczyźni,
robią karierę, zaznaczają swoją obecność
w sferze społecznej, politycznej czy ekonomicznej. Dlatego tak ważne jest, aby
stwarzać dzieciom równe szanse na rozwój i wspierać wszechstronną edukację,
unikając płciowej segregacji.
beata Szczęsna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
bibLiOGraFia
• Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, GWP, Gdańsk
2005.

Zdaniem wielu osób zaciera się podział
ról ze względu na płeć, zwłaszcza
w takich dziedzinach, jak: polityka, ekonomia, medycyna czy media. Obserwujemy też więcej śmiałych, energicznych
dziewczynek, które osiągając dojrzałość, przebojem zdobywają rynki pracy,
oraz wrażliwych, wręcz wycofanych
chłopców, którym później trudno jest
podejmować odpowiedzialne zadania.
Zachęcamy do dyskusji na ten temat.
Redakcja
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Masy plastyczne
ewelina ŚLiWa
ednym z podstawowych
zadań przedszkola jest
wspieranie dzieci w osiągnięciu dojrzałości do podjęcia nauki
w szkole. Na tę dojrzałość składa się
wiele obszarów, w tym odpowiednia
sprawność dłoni, która pozwoli kilkulatkowi rozpocząć naukę pisania.
Świetnym sposobem na kształtowanie u przedszkolaków małej motoryki
jest modelowanie w różnych masach.
Zazwyczaj dzieci bawią się plasteliną, modeliną lub masą solną. Proponuję kilka sprawdzonych przepisów na inne masy plastyczne, które
mogą urozmaicić zajęcia wspomagające sprawność manualną i sprawić, że
będą one odrobinę ciekawsze.

J

Domowa ciastolina
Składniki
› 1/2 litra wody
› 400 g mąki
› 2 łyżki oleju
› 200 g soli
› barwnik spożywczy
Wykonanie
W garnku lub czajniku gotujemy wodę.
W dużym naczyniu (misce) mieszamy
resztę składników. Wrzącą wodę wle-
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wamy do miski z pozostałymi składnikami i mieszamy łyżką, a po przestudzeniu – wyrabiamy rękoma. Dzielimy
ciasto na kilka części, które barwimy na
różne kolory barwnikami spożywczymi
albo plakatówkami. Taką masę możemy
przechowywać w szczelnie zamkniętym
pojemniku przez dłuższy czas.

Masa solno-kukurydziana
Składniki
› 2 szklanki soli
› 1 i 1/3 szklanki wody
› 1 szklanka mąki kukurydzianej
› barwnik spożywczy
Wykonanie
Sól mieszamy w garnku z 1/3 szklanki
wody i podgrzewamy. Następnie do
miski wsypujemy mąkę kukurydzianą,
dodajemy 1 szklankę wody i całość wlewamy do roztworu z soli. Cały czas mieszamy i podgrzewamy masę, aż będzie
miała stałą konsystencję. Po przestudzeniu dzielimy masę na części i barwimy.

Masa gumowa
Składniki
› 2 szklanki sody oczyszczonej (około
8 opakowań po 80 g)

› 1½ szklanki wody
› 1 szklanka mąki kukurydzianej
› barwnik spożywczy
Wykonanie
Wszystkie składniki mieszamy w rondelku, używając miksera. Pilnujemy,
by nie utworzyły się grudki. Następnie
podgrzewamy masę, cały czas mieszając ją drewnianą łyżką. Gotujemy ją tak
długo, aż masa będzie gładka i zwarta.
Po przestudzeniu wyjmujemy ją z rondla i zagniatamy rękoma, aż będzie
jednolita. Masę można przechowywać w szczelnym pojemniku nawet do
dwóch tygodni.

Masa-piasek
(piasek kinetyczny)
Składniki
› 4 szklanki mąki
› 3/4 szklanki oliwki dla dzieci
(opakowanie o pojemności 200 ml)
Wykonanie
Wsypujemy mąkę do miski, dodajemy
oliwkę. Mieszamy wszystko łyżką,
a potem wyrabiamy rękoma (uklepujemy, uciskamy), aby mąka dobrze
połączyła się z oliwką. Masę przechowujemy w zamkniętym pojemniku.

Supermiękka masa
Składniki
› 2 szklanki mąki kukurydzianej
› 1 szklanka odżywki do włosów
(opakowanie o pojemności
około 300 ml)
› barwnik spożywczy

PrzedszkolneABC • 1/2016

Wykonanie
Przekładamy odżywkę do miski
i dodajemy kilka kropli barwnika spożywczego, mieszamy wszystko łyżką.
Dodajemy szklankę mąki i łączymy
składniki. Na końcu wsypujemy drugą
szklankę mąki i dokładnie mieszamy
do momentu, aż masa stanie się zwarta.
Wyjmujemy ją z miski i zagniatamy
rękoma. Dodajemy trochę mąki, jeśli
masa jest zbyt lepka. Przechowujemy
ją w szczelnym pojemniku.

Ciecz nienewtonowska

ewelina Śliwa
Samorządowe Przedszkole nr 58
w Krakowie

bałwanki
Potrzebne materiały: kubeczki po jogurcie, bibuła lub krepina, filc,
gotowe elementy (oczy, ozdobne pompony), druciki kreatywne, wata, klej
oraz flamastry.
Wykonanie: plastikowe kubeczki należy okleić bibułą (białą i srebrną).
Następnie przymocować do nich gotowe oczy i puchaty nosek bałwanka.
Z filcu robimy czapki i szaliki. Potem dorysowujemy flamastrami bałwankom uśmiech oraz guziki na brzuszku. Przez dziurkę w kubeczku przekładamy drucik kreatywny, aby bałwanki miały miotłę. Bałwanki można dodatkowo ozdobić puchatymi pomponami lub watą.
katarzyna Wojkowska
Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Dzierzążni

Bałwanek
Bałwanka łatwo lepić,
gdy odwilż jest na dworze.
Nie trzeba go odziewać,
kapelusz tylko włożyć.
Na rondo kapelusza
dobrze jest wsypać ziarna.
Przyleci zaraz skądś tam
głodna ptaszków ferajna.
Będzie wtedy weselej
bałwankowi i raźniej,
że się z nim w tym ogródku
tłum ptaszków zaprzyjaźnił.
Franciszek Kobryńczuk
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Rys. Janusz Fajto

Składniki
› 2 szklanki mąki ziemniaczanej lub
kukurydzianej
› 1 szklanka wody
› barwnik spożywczy
Wykonanie
Do miski wsypujemy mąkę i dodajemy
wodę (należy uzyskać taką konsystencję, aby z masy można było uformować
kulkę). Jeśli płyn jest zbyt gęsty, dodajemy trochę wody, jeśli za rzadki, dosypujemy odrobinę mąki. Cechą charakterystyczną masy jest to, że twardnieje
pod wpływem nacisku. Jest ona zarówno
płynem, jak i ciałem stałym. Chwytając szybko ciecz i obracając ją rękoma,
można utworzyć z niej kulkę, ale po
zaprzestaniu obracania masa znów staje
się cieczą (przecieka przez palce).
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Bukieciki
dla babci
i dziadka

zień Babci i Dziadka to
wyjątkowe święto, które
co roku jest obchodzone
w rodzinach i przedszkolach. Z tej
okazji dzieci mogą wykonać bukiecik
z filcowych kwiatów, który na pewno
ucieszy dziadków i będzie dla nich
miłą pamiątką z przedszkolnego spotkania.
Potrzebne materiały: klej Wikol,
pędzel, kubeczki po jogurtach, resztki
różnych tkanin, cienki kolorowy filc,
ozdobne pompony, tasiemki i gumki
recepturki.
Wykonanie. Pracę zaczynamy od
oklejenia kubka kawałkiem materiału, by uzyskać estetyczny efekt
ozdobnej doniczki. Do wewnętrznych ścianek kubka przyklejamy
kilka liści wyciętych z filcu. Potem
zwijamy małe kawałki filcu w kształt
różyczek. Z kilku kwiatów połączonych ze sobą gumką recepturką formujemy bukiecik, który następnie
mocujemy w kubku. Środki kwiatów
można ozdobić pomponami lub koralikami. Doniczkę zaś dodatkowo udekorować, przewiązując ją błyszczącą
tasiemką.

D

ewa Tadeusz
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Ludmiła Marjańska

Z wizytą u dziadka
– Jak dużo książek jest w pokoju
dziadka!
– Zapal światło, będzie ci jaśniej.
– O, jaka ładna okładka:
czerwono-białe róże,
prawdziwy ogród wróżek!
To pewnie baśnie?
– Przeczytam ci – mówi dziadek –
bo pamiętaj, kotku,
najpiękniejsza z okładek
nie powie ci, co jest w środku.

ewa Skarżyńska

Dlaczego kochamy babcię?
Bo często przyjeżdża do nas,
bo przynosi nam
pestki dyni i winogrona.
Bo bierze nas na kolana
albo na… ptysie.
I nigdy nie dręczy nas
pytaniami:
– dlaczego bazgrzemy w zeszycie,
– dlaczego drzemy spodnie,
– dlaczego jesteśmy tacy nieznośni
albo zanadto spokojni,
– dlaczego gubimy guziki,
piórniki oraz czapki,
– dlaczego nie jemy szpinaku,
– dlaczego psujemy zabawki?...
Babcia nie pyta nas o to.
I za to, że taka właśnie,
uśmiechamy się do niej –
najweselej, najjaśniej.

zofia rogoszówna

Niechaj dziadzio z babciunią
Niechaj dziadzio z babciunią
tak nam długo żyją,
póki komar i mucha
morza nie wypiją.
A ty mucho, ty komarze,
pijcie wodę powoli,
aż się dziadzio i babcia
nażyją do woli.
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zofia Pawlik (1933–2013)
Jadwiga zaMaria

Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych.
ks. Jan Twardowski

ieszkańcy Opoczna zachowują we wdzięcznej pamięci
Zofię Pawlik, wyjątkową
nauczycielkę i dyrektorkę przedszkola.
14 października 2015 roku, w Dniu
Edukacji Narodowej, w Przedszkolu
nr 4 została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Zofii Pawlik, inicjatorce budowy tego przedszkola z funduszy społecznych.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele św. Bartłomieja
w Opocznie, po czym uczestnicy
wydarzenia zebrali się na placu przedszkolnym. Przybyłych gości powitała
dyrektorka przedszkola, Małgorzata
Bartoszek. Po odśpiewaniu hymnu
burmistrz miasta Opoczna, Rafał
Kądziela, Ewelina Pawlik (córka Zofii
Pawlik) oraz dyrektorka przedszkola
odsłonili tablicę z tekstem:
Zofii Pawlik (1933–2013) w hołdzie
za inicjatywę i entuzjazm społecznego
wybudowania Państwowego Przedszkola
nr 4 – wdzięczni mieszkańcy Opoczna.

m

Jak do tego doszło?
Pomysłodawczyniami
wmurowania
tablicy pamiątkowej – ufundowanej

38

przez gminę – były: Jadwiga Zamaria,
Kazimiera Pielas i nieżyjąca już Zofia
Biegała. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Jan Serszyński. W tej doniosłej
uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz gminnych, powiatowych,
samorządowych, rodzina Zofii Pawlik, reprezentanci Kuratorium Oświaty
w Łodzi, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, byłe dyrektorki
Przedszkola nr 4, grono pedagogiczne
i mieszkańcy miasta.
Dzieci ubrane w stroje opoczyńskie złożyły kwiaty pod płytą,
a następnie przedstawiciele różnych
instytucji i organizacji oddali hołd,
składając kwiaty i zapalając znicze.
Wyłożono też księgę pamiątkową, do
której uczestnicy uroczystości mogli
się wpisać. Na sztalugach ustawiono
portrety bohaterki spotkania, a jej sylwetkę przybliżył zebranym Tomasz
Łuczkowski, sekretarz urzędu miasta.
Zofia Pawlik urodziła się w roku
1933 w Skrzyńsku koło Przysuchy.
Gimnazjum ukończyła w Mariówce
koło Opoczna. Studiowała resocjalizację na uniwersytecie w Warszawie, a następnie pedagogikę na Uni-

wersytecie Łódzkim. W czasie studiów w Warszawie zaangażowała
się w zbiórkę funduszy (ze sprzedaży metali kolorowych) na budowę
pomnika Bolesława Prusa.
W życiu zawodowym pełniła różne
funkcje w wielu miejscowościach.
W połowie lat 70. została kierowniczką
istniejącego do dziś Przedszkola nr 1
w Opocznie. Była to jedyna placówka
w centrum miasta (pozostałe były na jego
obrzeżach). Złe warunki lokalowe przedszkola nie pozwalały na przyjęcie wszystkich dzieci zgłoszonych przez rodziców.
Zofia Pawlik podjęła odważną i trudną
inicjatywę wybudowania nowego przedszkola. Powołała 30-osobowy społeczny
komitet budowy przedszkola, który miał
zebrać 450 tysięcy złotych. Zgromadzenie takiej kwoty było warunkiem wdrożenia planu budowy. Zofia Pawlik zaproponowała dobrowolne opodatkowanie
się pracowników Zakładów Płytek Ceramicznych, pozyskała sponsorów, organizowała (z komitetem rodzicielskim)
zabawy karnawałowe.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pomysłodawczyni i hojności środowiska szybko udało się zgromaPrzedszkolneABC • 1/2016

dzić 700 tysięcy złotych. Z nadwyżki
można było odpowiednio wyposażyć
przedszkole, a nawet zakupić opoczyńskie stroje ludowe dla 35-osobowej grupy sześciolatków.
Otwarcie Przedszkola nr 4 nastąpiło 8 września 1971 roku. Przyjęto do
niego wszystkie zgłoszone dzieci. Rada
pedagogiczna zdecydowała o kultywowaniu w placówce tradycji regionalnych. Do planu pracy dydaktyczno-wychowawczej włączono elementy
zdobnicze wystroju wnętrz: wycinanki,
bieżniki, pająki. Pracę w tym zakresie
podjęły nauczycielki – Jadwiga Zamaria i Zofia Biegała. W niedługim czasie Przedszkole nr 4 stało się placówką
przodującą w kultywowaniu tradycji ludowych. Za osiągnięcia w rozpowszechnianiu kultury ludowej otrzymało Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki.
PrzedszkolneABC • 1/2016

W przemówieniach okolicznościowych w trakcie uroczystości odsłonięcia tablicy goście podkreślali skuteczność Zofii Pawlik w dążeniu do osiągnięcia obranego przez siebie celu. O współpracy z bohaterką wydarzenia mówiły
pomysłodawczynie wmurowania tablicy:
Pamiętamy, że na co dzień była w pracy
oazą spokoju w kontaktach z dziećmi, jak
również z pracownikami. Nie pamiętamy,
by kiedykolwiek na kogoś podniosła głos.
Z podziwem obserwowałyśmy jej niezwykłą
pasję działania na rzecz społeczeństwa.
Zwieńczeniem wydarzenia były
występy przedszkolaków. Zgodnie z tradycją dzieci zaprezentowały ludowy
program artystyczny. Ostatnie słowo
należało do córki bohaterki – Eweliny
Pawlik, która skierowała do zebranych
słowa podziękowania:
Dziękuję wszystkim osobom, które
wzięły udział w dzisiejszej uroczysto-

ści odsłonięcia tablicy dla upamiętnienia
Zofii Pawlik – mojej Mamy – w podziękowaniu za wybudowanie Przedszkola nr
4. Niech to przedszkole będzie symbolem
inicjatyw, które powinni podejmować inni
na rzecz edukacji najmłodszych i środowiska lokalnego.
Uroczystość w Przedszkolu nr 4
w Dniu Edukacji Narodowej wywarła
duże wrażenie na nauczycielach wychowania przedszkolnego oraz środowisku
lokalnym. Widać było wielkie zaangażowanie organizatorów – zwłaszcza władz miasta i gospodarzy Przedszkola nr 4. Po 44 latach od inauguracji pracy placówki nadal cieszy się ona
uznaniem środowiska, a kolejne grupy
najmłodszych mieszkańców Opoczna
bawią się i uczą w jej przyjaznych wnętrzach.
Jadwiga zamaria
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Jest święto taty
i Dzień Strażaka,
a dzisiaj mamy
dzień Przedszkolaka!
Michaela LUdWiG
od takim hasłem obchodziliśmy tegoroczny Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka. Ludzie
różnych profesji mają swój dzień.
Od kilku lat przedszkolaki również.
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
jest okazją do podkreślenia znaczenia wychowania przedszkolnego i roli
przedszkola, które bawi, ucząc, i uczy,
bawiąc. W Śląskim Oddziale OMEP
dzień ten ma kilka odsłon: w jednym
przedszkolu jest świętem samych kilkulatków, a gdzie indziej obchody łączą
dorosłych i dzieci, za każdym razem
uświadamiając, że przedszkole jest
miejscem, które pomaga otwierać drzwi
do lepszej przyszłości małego człowieka.

wało Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach. Były to: piosenki na powitanie, zabawy pomagające identyfikować
się z grupą rówieśników, aktywności
pomagające poznać siebie (swoje ciało)
oraz zabawy z chustą animacyjną. Najmłodsze przedszkolaki czerpały radość
ze wspólnej aktywności plastycznej,
ruchowej, a starsze dzieci poznały
smak rywalizacji i znaczenie niesienia pomocy potrzebującym w zabawie
„Kłopot królowej”. Wspólne zabawy
i stroje połączyły grupy: Pszczółek,
Biedronek, Krasnoludków i Kubusiów,
a także dzieci z grupy Smerfy z Gminnego Przedszkola w Trachach.

Święto dzieci

Dzień Przedszkolaka w jesiennej odsłonie zaproponowało Gminne Przedszkole w Sierakowicach. Dzieci wyszły
poza mury placówki, by wraz z doros-

P

Serię niespodzianek dla wychowanków, pomagających im z uśmiechem
wejść w nowe środowisko, przygoto-
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Zdrowe przedszkolaki

łymi świętować ten dzień w jesiennej
odsłonie: poznając tajemnice drzew,
hasając na kartoflisku, odwiedzając
sklep, który okazał się warzywno-owocowym rajem. Ponadto przedszkolaki
mogły degustować jesienne, zdrowe
przysmaki. Najsmaczniejsze były tradycyjnie upieczone ziemniaki, zjedzone na świeżym powietrzu. Dzięki
rodzicom, dziadkom, leśniczemu i pani
ekspedientce był to czas równie przyjemny, co pożyteczny.

Czy maluchem,
czy starszakiem, każdy chce
być przedszkolakiem
Na wspólne obchody Dnia Przedszkolaka dzieci i rodziców zaprosiło Przedszkole „Chatka Uszatka” z Gliwic. Tego
dnia na scenie przed rodzicami debiutowały najmłodsze przedszkolaki. Starsze dzieci tańczyły, śpiewając w różnych językach, oraz udzielały dobrych,
zabawnych rad początkującym przedszkolakom i debiutującym w przedszkolu rodzicom. Uśmiech pojawiał
się na twarzach dużych i małych, kiedy
pani dyrektor za pomocą dyrektorskiej kredki z powagą pasowała kolejne
dzieci na przedszkolaki. Podczas uroczystości nie zabrakło smacznych
i zdrowych przekąsek. Tym razem było
to ciasto marchewkowe przygotowane
przez dzieci.
Michaela Ludwig
Śląski Oddział OMEP
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Jemy kolorowo
i zdrowo
edyta kUbarSka,
agata SzczePańczyk
bserwując współczesne przedszkolaki, coraz częściej dostrzegamy wśród nich dzieci
ociężałe, otyłe i powolniejsze niż kiedyś lub odwrotnie – bardziej nadpobudliwe, impulsywne i nerwowe. Do
tych problemów często dochodzi jeszcze mała odporność, która prowadzi do
nawracających chorób (np. przeziębień,
zapalenia gardła czy oskrzeli) oraz alergii. Zdrowie dziecka, jego prawidłowy
rozwój, samopoczucie i dobre relacje
z rówieśnikami zależą od wielu czynników, m.in. od odpowiedniego żywienia. Aktywna postawa wobec zdrowia
powinna być kształtowana od wczesnego
dzieciństwa. Większość przedszkoli
i szkół w Polsce prowadzi własne kuchnie i ma olbrzymi wpływ na kształtowanie nawyków żywieniowych dziecka.
Ważne, aby były to zdrowe nawyki.
Zwykle jednak trudno zrealizować te
zamierzenia, gdyż nawet najmłodsi ulegają reklamom i modom. Modne diety,
które rzadko są prawidłowo zbilansowane i nie nadają się dla dzieci, są również często promowane w domu.
Nasze przedszkole od dawna podejmuje działania, które mają na celu promowanie zdrowia wśród wychowanków.

o
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Dobrze zbilansowana dieta,
polegająca na dostarczaniu
dziecku wszystkich
potrzebnych składników
pokarmowych w ilościach
zgodnych z normami
zapotrzebowania, jest
podstawą jego zdrowia.
Z tego względu prowadzimy także edukację żywieniową oraz wdrażamy maluchy do właściwego, kulturalnego spożywania posiłków.
W żywieniu przedszkolaków stawiamy na zdrową dietę, zbilansowaną
pod względem energii i wszystkich
składników odżywczych oraz urozmaiconą, to znaczy taką, która zawiera
różne produkty. To bardzo ważne, bo
każdy z nich dostarcza innych składników odżywczych niezbędnych dziecku
do prawidłowego funkcjonowania.
Jadłospisy przygotowujemy zgodnie
z dekalogiem dietetycznym, czyli piramidą żywienia opracowaną przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
Dzieci przebywają w naszej placówce do dziewięciu godzin dziennie.
Zależy nam więc, aby chciały wszystko
zjadać z apetytem. W trosce o ich dobro
i zdrowie wprowadziliśmy raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej śniadania w formie szwedzkiego stołu.
W tej propozycji biorą udział wycho-

wankowie ze wszystkich grup. Podczas śniadania przedszkolaki samodzielnie przygotowują sobie kanapki,
mając do wyboru: mieszane pieczywo,
warzywa, sery, wędliny i jajka. Nasze
dzieci wiedzą, że warzywa powinny
być częstym gościem na ich talerzach.
Z dostępnych produktów, wśród których ważne miejsce zajmują pomidory,
szczypiorek, sałata, ogórki i inne sezonowe warzywa, powstają więc pyszne,
kolorowe kanapki. Dzieci decydują
o tym, co chcą zjeść, i same układają
na kanapce wybrane składniki. Przedszkolaki są zachwycone nowym sposobem podawania śniadania. Kanapki
sporządzone według własnego pomysłu bardzo im smakują i nawet niejadki
zjadają swoją porcję z wielkim apetytem. Maluchy, komponując kanapki,
nie tylko dobrze się bawią, lecz także
uczą się samodzielności i podejmowania odpowiedzialnych wyborów. Mamy
nadzieję, że szwedzki stół stanie się tradycją naszego przedszkola.
Warto nadmienić, że niektóre
warzywa pochodzą z przedszkolnego
ogródka. Dzieci, zwłaszcza te młodsze,
lubią pomagać przy pracach ogrodniczych. Sadzenie roślin, obserwowanie,
jak rosną, zbieranie i zjadanie ich podczas śniadań to fascynujące zajęcia.
Do utrzymania odpowiedniej
temperatury przygotowanych potraw
stosujemy bemary. Dzięki nim dzieci,
które przychodzą nieco później do
przedszkola, zjadają ciepłe posiłki.
edyta kubarska, agata Szczepańczyk
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43
w Częstochowie
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■ na półce z książkami

Przygody
misia Aspi
iwona PieTrUcha
ostek jest niezwykle urodziwym, ale bardzo samotnym
misiem. Najchętniej bawi
się sam w swoim pokoju, oddając się
ulubionym zajęciom: czytaniu książek
i układaniu klocków. Kostek uwielbia
również samotne spacery – wędruje
wówczas w zaciszne miejsca, siada
w odizolowanych zakątkach i z przyjemnością pogrąża się w lekturze. Nade
wszystko miś ceni sobie spokój i ciszę.
Podczas jednego z takich spacerów zdarza mu się mały wypadek: pod misiem załamuje się kładka

K
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i nasz bohater wpada do rwącej rzeki.
Na pomoc przychodzi mu zajączek
Kuba. Od tego momentu zaczyna
się ich niezwykła przyjaźń. Niezwykła, gdyż przyjaciele bardzo się różnią. Każdy z nich preferuje inny sposób spędzania wolnego czasu, lubi
inny rodzaj aktywności. Zajączek jest
raczej odważny, miś natomiast nie
lubi zmian, odczuwa lęk przed nieznanym, a wizyta u lekarza urasta
do rangi katastrofy. Ale od czego ma
się przyjaciół? Kuba próbuje oswoić
Kostka ze światem: zabiera go na koncert muzyki disco, do wesołego miasteczka, przekonuje do wizyty u lekarza. Niestety, okazuje się, że to coś,
co mieszka we wnętrzu misia i powoduje lęki, jest silniejsze. A zaburzenia,
które pojawiają się u misia, bardzo
utrudniają mu funkcjonowanie w środowisku.
Któregoś dnia w rodzinie zajączka
zdarza się nieszczęśliwy wypadek –

przewraca się stare drzewo na ich dom
i tracą dach nad głową. Nasz smutny
miś, mimo że nie potrafi odczuwać
empatii, robi rzecz niezwykłą, by
pomóc przyjacielowi.
Podaj łapkę, misiu1 to piękna opowieść o potrzebie akceptacji i tolerancji inności, o niezwykłej sile przyjaźni, która potrafi czynić cuda i kruszyć nawet największe bariery, bo: Od
tego są przyjaciele, misiu. Są przy tobie nie
tylko wtedy, gdy jest wesoło, ale również
wtedy, gdy jest smutno. Książka pokazuje nam, że w naszym otoczeniu żyją
inni, którzy często sprawiają wrażenie
dziwaków i nie pozwalają się do siebie zbliżyć. Nierzadko ich odrzucamy,
nie próbujemy zrozumieć, przechodzimy obok obojętnie. Jednak pod tą
powłoką inności są wrażliwi i bogaci
wewnętrznie ludzie, którzy posiadają
K. Głuszko, Podaj łapkę, misiu, Wydawnictwo Alegoria,
Warszawa 2015.

1
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wiele cech i umiejętności. Książka
uzmysławia również inną istotną
sprawę – o tej inności należy z dziećmi
rozmawiać, by uczyć je empatii, zrozumienia i tolerancji.
Bohaterowi opowieści funkcjonowanie w środowisku utrudnia coś,
co nazywa się zespołem Aspergera.
Książka w prosty sposób tłumaczy –
zarówno najmłodszemu czytelnikowi,
jak i dorosłemu odbiorcy – zawiłości tego zaburzenia, przekazując dyskretnie sposoby radzenia sobie z nim,
i jednocześnie uświadamia, jak wielki
potencjał drzemie w każdym z nas,
niezależnie od naszego stanu psychofizycznego.
Autor książki – Krystian Głuszko
– sam jest dotknięty zespołem Aspergera. Jest bardzo aktywnym człowiekiem: pisze książki dla dorosłych
i dzieci, prowadzi blog, jest spełnionym mężem i ojcem. Jednym słowem
– swoją życiową postawą udowadnia, że nawet z takim trudnym zaburzeniem można szczęśliwie funkcjonować w otaczającym świecie i radzić
sobie z ograniczeniami, jakie przynosi
Aspi (czyż nie piękne to określenie?).
Ta lektura to perełka na wydawniczym rynku dla dzieci. Nie ma drugiej takiej książki poruszającej temat
PrzedszkolneABC • 1/2016

zespołu Aspergera. Co więcej, uświadamia małemu czytelnikowi zaburzenia związane z tą chorobą, ale też
pomaga starszym zarówno przez treść,
jak i wskazówki zawarte na końcu
książki. Wskazówki są swoistym dekalogiem tłumaczącym dorosłym zachowanie misiów Aspi – w kilku akapitach
autor zawarł cały bagaż zalet, jakimi
charakteryzują się ludzie z zespołem
Aspergera, i wierzcie mi, zrobił to bardzo sugestywnie.
Przeczytałam książkę swoim
przedszkolakom.
Mimo
trudnej
tematyki opowieść wydawała mi się
dostępna nawet dla najmłodszego czytelnika. I nie pomyliłam się – dzieci
słuchały jak zaczarowane, siedząc
w zupełnej ciszy i w bezruchu. Myślę,
że to wielka zasługa głównego bohatera. Autor nie mógł bowiem lepiej
go dobrać. Przecież miś to najlepszy przyjaciel dzieci. Któż więc lepiej
potrafi wytłumaczyć najmłodszemu
czytelnikowi nawet bardzo skomplikowane zagadnienia?
Książka jest bardzo ładnie wydana,
ukazała się na rynku dzięki Wydawnictwu Alegoria. Zwraca uwagę jej strona
graficzna – piękne i kolorowe ilustracje autorstwa Beaty Kuleszy-Damaziak. Ciekawym pomysłem jest również zaprezentowanie tekstu w dwóch

wariantach: literackim i poetyckim. Równolegle z opowieścią epicką
o Kostku autor snuje opowieść poetycką
i ma się wrażenie, że wierszyk adresowany jest do jeszcze młodszego czytelnika. Dobry gatunkowo papier, solidna,
twarda okładka oraz ciekawy format
dopełniają całość. Wielkim atutem jest
również fakt, że merytorycznie książkę
wspierały instytucje od lat działające na
rzecz autyzmu, m.in. Fundacja Synapsis, Akademia Pedagogiki Specjalnej,
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej
oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Nauczycielom daje poczucie pewności, że mają do czynienia nie
tylko ze zwykłą opowieścią, lecz także
z cennym środkiem dydaktycznym.
Książkę Krystiana Głuszki polecam zarówno rodzicom i dzieciom
z zespołem Aspergera, jak i czytelnikom zdrowym, by łatwiej im było
zrozumieć świat osób Aspi. Polecam ją także, a może przede wszystkim, nauczycielom. To bowiem swoista bajka terapeutyczna i ujmujący za
serce literacki przewodnik po świecie
dziecka z zespołem Aspergera. Warto
ją mieć na swojej półce z książkami.
iwona Pietrucha
Publiczne Przedszkole
im. św. Stanisława Kostki w Wilczy
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RONDELKI
Występują: Narrator, cztery Bałwanki.
Bałwanki kupują rondelki i okropnie się przy tym przepychają.
Narrator
Bałwanek I
Bałwanek II

Kupują bałwanki rondelki.
Poproszę rondelek niewielki!
Czy znajdę rondelek we wzorki –
w choinki, w śnieżynki, w sikorki?

Bałwanek III

Koniecznie chcę kupić rondelek,
na którym jest biały pudelek!

Bałwanek IV

Przepraszam! Czy ja się nie liczę?
Ja sobie rondelek pożyczę!

BałwankI (razem) Gdy staniemy przed lusterkiem –

ja z rondelkiem, ty z rondelkiem,
to się pięknie ukłonimy
i w kucharzy się zmienimy!

Dorota Gellner

Utwór pochodzi z książki Teatrzyki na cztery pory roku* autorstwa Doroty Gellner i Danuty Gellnerowej. Książka zawiera
35 wierszowanych krótkich przedstawień, które można zrealizować zarówno ze starszymi, jak i młodszymi dziećmi.
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Wszystkie utwory to unikatowe, nigdzie dotąd niepublikowane inscenizacje, które są doskonałą okazją do zabawy
w przedszkolu i w domu.
29

* D. Gellnerowa, D. Gellner, Teatrzyki na cztery pory roku, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2015.
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Formularz zamówienia
prenumeraty czasopisma
dane zaMaWiaJąceGO / dane dO FakTUry dLa inSTyTUcJi*
Imię i nazwisko osoby zamawiającej

Nazwa instytucji*
Ulica, nr domu i mieszkania
Kod pocztowy, miejscowość
NIP*

Telefon (z numerem kierunkowym)

Adres e-mail

Trzy
kolejne wydania**

zamawiam:

72 zł

Sześć
kolejnych wydań**

144 zł

Jedenaście
kolejnych wydań**

264 zł

W przypadku przedłużenia prenumeraty do 31 stycznia 2016 roku
udzielamy rabaTU w wysokości:
➜
➜
➜

5% przy zamówieniu sześciu kolejnych wydań. Cena z rabatem wynosi 137 zł.
10% przy zamówieniu jedenastu kolejnych wydań. Cena z rabatem wynosi 238 zł.
15% przy zamówieniu więcej niż trzech prenumerat rocznych (jedenaście wydań każda) dla jednego odbiorcy.

Wysyłając formularz zamówienia, wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę „Przedszkolne ABC”
Małgorzata Narożnik, ul. Maklakiewicza 13/6, 02-642 Warszawa w celach marketingowych i zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej
przesyłanej drogą elektroniczną.

Miejscowość i data
Podpis osoby zamawiającej

Pieczątka instytucji i podpis osoby upoważnionej*

Wypełniony formularz można odesłać pocztą na adres Redakcji:
„Przedszkolne abc”, ul. Maklakiewicza 13/6, 02-642 Warszawa.
Zamówienie można złożyć również przez stronę internetową: http://www.przedszkolneabc.pl/.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 794 994 190.
cena jednego egzemplarza wynosi 24 zł (z VaT). koszty wysyłki pokrywa Wydawca.
* Proszę wypełnić w przypadku instytucji.
** Proszę wpisać krzyżyk w wybrane pole.

