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Drodzy Czytelnicy!
Bieżący rok upływa pod znakiem ważnych
wydarzeń kulturalnych. Jednym z nich są obchody
Roku Teatru Polskiego, zbliża się również
Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji
w numerze znalazły się materiały dotyczące
znaczenia bezpośredniego kontaktu dziecka
z teatrem oraz roli nauczyciela w tworzeniu
warunków do poznawania języka sztuki przez
przedszkolaki, dostrzegania piękna w dziełach
literackich i w otaczającym środowisku, a także
odczuwania potrzeby wyrażania go w twórczości
artystycznej. Temat wychowania przez sztukę,
podjęty w tekstach Percepcja przedstawienia
teatralnego oraz Trzy odsłony „Kota w butach”
w warszawskim Guliwerze, będzie kontynuowany
w kolejnych wydaniach.
Cyklicznie będą się pojawiały również
artykuły o zdrowiu dzieci. Uważamy bowiem,
że wzmocnienie i ochrona zdrowia powinny
być przedmiotem stałej troski i najważniejszym
zadaniem zarówno rodziców, jak i nauczycieli.
W numerze znajdą Państwo informacje
o chorobach zakaźnych wieku dziecięcego
i reumatyzmie – chorobie, która dotyka nie tylko
dorosłych.
Przedszkolaki są ciekawe świata i odczuwają
naturalny głód wiedzy, który starają się zaspokoić
wszelkimi sposobami. Eksperymentują, badają
i obserwują otaczającą je rzeczywistość.
Wyciągają wnioski, które często zaskakują
dorosłych. Polecamy scenariusze zabaw
badawczych inspirowanych zbliżającą się wiosną.
Życzymy miłej lektury
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Nr 2 LUTY 2015 1 (I) Okładka: Fotolia
Nr wpisu do rejestru czasopism: VII Rej. Pr. 1560/2015
RADA REDAKCYJNA: Jolanta Andrzejewska, Anna Izabela Brzezińska, Elżbieta Jaszczyszyn, Krystyna Kamińska, Maria Kielar-Turska (przewodnicząca), Marta Kotarba-Kańczugowska, Jolanta Olkusz, Ewa Skwarka, Anna Wróbel
REDAKCJA: Małgorzata Narożnik (redaktor naczelna), Teresa Dziurzyńska (z-ca redaktor naczelnej), Iwona Zarzycka (sekretarz redakcji), Bernadeta Stępień (korekta)
ADRES REDAKCJI: 02-642 Warszawa, ul. Maklakiewicza 13/6, tel. 794 994 190,
e-mail: redakcja@przedszkolneabc.pl
WYDAWCA: Małgorzata Narożnik, e-mail: m.naroznik@przedszkolneabc.pl,
tel. 794 994 190
REKLAMA: redakcja@przedszkolneabc.pl
PROJEKT: Vegadesign
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

2

PrzedszkolneABC | 2/2015

Luty
Trzeszczą płoty,
wrzeszczą koty
i pieją koguty.
W śnieżnych zaspach
pewnie zaspał
oszroniony luty.
Nad polami i łąkami
brzmi skowronka piosnka.
– Zbudź się, luty, bo już pora!
Pakuj prędko śnieg do wora!
Słyszysz? Idzie wiosna!
Franciszek Kobryńczuk
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o rozwoju i wychowaniu ex cathedra

W literaturze można znaleźć
tyle definicji wartości, ile
jest dyscyplin naukowych,
a i wewnątrz poszczególnych dziedzin wiedzy badacze i teoretycy różnie wyjaśniają to pojęcie. Najwięcej
do powiedzenia na temat
wartości ma zapewne aksjologia, będąca działem filozofii określanym jako nauka
o wartościach, o tym, co cenne (gr. aksios – cenny). Wiele
jednak innych nauk humanistycznych również zajmuje
się tym tematem, nie wyłączając pedagogiki czy psychologii, które uznają wartości za cenne źródło wychowania i rozwoju człowieka.
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Wychowanie
do wartości

Monika DEJA

W

języku potocznym słowo wartościowy utożsamiane jest z czymś
dobrym, cennym, pożądanym. Od takiego rozumienia
wartości niewiele różni się definicja
przyjęta na gruncie teorii wychowania.
Podaje ona, że wartością jest to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla
jednostki i społeczeństwa oraz jest
ze wszech miar godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel ludzkich dążeń
(za: Łobocki, 2006, s. 96). Wartości
określane są też jako standardy zachowań, które zostały wykształcone
i zinternalizowane podczas procesu

wychowania. Bardzo często słowo
wartość jest dla człowieka kryterium
oceny spostrzeganych rzeczy lub sytuacji, powodując, że klasyfikuje on
je jako dobre czy złe, pozytywne
albo negatywne. Uznawane przez
nas wartości wyrażają również to,
co według nas jest słuszne, co powinno być obowiązkiem i o co warto
zabiegać, angażując w to swoje wysiłki. Na podstawie wartości, które są
ważne i cenne dla danej osoby, można także wnioskować o tym, co jest dla
niej naprawdę istotne, czego pragnie
i jak chciałaby postępować.
Pojęcie wartości zwykle rozumiane
jest jako kategoria pozytywna. W literaturze naukowej można odnaleźć jednak
podejście zaprezentowane przez Maxa

o rozwoju i wychowaniu ex cathedra
Schelera, opisujące wartości zarówno
pozytywne (jako coś, co nam się podoba,
do czego dążymy, czego pragniemy), jak
i negatywne (jako coś, co nam się nie podoba, nie interesuje nas, budzi naszą niechęć). Dychotomia ta prowadzi do wyodrębnienia dwóch podzbiorów wartości,
które są swoimi przeciwieństwami, jak
np. dobro i zło, piękno i brzydota, prawda i kłamstwo. Wydaje się, że z punktu
widzenia pedagogiki oraz celów, jakie
stawiają sobie wychowawcy i nauczyciele, najważniejsze są wartości pozytywne.
One bowiem powinny być poznane,
a przede wszystkim uwewnętrznione
w procesie wychowania.
W literaturze obok definicji wartości można znaleźć wiele ich klasyfikacji.
Na gruncie pedagogiki i teorii wychowania wyrasta typologia przedstawiona przez
Janusza Homplewicza (Homplewicz,
1996). Jest ona ukierunkowana religijnie,
ponieważ uznaje, że wartością nadrzędną jest Bóg, który – według autora – jest
ostatecznym celem i uzasadnieniem życia człowieka. Wartości tej Janusz Homplewicz podporządkował dwie kolejne
grupy wartości wychowania oraz określił
je mianem transcendentnych i naturalnych. Grupa pierwsza zawiera w sobie
ideę dziecięctwa Bożego i łączności z Bogiem, cnoty wiary, nadziei i miłości oraz
nakaz czynienia dobra, a unikania zła.
Druga grupa wartości opiera się z kolei
na humanizmie, z którego wyrastają: szacunek dla człowieka i jego godność, dojrzałość emocjonalna i intelektualna oraz
postawa tolerancji. W dalszej kolejności
autor ten dzieli etyczne wartości wychowania na wewnętrzne i społeczne. Wartości wewnętrzne, wypływające głównie
z grupy wartości transcendentnych, odnoszą się do osobowości człowieka oraz
mają związek z jego rozwojem, a także
z postawą, którą prezentuje, i czynami, które są jego udziałem. Zalicza się
do nich m.in. dobroć, życzliwość, miłość,
wdzięczność, zaufanie, wspaniałomyślność, cierpliwość, uczciwość, altruizm,
pokorę i odwagę. Wartości społeczne natomiast wynikają z wartości naturalnych
oraz kształtują przede wszystkim obecność człowieka w rodzinie, a także w innych relacjach interpersonalnych, w życiu społecznym i zawodowym. Wśród
nich należy wymienić m.in. koleżeństwo

i przyjaźń, pomoc i służbę, opiekę, braterstwo czy umiejętność dawania dobrego przykładu. Janusz Homplewicz zwraca
uwagę na fakt mnogości, różnorodności
i uniwersalności wartości wychowania.
Porównuje je do palety, z której człowiek
wybiera zależnie od sytuacji te barwy,
które w danej chwili są potrzebne i stosowne. Dopiero zestawienie tych wartości w codziennych sytuacjach pozwala
na stworzenie pięknego i pełnego ich
obrazu.
Inną klasyfikacją wartości, bardzo użyteczną w pedagogice, jest systematyzacja
Ryszarda Jedlińskiego (za: Łobocki, 2002,
2006). Wyodrębnił on następujące grupy
wartości: transcendentne (Bóg, wiara,
zbawienie, świętość), uniwersalne (prawda i dobro), estetyczne (piękno), poznawcze (wiedza, mądrość, refleksyjność),
moralne (m.in. miłość, przyjaźń, uczciwość, wierność, godność, honor, szczerość, sprawiedliwość), społeczne (rodzina, patriotyzm, demokracja, solidarność,
tolerancja), witalne (życie, zdrowie, siła),
pragmatyczne (praca, zaradność, spryt,
talent) oraz wartości prestiżowe (sława,
kariera, pieniądze, władza) i hedonistyczne (zabawa, seks, radość).
Ciekawa jest też typologia wartości w ujęciu socjologicznym (za: Łobocki, 2007). Zakłada ona podział
wartości na ostateczne, podstawowe
i codzienne. Grupę wartości ostatecznych dla ludzi wierzących tworzy Bóg
i to, co ma odniesienie religijne, dla
osób niewierzących natomiast będą
to wszelkie wartości humanistyczne.
Do wartości podstawowych zalicza się
te, które mają na uwadze poszanowanie godności człowieka oraz wiążą się
z rozwojem osobowości. Będą to zatem: życie, wolność, prawda, tolerancja, solidarność, pokój, sprawiedliwość
czy też patriotyzm. Z kolei wartościami
codziennymi nazywamy to, co dotyczy
drobnych, powszednich spraw, a związane jest chociażby z przyjemnościami
zmysłowymi, sukcesami towarzyskimi,
osiągnięciami zawodowymi lub materialnymi.

zajmują istotne miejsce w życiu każdego
człowieka, także tego najmłodszego, i decydują o jego egzystencji, sensie i jakości
życia, relacjach interpersonalnych, stosunku do siebie, rówieśników, nauczycieli
i świata (Denek, 2003, s. 22). Wychowanie, w którym brak jest odniesień do wartości i nie wprowadza się dziecka w ich
świat, jest z reguły wychowaniem połowicznym i mało skutecznym, a nierzadko bezmyślnym i społecznie szkodliwym.
Przede wszystkim nie przygotowuje ono
wystarczająco do podjęcia życiowo ważnych decyzji, zgodnych z podstawowymi
zasadami moralności (za: Łobocki, 2006,
s. 102). Kontakt nauczyciela z dzieckiem
będzie najbardziej owocny, gdy pozna on
system wartości swojego wychowanka,
bo dopiero to pozwala w pełni go zrozumieć. Ów system jest bowiem często
fundamentem ludzkiej tożsamości, podmiotowości oraz całej życiowej postawy
człowieka. To wyznawane wartości przesądzają o celach, wyborach i podejmowanych decyzjach. Wpływają też na to,
w jaki sposób zostanie wykorzystana zdobyta wiedza i posiadane umiejętności.
Istotne zatem w edukacji i wychowaniu
dziecka jest tworzenie sytuacji, w których
będzie ono mogło poznać i zrozumieć
znaczenie poszczególnych wartości, a następnie je zaakceptować i uwewnętrznić.
Pomogą one najpierw dziecku, a następnie dorosłemu człowiekowi, którym się

Wprowadzenie dziecka
w świat wartości

Dlaczego tak ważne będzie więc wychowanie do wartości? Ponieważ to one
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stanie, pokierować swoim życiem tak,
aby zawsze postępować zgodnie z własnym sumieniem oraz by mieć na uwadze
dobro innych ludzi, a nie tylko własne.
Ochronią one również przed relatywizmem moralnym, nihilizmem, samowolą oraz przed popieraniem zachowań
sprzecznych z prawem naturalnym, godnością ludzką czy moralnością. A zatem
wychowanie ukierunkowane na wartości
będzie korzystne nie tylko w wymiarze
indywidualnym, lecz także społecznym,
stanowiąc gwarancję ładu społecznego.

Wartości uniwersalne

Czy jednak obojętne jest, jakie wartości przedstawimy i wpoimy naszym
dzieciom i wychowankom? Oczywiście,
że nie. W wychowaniu niezwykle istotne jest skupienie się na tych wartościach,
które najczęściej nazywamy uniwersalnymi, podstawowymi, ogólnoludzkimi
czy też ponadczasowymi. Oscylują one
wokół tzw. klasycznej triady wartości,
którą tworzą: prawda, dobro i piękno. Wymienione wartości harmonizują
z większością tych, które najczęściej w literaturze nazywane są transcendentnymi,
moralnymi czy poznawczymi. Nie oznacza to jednak, że można bagatelizować
znaczenie wartości materialnych, witalnych lub prestiżowych. One również są
ważne, ale dopiero w kontekście wartości
uniwersalnych nabierają właściwego znaczenia i wymiaru. To przez pryzmat wartości podstawowych dzieci poznają, że
istotne są dobra materialne, ale należy się
nimi dzielić z potrzebującymi; że sława,
kariera i pieniądze wtedy dają szczęście,
kiedy dzięki nim możemy pomóc innym;
że lepiej jest „być” niż „mieć”.
Przekazywanie wychowankom wartości uniwersalnych jako pierwszych
pozwala młodym ludziom w porę przeciwstawić się konsumpcjonizmowi czy
stylowi życia, który oparty jest na pogoni
za pieniądzem i dobrobytem. Daje także
podstawę do nauki wartościowania działań swoich oraz drugiego człowieka, ale
też wyzwala pragnienie bycia dobrym,
pożytecznym i pomocnym dla innych.
To głównie wartości podstawowe nadają
życiu sens i określają właściwe odniesienie, chroniąc przed moralnym chaosem
i kształtując człowieczeństwo. Niestety
nauczyciele i wychowawcy często zanie-
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dbują rozwój moralny i duchowy wychowanków na rzecz rozwoju intelektualnego, stawiając wartości poznawcze ponad
wszystkie inne, co jest niezgodne z przyjętą hierarchią. Jakie zatem wartości należy w pierwszej kolejności przekazywać
swoim podopiecznym? Na pewno warto
pamiętać o altruizmie, tolerancji, sprawiedliwości, prawości, odpowiedzialności, przyjaźni, miłości bliźniego i ojczyzny, ale nie można pominąć również
wartości, jaką człowiek jest sam w sobie.
Refleksje te prowadzą do słusznego
przekonania, że pojęcie wartości jest
tożsame z pojęciem celu wychowania
albo przynajmniej bliskoznaczne do niego, ponieważ, jak podkreśla Łobocki,
na ogół celowi wychowania, cieszącemu się powszechną aprobatą społeczną,
przysługuje określona wartość będąca
jednocześnie jego uzasadnieniem (Łobocki, 2006, s. 119). Nie zawsze jednak
jest odwrotnie – czasami pewne wartości nie mają przełożenia na cele wychowania dziecka, a to, co pragniemy przekazać, nie jest poparte żadną wartością.
Ważne jest zatem, by priorytetowe były
takie zamierzenia wychowawcze, które
wypływają z wartości uniwersalnych,
a więc pierwotnych. To bowiem wartości same w sobie będą dowodziły racji
wyznaczonych celów oraz nadadzą im
sens, będą niejako źródłem inspiracji
i wytycznych do planowania przez nauczycieli swoich działań – w tym kontekście wartości mają pierwszeństwo
nad celami wychowania, są dla nich
punktem wyjścia. Wszelkie cele wychowawcze są jedynie próbą konkretyzacji
wartości.

Dziecko w świecie wartości

Robert James Havighurst opracował
koncepcję zadań rozwojowych, według
której człowiek w swoim życiu przechodzi przez kolejne stadia rozwoju, napotykając wiele problemów charakterystycznych dla danego etapu. Rozwiązanie tych
zadań skutkuje poczuciem szczęścia i zadowolenia, a niepowodzenie wywołuje
smutek, brak akceptacji przez otoczenie
oraz może powodować trudności w rozwiązaniu kolejnych zadań. Okres średniego dzieciństwa to przede wszystkim
czas na uczenie się ról płciowych, rozwijanie kompetencji społecznych w kontak-

tach z grupą rówieśniczą, a także świadomości, moralności oraz właśnie systemu
wartości. W dzisiejszym społeczeństwie
normy i wartości przekazuje zarówno
rodzina, szkoła, przedszkole, Kościół, jak
i grupa rówieśnicza czy media. Niestety,
nie zawsze instytucje te propagują ten
sam system wartości – w tym względzie
panuje ogromne zróżnicowanie, a niejednokrotnie nawet dochodzi do konfliktu wartości.
Zadania wychowawców
Rozpoznanie istniejących sprzeczności, a następnie próba stworzenia
w miarę spójnego systemu oddziaływań wychowawczych, głównie
na linii: przedszkole – grupa rówieśnicza – rodzina.
l Wspieranie rodziców dziecka w realizowaniu zadań wychowawczych,
które przed nimi stoją, a do których należy niewątpliwie przekazywanie systemu wartości, oraz służenie
pomocą i radą w razie ewentualnych
trudności.
l Wprowadzenie dzieci w świat wartości, co podstawa programowa wychowania przedszkolnego ujmuje jako
budowanie systemu wartości, w tym
wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre,
a co złe – zadanie to realizuje się
przez edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości. Katarzyna Olbrycht
(2002) podaje, że edukacja aksjologiczna to przekazywanie wiedzy
na temat wartości, zwracanie uwagi
dziecka na sytuacje, w których należy dokonać wyboru wartości, a także
wspieranie w podejmowaniu decyzji co do przyjęcia postawy wartościującej. Wychowanie do wartości
z kolei to tworzenie i realizowanie
przez nauczyciela takiego programu wychowawczego, który oparty
jest na wartościach humanistycznych
i chrześcijańskich. To także wychowywanie i kształtowanie własną postawą prawego sumienia oraz zwrócenie
się ku wartościom moralnym jako
najważniejszym dla danej osoby.
Wszystko to nie może odbywać się
tylko na zajęciach z religii czy etyki,
ale musi być wszechobecne, przenikać całą edukację dziecka.
l

o rozwoju i wychowaniu ex cathedra
Przekazywanie wartości podopiecznym przebiega w kilku etapach. Najpierw muszą oni poznać daną wartość, a następnie zrozumieć
jej treść i znaczenie. Chodzi
tu zarówno o poznanie czysto
intelektualne, jak też o doświadczenie uczuć i przeżyć
(np. radości, zadowolenia,
dumy) związanych z wcieleniem ich w życie. Potem
dziecko dobrowolnie, po
uprzedniej refleksji, musi wartość zaakceptować i przyjąć,
czemu towarzyszy pragnienie
kierowania się nią na co dzień.
Ostatnim etapem jest poszanowanie danej wartości,
a także włączenie jej na stałe
do swojej hierarchii oraz osobowości, by stały się normami i drogowskazami życiowymi.
Zadanie wychowawcy w zakresie
edukacji aksjologicznej jest o tyle trudne, że musi on być partnerem swojego
podopiecznego w poznawaniu i konkretyzowaniu wartości, powinien również prowadzić z dzieckiem dialog,
a nie wywierać presję czy indoktrynować. Ważna jest cierpliwość, serdeczność i zaangażowanie oraz umiejętność
stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i szacunku. Nauczyciel powinien być przekonany co do słuszności
przekazywanej wartości, a także postępować zgodnie z tym, co mówi, czyli
po prostu powinien własnym przykładem zaświadczać o prawdziwości tego,
czego uczy.

Jak wprowadzać dzieci
w świat wartości?

Przedszkolaki najlepiej uczą się przez
zabawę, przez doświadczanie i przeżywanie tego wszystkiego, co chce się im
wpoić lub czego nauczyć. Nie inaczej
jest z wartościami. To codzienne sytuacje pozwalają odkrywać istotę i piękno
poszczególnych wartości. Wiele z nich
pojawia się w grupie przedszkolnej podczas kontaktów z rówieśnikami. Dzieci
uczą się na przykład współpracy i solidarności oraz poznają, czym jest przyjaźń, podczas wspólnych zabaw i pomagania sobie w wykonywaniu obowiązków

lub pokonywaniu wszelkich trudności.
Z kolei odpowiedzialności za swoje czyny uczą się, gdy trzeba ponieść konsekwencje własnego zachowania. Postawa
tolerancji kształtuje się natomiast, gdy
jednym z kolegów w przedszkolu jest
dziecko niepełnosprawne lub o odmiennym kolorze skóry. Empatia i wrażliwość
na potrzeby innych ludzi wzrastają przez
udział kilkulatków w różnych akcjach
charytatywnych. Ważne jest, by nauczyciel te codzienne sytuacje potrafił wykorzystać do przedstawiania wychowankom wartości, do refleksji nad nimi oraz
zwrócenia uwagi na pozytywne uczucia płynące z ich realizowania. Mądry
i świadomy swojej roli pedagog będzie
również potrafił w bezpiecznej atmosferze stworzyć okazje do tego, by dzieci
samodzielnie doświadczyły istoty pewnych wartości.
Innym sposobem zapoznawania maluchów z wartościami jest wprowadzanie bajek. Utwory takie często w bardzo
prosty sposób uczą odróżniania dobra
od zła oraz za pomocą przystępnych obrazów i symboli przekazują uniwersalne
prawdy i zasady postępowania. Dziecko, które identyfikuje się z ulubionym
bohaterem, łatwo przejmuje jego zachowania, dlatego bardzo ważny jest odpowiedni dobór książek i filmów, z którymi
ma kontakt młody człowiek. Im więcej
pozytywnych przykładów mu dostarczy-

my, tym szybciej nauczy się wprowadzać
je w życie.
Wychowywanie do wartości jest trudną, ale niezbędną sztuką, którą powinien
posiąść każdy pedagog i wychowawca.
Wprowadzanie dziecka w aksjologiczny
świat powinno rozpocząć się jak najszybciej i być realizowane przy każdej okazji.
Dzięki temu nasi wychowankowie zostaną wyposażeni w narzędzia, które ułatwią im podejmowanie życiowo dobrych
i trafnych decyzji.
Monika Deja
Psycholog
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Rozwój
moralny
i społeczny
przedszkolaka,
przyszłego ucznia
Piotr GARBOWSKI, Małgorzata SUCKIEL,
Paulina ŚNIECIKOWSKA

P

atrząc na 6-latka jak na
ucznia, musimy przyjąć szeroką perspektywę, w którą
wpisana jest rodzina, rówieśnicy, nauczyciele, szkoła i wiele innych
czynników mających wpływ na jego
przygotowanie do I klasy. Każda interakcja kilkulatka ze światem kształtuje go
w określony sposób, a to z kolei wpływa
na jego kolejne zachowania. Dlatego
w I klasie dzieci mogą się różnić poziomem rozwoju moralnego i społecznego. Różnice te wynikają z odmiennego
tempa rozwoju oraz różnic środowiskowych, tradycji rodzinnych czy systemów
wychowawczych rodziców. W każdym
dziecku tkwi potencjał, który warto wydobywać, aby mogło się w pełni rozwijać, stawać się częścią klasy i szkoły,
a później dorosłym obywatelem w społeczności lokalnej lub w swoim miejscu
pracy.

Rozwój moralny dzieci

Moralność jest różnie postrzegana i zależy od kontekstu kulturowego. Jednak istnieją pewne zasady uniwersalne, np. nie
wolno krzywdzić drugiej osoby, kraść,
kłamać, choć i te normy w różnym stopniu są przestrzegane w rodzinach. Z tego
powodu musimy mieć świadomość, że
6- i 7-latki mogą być na różnym poziomie
dojrzałości moralnej. Zauważanie różnic

8
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i wychwytywanie ich w celu usprawnienia
rozwoju moralności dzieci (poprzez naśladownictwo, branie przykładu ze starszych
kolegów czy motywowanie się nawzajem
do postępowania zgodnie ze standardami
moralnymi) jest ważnym zadaniem nauczyciela.
Pedagog przez swoje zachowanie pomaga kilkulatkom uwewnętrzniać wiedzę
na temat zasad i reguł moralnych oraz zachowań akceptowanych społecznie. Ważne jest jednak to, że interakcje przebiegają
dwutorowo – wychowankowie również
mogą na siebie oddziaływać. Nauczyciel
powinien stwarzać jak najwięcej okazji,
by dzieci mogły się nawzajem wspierać,
uczyć się od siebie czy też wzajemnie
się motywować do przestrzegania norm
społecznych i kulturowych (np. w trakcie
pracy w grupie). Ważne, aby kilkulatki potrafiły współpracować z innymi, wchodzić
w interakcje w sposób kulturalny, przepraszać za swoje błędy i często nieświadomie
wyrządzoną krzywdę, a także aby unikały
przyswajania stereotypów i uprzedzeń.
Nauczyciel powinien skupić się na działaniach edukacyjnych, które pozwolą kształtować postawę tolerancji i propagować
właściwe wzorce.
Dziecko idące do I klasy znajduje się
w fazie przejściowej między myśleniem
moralnym przedszkolaka a rodzącym się
myśleniem moralnym charakterystycznym
dla wieku szkolnego. Sześciolatek może
więc jeszcze nie rozumieć, dlaczego dorośli zabraniają mu niektórych zachowań.

Myślenie moralne przedszkolaków
Według Piageta dzieci w wieku 5–7
lat są na poziomie moralności heteronomicznej – realizmu moralnego (Vasta,
Haith, Miller, 2004). Traktują reguły jako
coś danego z zewnątrz i obowiązującego
w sposób bezwzględny, bezdyskusyjny;
reguły moralne istnieją dla nich jak prawa
fizyki. Nie uwzględniają intencji, a jedynie
materialny wymiar czynu, dlatego sposób
ich rozumowania z perspektywy dorosłego może wydawać się nielogiczny. Mają
trudności ze zrozumieniem, że krzywda,
która je spotkała ze strony innego dziecka,
mogła być jedynie nieszczęśliwym wypadkiem. Dlatego zawsze domagają się surowej kary dla winowajcy.
Nauczyciel musi być więc wyczulony
na konflikty mogące się pojawiać z tego
powodu. Młodsze dzieci mogą trzymać
się sztywno reguł w przeciwieństwie
do przedszkolaków starszych, które już rozumieją, że reguły są pewnymi umowami
i niekiedy można odstąpić od zasady, jednocześnie dbając o wspólne dobro. Należy stwarzać warunki, które umożliwiają
współpracę młodszych dzieci ze starszymi,
np. zachęcając je do wspólnej pracy nad
tworzeniem reguł do nowej zabawy.
Kolejnym aspektem charakterystycznym dla sposobu myślenia kilkulatka
w tym okresie jest jego bezrefleksyjne
podejście do nakazów i reguł ustalonych
przez dorosłych i starszych kolegów.
Dziecko uważa, że polecenie należy wykonać bez względu na pojawiające się

l
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nowe okoliczności. Należy więc wspierać
przedszkolaka w refleksyjnym pojmowaniu zasad. Zwracając uwagę na sens reguły, będzie mógł zrozumieć, że w specyficznych sytuacjach można postąpić
nieco inaczej, niż było to ustalone.
Myślenie moralne dzieci w okresie
wczesnoszkolnym
Kolejnym stadium w rozwoju moralnym jest autonomia moralna – relatywizm
moralny, który opiera się na wzajemnym
szacunku, równości i sprawiedliwości.
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym zaczynają stopniowo uwzględniać intencje
i umowność reguł (Vasta, Haith, Miller,
2004). Oznacza to, że kilkulatek kieruje
się nie tyle literą prawa, co jej duchem.
W przypadku, gdy ktoś wyrządzi mu
krzywdę, jest już skłonny do refleksji nad
tym, czy było to działanie celowe, czy raczej kwestia nieumyślnego wyrządzenia
krzywdy.
W jednej klasie mogą znajdować się
dzieci, które w różnym stopniu rozumieją reguły, a zatem zasady powinny być
krótkie i zwięzłe. Poza tym ważne, aby
w swojej treści zawierały wyjaśnienie.
Również kary powinny być dostosowane
do przewinienia i stanowić raczej rekompensatę za niewłaściwe zachowanie (bałagan = sprzątanie = docenianie pracy
osób sprzątających) oraz nieść ze sobą
informację na temat właściwego postępowania.
l

Od myślenia moralnego przedszkolaka do myślenia moralnego ucznia
Przedszkolaki, przechodząc stopniowo od moralności realizmu moralnego
do moralności relatywizmu moralnego,
zaczynają zdawać sobie sprawę z tego,
że ludzie mogą różnie oceniać określony czyn. Niektóre dzieci dostosowują
swoje zachowanie do innych, robią to,
co koledzy, ponieważ wyznają zasadę:
Rób to, co inni, ponieważ to jest właściwe.
Wówczas w klasie może wystąpić podział
na dzieci, które rozumieją już, że czasem
nie warto postępować zgodnie ze schematem narzuconym z góry, i na uczniów,
którzy nie są jeszcze na tym poziomie
rozwoju moralnego, jednak przez właściwą współpracę mogą go szybko osiągnąć.
U uczniów w I klasie podporządkowanie regułom może z początku wynil

kać z tego, że niektóre dzieci przyjmują
je jako pewnik. Z czasem, przy odpowiednim wsparciu, zaczynają jednak
rozumieć reguły bardziej świadomie,
jako umowy społeczne, które można
modyfikować. Doskonałym ćwiczeniem
elastyczności w stosowaniu reguł i możliwości ich negocjowania jest zabawa. Kiedy zmieni się jakiś element (np. pogoda,
liczba uczestników), dzieci zmuszone są
negocjować nowe zasady.
Kolejnym przejawem dynamicznie
dokonujących się zmian w zakresie myślenia moralnego 6-latka jest zmiana
tego, co motywuje dziecko do moralnego zachowania. Wcześniej motywowała
je myśl, że otrzyma nagrodę albo uniknie
kary. Jednakże im dojrzalszy jest kilkula-

Miller, 2004) – możemy się spodziewać,
że młodsze dzieci zastosują zasadą równości. Według tych kilkulatków (będących na niższym poziomie rozwoju moralnego) każdy powinien dostać taką
samą nagrodę, bez względu na wkład,
jaki wniósł w wykonanie zadania. Dzieci
starsze zaś kierują się zasadą sprawiedliwości, co oznacza, że nagrodę będą
rozdzielać proporcjonalnie do wkładu,
choć nie zawsze są to proporcje wyważone w sposób, który dorośli uznaliby
za sprawiedliwy. W takich sytuacjach
kilkulatki uważają, że więcej należy się
osobie, która będzie przez nich uważana
za bardziej pomocną, będącą w większej
potrzebie lub ogólnie mówiąc – dobrą
i lubianą.

W każdym dziecku tkwi potencjał, który warto
wydobywać, aby mogło się w pełni rozwijać,
stawać się częścią klasy i szkoły, a później
dorosłym obywatelem w społeczności lokalnej.
tek, tym lepiej rozumie, że należy kierować się również dobrem społecznym
(Kołodziejczyk, 2012). Na zachowanie
dziecka zaczyna wpływać rozumienie tego, jak powinno się zachowywać
w stosunku do innych ludzi, ze względu
na obopólne korzyści. Kilkulatek może
mieć satysfakcję z tego, że zachowuje się dobrze i moralnie, i dzięki temu
może zyskać w oczach innych (dorosłych
lub rówieśników), uszczęśliwić kogoś
czy budować satysfakcjonujące relacje
(z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami). Bardzo ważne jest, aby w takich
sytuacjach dziecko otrzymało pochwałę,
która potwierdzi słuszność jego działania.
Oczywiście sam fakt bycia na wyższym
poziomie rozumowania moralnego nie
gwarantuje tego, że uczeń I klasy uniknie
zachowania uznawanego za niemoralne,
np. pokusy oszustwa.
Różnice między dziećmi młodszymi
a starszymi możemy zauważyć również
w tym, jak spostrzegają one sprawiedliwość. Rozpatrując je na podstawie problemu, jak rozdzielić ograniczone środki
między osoby, które na nie zasługują –
a więc mamy tu do czynienia ze sprawiedliwością dystrybutywną (Vasta, Haith,

Nauczyciel powinien nie tylko dbać
o zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w klasie i szkole oraz zachęcać
do ich przestrzegania, lecz także tłumaczyć im przyczyny zachodzących sytuacji
oraz wspólnie z wychowankami poszukiwać motywów i intencji zachowań. Jest
to konieczne, dlatego że dzieci w tym
wieku dopiero uczą się przyjmować
i rozumieć perspektywę innych osób.
Określone zajście widzą tylko z własnej
perspektywy i traktują swoją interpretację jako obiektywną i jedyną prawdziwą.
W przezwyciężeniu tej trudności może
pomóc nauczyciel zachęcający wychowanków do refleksji nad różnymi sytuacjami i własnymi działaniami.

Rozwój społeczny dzieci
w wieku wczesnoszkolnym

Problem kompetencji społecznych
jest bardzo złożony. Poziom, na jakim
znajduje się dziecko, zależy w znacznym stopniu od jego wcześniejszych
doświadczeń życiowych, na które składają się: różnorodność środowiska, styl
wychowania i wzorce nabyte w najbliższym otoczeniu, struktura rodziny, zróżnicowanie grup społecznych, z którymi
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przedszkolak miał kontakt, oraz indywidualne cechy charakteru i potrzeby
dziecka. Kilkulatek dorastający w środowisku zapewniającym mu możliwość
nawiązywania kontaktów społecznych
z rówieśnikami i dorosłymi będzie miał
przewagę w tym zakresie w odróżnieniu
od dzieci dorastających w środowiskach
odizolowanych.
Sześciolatek wśród dorosłych i innych dzieci
Kilkulatki dorastające w otoczeniu zapewniającym im możliwość nawiązania
różnych kontaktów społecznych szybko dostosują się do warunków panujących w nowym środowisku, jakim jest szkoła. Dziecko
musi nabyć umiejętności społecznych przez
kontakty z rówieśnikami (relacje społeczne
poziome), a także przez interakcje z dorosłymi (relacje społeczne pionowe). W każdej
z tych relacji kilkulatek ma możliwość odniesienia specyficznych korzyści. W kontaktach społecznych poziomych dziecko uczy
się współpracy, odnajdywania się w grupie,
lojalności wobec niej, niezależności oraz rywalizacji. Kontakty o charakterze pionowym
dają mu natomiast możliwość zdobywania
wiedzy, zapewniają poczucie kontroli i bezpieczeństwa.
l

Biologiczne uwarunkowanie rozwoju
społecznego
Na zachowania społeczne dzieci
wpływa również stopień dojrzałości ich
układu nerwowego, a zwłaszcza kory
czołowej, która odpowiada m.in. za proces hamowania reakcji, co jest ważnym
elementem kontrolowania emocji oraz
funkcjonowania społecznego (Brzezińska, Matejczuk, Nowotnik, 2012). Pełną dojrzałość struktura ta osiąga około
9.–10. roku życia człowieka. Wtedy
dzieci cechują się wyższym poziomem
empatii, a przez nauczycieli oceniane są
jako bardziej kompetentne pod względem umiejętności społecznych. Z kolei
niedojrzałość kory czołowej może się
wiązać z agresywniejszymi zachowaniami oraz trudnościami z dostosowaniem się do zasad panujących w szkole. Należy mieć na uwadze, że dziecko
ma prawo do popełniania błędów, a rolą
nauczyciela w tej sytuacji jest wspieranie go w przezwyciężeniu napotkanych
trudności.
l
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Przyjemne z pożytecznym –
uspołecznianie przez zabawę

Przedszkolaki, chcąc osiągnąć swój
cel, skłonne są do używania agresji. Wraz
z rozwojem coraz częściej występują
przejawy agresji wrogiej. Chłopcy stosują
agresję bezpośrednią, np. przepychanki,
a dziewczęta pośrednią, np. plotki (Kielar-Turska, 2012). Młodsze dzieci jako
słabsze mogą częściej padać ofiarą agresji. Postępujący proces socjalizacji powinien wpłynąć na zmniejszenie liczby
zachować agresywnych. Zadaniem nauczyciela jest wspieranie tej tendencji.
W przypadku zaobserwowania konfliktów powinien wspierać proces rozstrzygania sporu. Jednak ważne jest również
pozostawienie swobody w rozwiązywaniu konfliktów tam, gdzie dzieci będą
mogły same osiągnąć porozumienie.
Dzięki temu będą rozwijać samodzielność i odpowiedzialność.
Skutecznym narzędziem w łagodzeniu sporów jest uczenie kilkulatków
przyjmowania perspektywy drugiej strony konfliktu (Vasta, Haith, Miller, 2004),
co może obniżyć poziom złości. Obserwując dzieci, można przypuszczać, że
te, które chętnie uczestniczą w agresywnych grach i zabawach, będą również
agresywniejsze w realnych interakcjach
z rówieśnikami. Dzieci łagodniej usposobione będą natomiast chętniej uczestniczyły w zabawach związanych z magią
(Kielar-Turska, 2012).
Sześcio- i siedmiolatki chętnie spędzają czas na zabawie. Podczas takiej
aktywności wykorzystują przedmioty,
które w połączeniu z bogatą wyobraźnią
pozwalają na kreowanie własnej rzeczywistości. Oprócz umilania czasu zabawa
pełni niezwykle ważną funkcję w rozwoju społecznym dzieci. Aby bawić się

efektywnie, muszą podzielić się rolami,
przestrzegać zasad lub negocjować reguły czy też wspólnie szukać najlepszych
rozwiązań. Dzieci, stojąc przed zbyt
trudnym problemem, mogą przekształcić go w zabawę i w bezpieczny dla nich
sposób sprawdzić wszelkie możliwe warianty jego rozwiązania. Łącząc świat fikcji z realnymi problemami, mogą wypróbować zachowania społeczne, które nie
byłyby dla nich dostępne w żaden inny
sposób (Birch, Malim, 2002). Warto ten
potencjał wykorzystać w pracy nad rozwojem moralnym i społecznym.

Rola nauczyciela w procesie
rozwoju moralnego
i społecznego uczniów

Nauczyciele odgrywają dużą rolę
w edukowaniu rodziców. Dlatego tak
ważne jest, aby potrafili ze sobą współpracować. Dzięki współpracy, wspieraniu
samodzielności dziecka, uczeniu wykonywania swoich obowiązków oraz kształtowaniu w nim poczucia odpowiedzialności będzie można uniknąć trudności
w budowaniu niezależności i samodzielności kilkulatka, a co za tym idzie – uniknąć niskiej samooceny dziecka. Błędne
przekonanie o sobie może stać się blokadą w nawiązywaniu i podtrzymywaniu
relacji społecznych, co w konsekwencji
sprawia, że kilkulatek traci możliwość
wzbogacania swoich kompetencji społecznych. Możliwość samodzielnego (ale
pod bezpiecznym okiem dorosłych) działania, rozwiązywania konfliktów czy planowania aktywności zespołowych daje
dziecku poczucie wartości i pozwala,
aby czuło się pewnie i było akceptowane
w klasie.
Należy pamiętać, że różnorodność klasy jest wielką szansą dla uczniów. Ich róż-

o rozwoju i wychowaniu ex cathedra
ne doświadczenia, przeżycia, a co najważniejsze – różne punkty widzenia mogą być
niezwykle cenne. Dzięki nim dzieci uczą
się, że każdy z nas inaczej patrzy na świat
oraz inaczej go rozumie.

Ćwiczenia wspierające rozwój
społeczny i moralny ucznia

Rozwój społeczny i moralny łączy się
ściśle z rozwojem w sferze emocji. Uczniowie, jak wszyscy ludzie, odczuwają emocje, których nie sposób pominąć w procesie wychowania. Mają one duży wpływ
na funkcjonowanie w grupie społecznej,
ponieważ można je nie tylko odczuwać,
ale także kontrolować, wyrażać, dzielić się
nimi. Tego wszystkiego dziecko musi się
nauczyć, aby stać się istotą społeczną. Aby
podnieść kompetencje uczniów w zakresie
społecznym i moralnym, należy potraktować emocje jako narzędzie edukacyjne.
Przeczytana lub opowiedziana historyjka
może być podstawą dyskusji nad jej treścią,
np. czym jest istota przyjaźni, co czują osoby, którym sprawia się przykrość, jak wygląda rzeczywistość z punktu widzenia drugiej
osoby. Można skorzystać także ze sposobów podanych przez twórcę terminu inteligencja emocjonalna (Goleman, 1997):
l uświadomić kilkulatkom, że nie każde
zachowanie interpretowane jako wrogie musi takie być w rzeczywistości;
l nauczyć dzieci, że każdy z nas ma swój
punkt widzenia, który może być inny
od naszego;
l pokazać sprawiedliwe i bezstronne
sposoby rozwiązywania problemów

(np. wylosowanie, kto ma być pierwszy, ustalenie, kto kiedy jest pierwszy);
l stworzyć anonimową skrzynkę na listy
z „zażaleniami”, które potem można
omówić z całą klasą i wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem problemu;
l rozwijać rozpoznawanie emocji i empatię dzięki „kostce uczuć” – dzieci, siedząc w kręgu, rzucają do siebie kostkę,
na której wypisane są emocje, i opowiadają, w jakich sytuacjach życiowych
tak właśnie się czują; uczniowie przypominają sobie konfliktowe sytuacje,
w których kiedyś się znaleźli, i szukają
sposobów ich rozwiązania.
Celem rozwoju społecznego i moralnego jest umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi w szkole (rówieśnikami czy
dorosłymi). Jest to trening przed nawiązywaniem relacji lub zawieraniem znajomości z innymi. Aby pomóc dziecku w opanowaniu tej umiejętności, powinniśmy
stwarzać mu okazje do poznawania ludzi.
Należy jednak pamiętać o uwrażliwieniu
ucznia na sytuacje, w których nie należy
ufać obcym.
W szkole dzieci często pracują w grupach. Nauczyciel może pomóc uczniom
w rozwijaniu kompetencji przez: nauczenie zasad, których należy przestrzegać
podczas pracy w grupie; wspólne ułożenie regulaminu klasowego, którego zasady
(np. nie kłamiemy, nie przezywamy się,
nie plujemy na siebie, nie używamy siły)
pomogą dzieciom zachować ład i dobrą
atmosferę; omówienie sytuacji wymagających pełnego podporządkowania się,

np. podczas gier zespołowych, symulacji
ewakuacji z budynku (Brzezińska, Matejczuk, Nowotnik, 2012).

Podsumowanie

Poruszanie tematów związanych z moralnością i rozwojem społecznym oraz
ćwiczenie zasad moralnych i społecznych
w czasie zajęć umożliwią dzieciom szybszy rozwój. To ważne elementy edukacji
i wychowania, a zatem i ważne zadanie dla
nauczyciela. To nie tylko inwestycja na lata
szkolne, ale również ćwiczenie kompetencji niezbędnych do radzenia sobie w trudnych sytuacjach w życiu dorosłym.
Uczniowie, którzy otrzymają wsparcie
w rozwoju społecznym i moralnym, będą
rzadziej przejawiać zachowania agresywne. Ponadto będą radzić sobie w codziennych sytuacjach, sprawnie komunikować
się z innymi, przejawiać zachowania prospołeczne, a także kontrolować własne
emocje oraz chętniej nawiązywać i podtrzymywać przyjaźnie.
Działania w zakresie rozwoju społecznego i moralnego uczniów nie wymagają
od nauczyciela wygospodarowywania
większej ilości czasu. Może on bez problemu wplatać elementy rozwijania kompetencji społecznych i myślenia moralnego
w normalny rytm zadań szkolnych oraz
przy każdej okazji „przemycać” istotne
w tym względzie wartości, wiedzę i umiejętności. Z pewnością nie będzie to czas
zmarnowany.
Piotr Garbowski, Małgorzata Suckiel,
Paulina Śniecikowska
Instytut Psychologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
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wychowawca z pasją
Dla małych dzieci
niemal wszystko,
z czym się spotykają,
jest fascynujące, nowe
i pełne tajemnic.
Zadają mnóstwo
pytań, są dociekliwe
i zainteresowane. Dlatego
jednym z najważniejszych
zadań nauczyciela
jest podtrzymywanie
i rozbudzanie
ich ciekawości.
Zachęcajmy więc
dzieci do prowadzenia
obserwacji, udziału
w zajęciach badawczych
i eksperymentach.

Fascynujący świat roślin
– propozycje zabaw badawczych

Ewa SKWARKA

O

bszar 12. podstawy programowej wychowania przedszkolnego dotyczy wiedzy
i umiejętności w zakresie
wychowania w poszanowaniu roślin
i zwierząt. Dziecko kończące edukację
przedszkolną powinno nazywać i rozróżniać rośliny występujące np. na polu,
łące i w lesie. Powinno także wiedzieć,
jakie czynniki wpływają na wzrost roślin i jakie zmiany zachodzą w ich życiu
zależnie od pory roku oraz jak chronić
rośliny.
Aby przedszkolaki mogły poznawać
świat roślin, nie wystarczy im o tym
świecie opowiadać. Proponuję kilka

12
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zajęć badawczych, które rozbudzą ich
ciekawość, zachęcą do prowadzenia
obserwacji, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Należy pamiętać, że
obserwowanie roślin wymaga czasu. Dobrze jest więc tak je zorganizować, aby
stale podtrzymywać zainteresowanie
dzieci. Proponuję podział przedszkolaków na grupy i wspólne ustalenie z nimi
konkretnych zadań. Kilkulatki nie będą
mogły same zapisać swoich spostrzeżeń.
Mogą je więc dyktować nauczycielom
lub narysować. Proponuję prowadzenie
dokumentacji fotograficznej, a następnie – w ramach podsumowania obserwacji – wyświetlanie zdjęć na tablicy
interaktywnej lub na ekranie komputera. Bardzo przydatnymi narzędziami są

także lupy, mikroskop, wideomikroskop
i wizualizer.

Jak reaguje roślina?

Środki dydaktyczne: duża doniczkowa roślina (o wysokości co najmniej
0,5 m), woreczek foliowy, papierowa taśma klejąca, kawałek czarnego kartonu,
nożyczki.
Przebieg
Jeden z dużych liści rośliny doniczkowej osłaniamy torebką foliową (uważamy,
by przy nakładaniu torebki nie uszkodzić
liścia). Uszczelniamy torebkę taśmą klejącą. Drugi liść oklejamy czarnym kartonem (wcześniej wycinamy z kartonu dwa
kawałki nieco większe od liścia). Rów-

wychowawca z pasją
nież w tym wypadku pomocna będzie
papierowa taśma klejąca. Obserwujemy
liść w torebce co kilka lub kilkanaście godzin (przez tydzień). Liść w opakowaniu
z czarnego kartonu odsłaniamy po tygodniu i obserwujemy zmiany.
Problemy
Skąd się wzięła woda w torebce z liściem?
W jaki sposób liście pozbywają się nadmiaru wody?
Dlaczego liść zasłonięty kartonem stał
się żółty?

Części rośliny

Środki dydaktyczne: ziarno fasoli, torebka strunowa (o wysokości ok. 20 cm), ściereczka kuchenna o strukturze gąbki, sznurek, spinacz do bielizny, nożyczki, woda.
Przebieg
Fasolę namaczamy w wodzie przez
noc. Ściereczkę przycinamy do wielkości
torebki, dobrze wypłukujemy i nasączoną wodą wkładamy do torebki strunowej. Ziarno fasoli umieszczamy w torebce, którą zamykamy, ale nie do końca,
by umożliwić wymianę powietrza. Za pomocą spinacza do bielizny mocujemy torebkę do sznurka rozwieszonego w nasłonecznionym miejscu. Codziennie torebkę należy otworzyć i nawilżyć gąbkę.
Problemy
Jakie części rośliny pojawiały się kolejno?
Czego roślina potrzebuje do rozwoju?
Co i dlaczego znajduje się na ściankach
torebki (w jej wnętrzu)?
Dlaczego nasiona w torebkach rozmieszczonych w kilku miejscach sali
rozwijają się w różnym tempie?
Uwagi. Torebki z fasolą można umieścić w różnych miejscach, aby dodatkowo porównać wpływ innych czynników
na wzrost rośliny (ciemne, zimne miejsca). Jeśli codziennie będziemy robić
zdjęcia, to łatwo będzie można przygotować film pokazujący rozwój fasoli.

Kiedy kiełkuje?

Środki dydaktyczne: plastikowe talerze jednorazowe, rolka ligniny, nasiona
drobnej fasoli, czarne pudełko, woda,
nożyczki.

Przebieg
Nasiona namaczamy przez noc. Z ligniny wycinamy trzy krążki o średnicy
trochę mniejszej od średnicy talerza.
Umieszczamy krążki na dnie talerza (warstwa o grubości ok. 3 cm). Na pierwszym
talerzu kładziemy nasiona na suchą ligninę. Na drugim talerzu kładziemy nasiona na wilgotną ligninę i pilnujemy, żeby
zawsze była mocno zwilżona. Na trzecim
talerzu kładziemy nasiona i zalewamy
je wodą, tak aby były całkowicie zanurzone. Na czwartym talerzu wykładamy
nasiona na wilgotną ligninę, ale talerz
przykrywamy czarnym pudełkiem. Pilnujemy, żeby lignina na tym talerzu była
cały czas wilgotna. Prowadzimy obserwacje i je dokumentujemy.
Problemy
Jakie czynniki mają wpływ na kiełkowanie fasoli?
Bez czego nie może żyć roślina?
Jaki to ma wpływ na kiełkowanie roślin
w naturze i w uprawach?

Zaczarowany korzeń

Środki dydaktyczne: dorodne nieuszkodzone korzenie (pietruszki, marchwi,
rzepy, rzodkiewki), cztery jednorazowe
głębokie miseczki, nóż, deska do krojenia, woda.
Przebieg
Na desce do krojenia kładziemy korzeń pietruszki. Ostrym nożem odcinamy
kawałek korzenia (od 2 cm) od szerszego
końca. Podobnie czynimy z korzeniami
marchwi, rzepy i rzodkiewki. Do jednorazowych miseczek nalewamy trochę
wody (ok. 1 cm) i wkładamy po jednym
kawałku korzenia do każdej miski (odciętą stroną). Przez miesiąc prowadzimy
obserwacje, dolewając wody do stałego
poziomu (ok. 1 cm).
Problemy
Jakie czynniki mają wpływ na możliwości wzrostu roślin?
Dlaczego nać pietruszki, marchwi, rzepy i rzodkiewki rośnie mimo obciętego
korzenia?

Parowanie wody

Środki dydaktyczne: dwie gałązki
z kilkoma liśćmi o dużej powierzchni,

dwa przezroczyste naczynia na wodę,
menzurka, woda, papier, oliwa, bezbarwny lakier ekologiczny do drewna, pisak
do folii, ołówek.
Przebieg
Do naczyń wlewamy taką samą ilość
wody (pisakiem zaznaczamy jej poziom).
Na każdej gałązce wybieramy największy liść i delikatnie go obrysowujemy
na papierze. Wkładamy każdą gałązkę
do oddzielnego naczynia. Do jednego
z naczyń dodatkowo dolewamy ok. 50 g
oliwy. Największy liść z naczynia bez oliwy (ten, który obrysowaliśmy) dokładnie
malujemy z obu stron bezbarwnym lakierem ekologicznym do drewna. Oba naczynia stawiamy na parapecie okiennym.
Po ok. 10–12 godzinach sprawdzamy
poziom wody w naczyniach i go zaznaczamy. Ponownie obrysowujemy te same
liście. Czynność powtarzamy znowu
za 10–12 godzin. Porównujemy różnice
w poziomie wody oraz wielkości liści.
Problemy
Jakie procesy zachodzą w liściach?
Dlaczego w obu naczyniach jest różna
ilość wody?
O czym świadczy różnica w wielkości liścia niepomalowanego lakierem
przed badaniem i po nim?
O czym świadczy brak różnicy w wielkości liścia pomalowanego lakierem
przed badaniem i po nim?

Podłoże i wzrost pszenicy

Środki dydaktyczne: 1 kg nasion pszenicy, różne rodzaje podłoża z najbliższego otoczenia (np. ziemia do kwiatów, piasek z piaskownicy, żwirek, ziemia z lasu),
gazety, słoik, sitko, gumka, widelce, kuwety (tyle sztuk, ile mamy rodzajów podłoża), spryskiwacz, woda, ścierka, miska.
Przebieg
Razem z dziećmi udajemy się na poszukiwanie różnych rodzajów podłoża.
Przesypujemy zebrane podłoże do oddzielnych kuwet (warstwa ok. 5 cm) i obficie podlewamy. Nasiona wsypujemy
do dużego słoika, zalewamy je wodą,
mieszamy i pozostawiamy na noc. Następnego dnia wylewamy wodę, a nasiona przepłukujemy na sitku. Sitko
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z nasionami pozostawiamy w misce
i przykrywamy ścierką. Codziennie powtarzamy te czynności do czasu, gdy pojawią się kiełki. Nasiona dzielimy na tyle
części, ile mamy kuwet. Każde podłoże
grabimy widelcem, delikatnie rozprowadzamy nasiona na powierzchni podłoża
i przykrywamy trzema warstwami gazety. Gazetę moczymy. Kuwety ustawiamy
na parapecie, ale raczej w ciemnym
miejscu. Jeśli gazeta szybko wyschnie,
to spryskujemy ją wodą. Po około dwóch
dniach przenosimy kuwety w nasłonecznione miejsce i zdejmujemy gazetę. Raz
lub dwa razy dziennie spryskujemy rośliny. Kiedy pędy będą zielone i osiągną
ok. 10 cm wysokości, możemy przyciąć
zielone części i zużyć do sałatek lub wykorzystać do przygotowania soku. Porównujemy wzrost pszenicy na różnych
podłożach.
Problemy
Na którym podłożu i dlaczego pszenica
wyrosła najszybciej i była największa?
Od czego zależy kolor pszenicy?
Uwagi. Jeśli użyjemy przezroczystych
kuwet (pojemników), to dzieci będą
mogły obserwować również proces ukorzeniania się pszenicy. Warto obejrzeć

z przedszkolakami film o tym, jak rośnie
pszenica: https://www.youtube.com/watch?v=IL0URJcZF8w.

Siłacze

Środki dydaktyczne: nasiona grochu
i fasoli, przezroczyste kubki jednorazowe, 0,5 kg gipsu (najlepiej protetycznego), naczynie do rozrabiania gipsu, woda,
jednorazowa łyżka.
Przebieg
Nasiona namaczamy przez noc w wodzie. W naczyniu rozrabiamy wodą jedną
czwartą gipsu. Powinien mieć konsystencję gęstej śmietany. Nasiona grochu odcedzamy i dodajemy do gipsu. Dolewamy jeszcze kilka łyżek wody. Mieszamy
wszystko i przelewamy do pierwszego
kubka. Pozostały gips rozrabiamy w taki
sam sposób, ale tym razem dokładamy
nasiona fasoli i całość przelewamy do drugiego kubka. Oba kubeczki ustawiamy
w ciepłym i nasłonecznionym miejscu
oraz obficie podlewamy. Rysujemy lub
fotografujemy zachodzące zmiany.
Problemy
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego po kilku dniach gips w kubeczkach pęka?
Dlaczego gips rozrywa plastikowe kubeczki?
Co stanowi siłę kiełkujących nasion fasoli i grochu?
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Problemy
Dlaczego rzeżucha znajdująca się pod
pudełkiem ma inny kolor niż ta wokół
pudełka?
Jakie czynniki wpływają na rozwój roślin?

Kolorowy goździk

Środki dydaktyczne: dwa białe goździki, dwie szklanki, barwnik spożywczy,
nożyczki, taśma klejąca, cztery łyżeczki
jednorazowe.
Przebieg
Łodygi goździków nacinamy na długości ok. 10–12 cm. W miejscu zakończenia
nacięcia łodygę oklejamy taśmą, żeby się
dalej nie rozdwajała. W jednej szklance
mieszamy wodę z barwnikiem. Do drugiej wlewamy czystą wodę. Szklanki ustawiamy w pary i połowę łodygi zanurzamy w jednej, a drugą połowę w drugiej
szklance. Obserwacje prowadzimy przez
kilka dni.

Problemy
Jakie procesy zachodzą w goździkach?
Dlaczego jedna połowa kwiatu się zabarwiła, a druga nie?
Uwagi. Można zabarwić wodę w obu
szklankach.

Kolorowa rzeżucha

Świat kolorowych roślin

Przebieg
Na talerzu umieszczamy krążek
z ligniny (grubości ok. 2 cm) – nieco
mniejszy niż średnica talerza. Ligninę
nasączamy wodą. Nasiona rzeżuchy namaczamy w wodzie przez godzinę, a następnie rozprowadzamy równomiernie
po powierzchni ligniny. Talerz ustawiamy na parapecie w dobrze oświetlonym
miejscu. Regularnie podlewamy rzeżuchę i pilnujemy, by lignina była zawsze
mokra. Gdy nasiona zaczną kiełkować,
umieszczamy pudełko na talerzu w taki
sposób, by jego otwartą częścią nakryć
szczelnie nasiona, aby nie dopuścić

Przebieg
Bibułę filtracyjną tniemy na wąskie i długie paski (nieco dłuższe od wysokości szklanki). Jeden koniec paska naklejamy na środku wykałaczki. W moździerzu ucieramy
płatki jednego rodzaju kwiatów na papkę. Dodajemy do nich około 20–25 ml
acetonu i dokładnie mieszamy. Przelewamy papkowatą mieszaninę do wysokiej

Środki dydaktyczne: duży talerz, lignina, nasiona rzeżuchy, małe pudełko
w dowolnym kształcie, nożyczki, woda.
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do nich światła. Gdy rzeżucha będzie
miała ok. 3 cm wysokości, zdejmujemy
pudełko.

Środki dydaktyczne: moździerz
z tłuczkiem, bibuła filtracyjna, nożyczki, klej biurowy, cztery wysokie szklanki
(o wysokości co najmniej 12 cm), długie
wykałaczki, kwiaty czerwonej piwonii lub
róży, kwiaty forsycji lub mniszka lekarskiego (mlecza), kwiaty niezapominajek
lub chabrów, miękkie liście (np. młodej
trawy, koniczyny lub szczypioru), aceton.

wychowawca z pasją
szklanki. Na krawędziach szklanki opieramy wykałaczkę, tak by pasek bibuły dotykał mieszaniny. Podobnie postępujemy
z pozostałymi kwiatami i liśćmi. Czekamy,
aż aceton wyparuje. Następnie zdejmujemy bibułę z wykałaczki i porównujemy jej
kolor z bibułami w pozostałych szklankach.
Problemy
O czym świadczą różne odcienie kolorów na bibułach?
Jakie barwniki znajdują się w badanych
częściach roślin?

wieczkiem. Obserwujemy wzrost rośliny,
nie zapominając o systematycznym podlewaniu.
Problemy
Jakie zjawiska tu obserwujemy?
Dlaczego pędy fasoli lawirują między ściankami, kierując się do otworu
w wieczku pudełka?
Skąd roślina wie, gdzie szukać światła?
Uwagi. Na doniczkę można nałożyć
plastikową rurę PCV z wyciętymi kilkoma
otworami o średnicy ok. 5 cm. Wylot rury
powinien być szczelnie zakryty.

Droga do światła

Środki dydaktyczne: grube pudło po butach, mała doniczka, ziemia
do kwiatów, kilka ziaren fasoli, tektura,
nożyczki, taśma klejąca, woda.
Przebieg
Kilka ziaren fasoli moczymy przez noc
w wodzie. Doniczkę wypełniamy ziemią
i wkładamy do niej kilka namoczonych
nasion fasoli. W wieczku pudełka wycinamy otwór o średnicy ok. 7 cm. W środku pudełka mocujemy trzy pionowe kawałki tektury w taki sposób, by nie dotykały one przeciwległej ściany pudełka.
Doniczkę wstawiamy do pudełka, podlewamy nasiona i przykrywamy pudełko

– Panie ogrodniku,
jakich pomocników
masz w pracy?

Pikowanie

Środki dydaktyczne: nasiona (np. sałaty, buraków ćwikłowych, aksamitek),
sześć skrzynek lub pojemników, ziemia
do kwiatów, patyki, widelce.
Przebieg
W połowie lutego skrzynki wypełniamy
ziemią. Do każdej z nich wysiewamy inny
rodzaj nasion. Skrzynki ustawiamy na dobrze oświetlonych parapetach i systematycznie podlewamy nasiona. Możemy także zasilić ziemię odpowiednimi składnikami mineralnymi. Gdy roślinki będą miały
ok. 3–5 cm, trzy skrzynki pozostawiamy
bez zmian, a z pozostałych skrzynek de-

Pomocnicy

likatnie wyjmujemy roślinki (np. używając
widelca). Następnie przekopujemy ziemię, patykiem wykonujemy otwory w odstępach ok. 12 cm od siebie i ponownie
wkładamy rośliny w przygotowane otwory. Delikatnie ugniatamy ziemię. Wszystkie
skrzynie ponownie ustawiamy na parapecie i regularnie podlewamy. Obserwujemy, fotografujemy i porównujemy wzrost
roślin przez kilka tygodni.
Problemy
Które rośliny szybciej urosły?
Dlaczego rośliny pikowane urosły szybciej i były większe niż te siane?
Jakie czynniki wpływają na rozwój roślin?
Uwagi. Jeśli użyjemy przezroczystych
pojemników, to dzieci będą mogły również obserwować i porównywać rozwój
części podziemnych roślin.
Ewa Skwarka
Przedszkole nr 240
im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie

Bibliografia

• Klub Młodego Odkrywcy 500: 500 scenariuszy ciekawych zajęć z fizyki, astronomii, chemii, biologii, geografii, geologii, ekologii i nie
tylko, pod red. J. Laski, Kłodzkie Towarzystwo
Oświatowe, Kłodzko 2007.

Popatrz, w trawie skacze
bystrooki szpaczek
przyjaciel.

– Mam ich, synku, wielu.
Moi przyjaciele
są tacy:

I na krótkich nóżkach
kicnęła ropuszka
w rabacie.

Słonko roześmiane,
co budzi mnie rano:
„Już jestem!...”.

Wrzaskliwe gawrony
wyszły na zagony
zza krzaków.

Deszcz ciepły, rzęsisty,
gdy spływa na listki
z szelestem.

Kłócą się zawzięcie,
który z nich zjadł więcej
pędraków.

Wiatr łagodny, miły,
który kwietny pyłek
rozwiewa.

– Czy tych pomocników,
panie ogrodniku,
doceniasz?

Skowronek w obłokach,
co piosnki z wysoka
mi śpiewa.

– O, gdyby nie oni,
jabłek na jabłoni
bym nie miał.
Wiera Badalska
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Ab ovo – od jajka…
Anna KUCHARSKA

W

naszym
przedszkolu
przed świętami Wielkiej
Nocy tradycją stały się
zabawy badawcze z jajkiem. Od lat nauczycielki ze swoimi
wychowankami prezentują w pobliskim żłobku i szkole podstawowej takie
zabawy. Obserwatorzy doświadczeń
przeprowadzanych przez dzieci zawsze dają się oczarować i z wypiekami
na twarzy przyglądają się podejmowanym działaniom. Zajęcia dla starszych
dzieci wzbogacamy o symbolikę jajka
w wierzeniach ludów pierwotnych,
starożytnych czy też w kulturze chrześcijańskiej, o rozwiązywanie zagadek
słownych albo wyjaśnianie przysłów
i związków frazeologicznych z jajkiem
w roli głównej. Z najmłodszymi przedszkolakami po prostu się bawimy: „czarujemy”, malujemy, oklejamy, gramy
jajkami w zbijaka, odbijamy piłeczkę
otrzymaną z jajka moczonego w occie,
konsumujemy jajka itp.
Opisane zabawy i eksperymenty
przeprowadziłam z grupą dzieci 5-letnich podczas zajęć otwartych dla nauczycieli.
Cele
l budzenie ciekawości badawczej;
l rozwijanie logicznego myślenia;
l przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania
doświadczeń.
Środki
dydaktyczne:
obrazki
(przedstawiające pingwina, krokodyla,
kurę, żółwia i węża), jajka przepiórcze,
kurze i strusie, ilustracje (przedstawiające kurę, strusia i przepiórkę oraz ich
jaja), miski, dwie jednakowe butelki
o szerokich szyjkach, jaja surowe i gotowane, sól, ocet, mokre chusteczki,
dostęp do czajnika bezprzewodowego
z gorącą wodą.
Uwaga. Jajka należy wcześniej dokładnie wyszorować i wyparzyć, niektóre ugotować. Dzień wcześniej trze-
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ba przygotować jajo w occie (musi się
długo moczyć).
Przebieg
l Powitanie „Iskierka”.
l „Od zagadki do obrazka” – odgadywanie zagadek obrazkowo-słownych: krokodyl, pingwin, żółw, kura, wąż. Próba
odpowiedzi na pytanie, co wspólnego
ze sobą mają te zwierzęta.
l Prezentacja ilustracji: kury, strusia,
przepiórki i ich jaj. Zadaniem dzieci
było dobieranie w pary ptaków i ich jaj.
l „Podaj jajko” – zabawa ruchowa.
Dzieci stoją w kole twarzami zwróconymi do środka, dość blisko siebie, ręce
trzymają z tyłu. Prowadzący zabawę
przypomina o konieczności ostrożnego
obchodzenia się z jajkiem, tak by nie
upadło i nie potłukło się, a następnie za plecami podaje jajko pierwszemu dziecku. Przedszkolaki podają
sobie jajko, aż wróci ono, w całości,
do pierwszego uczestnika zabawy.
l Działalność badawcza dzieci w grupach:
] Budowa jajka kurzego – wyszukiwanie różnic i podobieństw między surowymi a ugotowanymi jajkami. (Na stole w miseczkach były
jajka surowe i ugotowane – rozbite
i rozkrojone).
] „Wirujące jajka” – odróżnianie
jajek surowych od ugotowanych.
(Do tego eksperymentu warto
mieć spory zapas surowych jajek,
bo dzieci z wielkim zapałem podchodzą do prób).
] „Dziwne jajka” – porównywanie jajek moczonych w wodzie
i w occie. Podczas tego eksperymentu dzieci dowiadują się, że
skorupka jajka jest zbudowana
głównie z wapnia, podobnie jak
nasze kości i zęby, które też się
uszkadzają, jeśli ktoś nie dba o nie.
Warto przynieść na zajęcia papierki wskaźnikowe (lakmusowe),
by mali badacze mogli przekonać
się na własne oczy, że w jamie

wychowawca z pasją

]

]

ustnej też mogą być kwasy uszkadzające szkliwo zębów, szczególnie po zjedzeniu czegoś słodkiego.
„Jajko tonie, jajko pływa” – określanie właściwości wody słonej i słodkiej (zwykłej z kranu). Podczas
tego ćwiczenia można odwołać
się do doświadczeń dzieci, które
pływały zarówno w basenie, jak
i w morzu – czy zauważyły różnicę?
„Jajko w butelce” – obserwowanie właściwości powietrza zimnego
i ciepłego; tworzenie podciśnienia.

Zagadki
Po podwórku chodzi
i kurczątka żółte wodzi. (kura)
To zwierzę żyje nad Nilem,
a w paszczy zębów ma tyle,
że gdy leży grzecznie,
liczyć jest je niebezpiecznie.
(krokodyl)
Cicho pełznie w trawie,
pręży się i zwija
– podobny do żmii. (wąż)
Choć ma pancerz,
nie wojuje.
Choć ma cztery nogi,
wolno spaceruje. (żółw)
Powiedzcie, proszę, jaki to ptak,
który ma świetnie skrojony frak.
Idąc, na boki trochę się kiwa,
lecz za to w wodzie wspaniale
pływa. (pingwin)

Ten eksperyment wykonuje nauczycielka ze względu na konieczność
użycia gorącej wody.
Potrzebne są dwie takie same butelki
o szerokich szyjkach i dwa takie same
jajka ugotowane na twardo i obrane
ze skorupki. Butelki stawiamy na stabilnym podłożu. Na jednej kładziemy jajko na sztorc, węższym końcem do środka. Zadajemy dzieciom
pytanie: Czy coś się z jajkiem dzieje?
Do drugiej butelki (z dala od przedszkolaków) wlewamy na chwilę bardzo gorącą wodę, tak by się mocno
ociepliła. Wylewamy wodę, stawiamy butelkę obok poprzedniej i postępujemy tak jak w pierwszym przypadku. Zadajemy dzieciom pytanie:
Czy coś się z jajkiem dzieje? Widok
jest niesamowity! Jajko wpada do butelki, w której wytworzyło się podciśnienie. Gorąca woda zagrzała naczynie i powietrze w jego wnętrzu.
Ciepłe powietrze zajmuje w butelce
więcej miejsca niż zimne. Ponieważ
jajko leżące na szyjce butelki zatyka
otwór, nie dopuszcza do środka świeżego powietrza. Powietrze w naczyniu, stygnąc, „kurczy się”, zajmuje
coraz mniej miejsca i z dużą siłą wsysa jajko do środka butelki.
l Wyciąganie wniosków z działalności
badawczej.
l Zakończenie: porządkowanie stanowisk
badawczych, mycie rąk oraz degustacja
jajek gotowanych na twardo.
Zabawy badawcze i doświadczenia
z jajkiem, jak wszystkie tego typu aktywności, sprzyjają kształtowaniu umiejętności uważnej obserwacji i koncentracji

Propozycje związków
frazeologicznych
i przysłów do zabaw
słownikowych
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Co było pierwsze: jajko czy kura?
Jajko mądrzejsze od kury.
Obchodzić się z kimś jak z jajkiem.
Przyjdzie św. Weronika, zniesie jajo
kaczka dzika.
Nosić się jak kura z jajkiem.
Siedzieć jak kura na jajkach.
Jajko Kolumba.
Podrzucić komuś kukułcze jajo.
Kura znosząca złote jajka.

na doświadczeniu. Dziecko wie, że jak
coś przegapi, to drugiej okazji do zobaczenia czegoś ciekawego może już nie
mieć. Wszyscy będą się cieszyli, a ono
nie, więc uważnie obserwuje i uczy się
łączenia przyczyny ze skutkiem. A ponieważ wszystkie doświadczenia i eksperymenty odbywają się w atmosferze
radości, zapadają w pamięć na długo…
Zapadają na długo również dlatego, że
proces zdobywania wiedzy jest zupełnie naturalny. Rolą nauczyciela jest odpowiednie zorganizowanie środowiska
edukacyjnego, tak by dzieci tę aktywność podejmowały spontanicznie i samodzielnie, by śmiało stawiały pytania
i wyciągały wnioski. Cała reszta zależy
od dzieci i ich ciekawości poznawczej.
Anna Kucharska
Przedszkole nr 218 „Iskra” w Warszawie
Fotografie: Marzena Grzęda

PrzedszkolneABC | 2/2015

17

wychowawca z pasją

Prawne ABC
Rekrutacja do przedszkoli

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty1 wejdą w życie trzy nowe
przepisy, które będą stosowane po raz
pierwszy w rekrutacji do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2015/2016.
Po pierwsze, od 1 września 2015 roku
gmina będzie musiała zapewnić każdemu czterolatkowi możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego.
Po drugie, od roku szkolnego
2015/2016 gmina będzie mogła zapewniać miejsca realizacji prawa do wychowania przedszkolnego w następujących
placówkach:
l publicznych przedszkolach (gminnych
oraz prowadzonych przez inne osoby
prawne i fizyczne);
l publicznych innych formach wychowania przedszkolnego (gminnych oraz
prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne);
l niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy
o systemie oświaty;
l niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa
w art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
Po trzecie, z powyższych zmian wynikają nowe obowiązki zarówno dla wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), jak i dla
dyrektora przedszkola.
W sytuacji, gdy dzieci, którym gmina
ma zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego (czyli kilkulatków objętych obowiązkiem przedszkolnym), na obszarze gminy i zgłoszonych do rekrutacji jest więcej niż miejsc
dostępnych w przedszkolu bądź innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor ma obowiązek powiadomienia (do 15
maja) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nieprzyjęciu kilkulatka. Informację tę
może przekazać w formie elektronicznej lub
papierowej. Powinna ona zawierać następujące dane:
l imię i nazwisko, datę urodzenia oraz
numer PESEL dziecka (w przypadku
braku tego numeru – serię i numer

paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość);
l imiona i nazwiska rodziców;
l adres rodziców i dziecka.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest
zobowiązany do pisemnego wskazania
rodzicom innej placówki, która może
przyjąć dziecko. Jednocześnie jej czas
pracy powinien być zbliżony do czasu
pracy przedszkola, o które ubiegali się
rodzice kilkulatka. W przypadku, gdy wójt

badania lekarskie nie będą kierowane
osoby:
l przyjmowane ponownie do pracy
u tego samego pracodawcy na to samo
stanowisko lub na stanowisko o takich
samych warunkach pracy w ciągu 30
dni po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu
poprzedniego stosunku pracy z tym
pracodawcą;
l przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu
30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
poprzedniego stosunku pracy, jeżeli
przedstawią pracodawcy aktualne
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak

Wymiar czasu pracy w 2015 roku dla pracowników administracji i obsługi
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec

Liczba godzin pracy
160
160
176
168
160
168
184

Liczba dni pracy
20
20
22
21
20
21
23

Sierpień

160

20

Wrzesień
Październik
Listopad

176
176
160

22
22
20

Grudzień

168

21

Łącznie

2016

252

(burmistrz, prezydent miasta) nie wskaże
innej placówki do realizacji obowiązku
przedszkolnego, to wysokość dotacji dla
gminy zostanie odpowiednio obniżona.

Czas pracy

W 2015 roku będziemy pracować
o 16 godzin dłużej niż w roku ubiegłym.
Łącznie do przepracowania pracownicy
administracji i obsługi mają 252 dni (2016
godzin). Przy rozliczaniu godzin należy
pamiętać, że każde święto występujące
w okresie rozliczeniowym i przypadające
w innym dniu niż niedziela obniża wymiar
czasu o 8 godzin – niestety tylko pracownikom administracji i obsługi przedszkola.

Badania lekarskie

Zgodnie z art. 229 § 11 Kodeksu pracy
od 1 kwietnia 2015 roku na wstępne

Liczba dni wolnych
11
8
9
9
11
9
8
11 (w tym 1 dzień wolnego
za święto w sobotę)
8
9
10
10 (w tym 1 dzień wolnego
za święto w sobotę)
113

przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca stwierdzi,
że warunki te odpowiadają warunkom
występującym na danym stanowisku
pracy (z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie
niebezpiecznych).
Z wprowadzonych zmian w Kodeksie
pracy (art. 229 § 4) wynika ponadto, że
przy wydawaniu skierowania na badania
lekarskie pracodawca będzie zobowiązany
do opisania warunków pracy, w jakich pracownik będzie musiał pracować. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie zostaną określone w rozporządzeniu ministra zdrowia.
Ewa Skwarka
Przedszkole nr 240
im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie

1 Art. 14 ust. 4b – nowelizacja z 13 czerwca 2013 r. (DzU z 2013 r. poz. 827 ze zm.) oraz art. 14d ust. 11 i 12 – nowelizacja z 6 grudnia 2013 r. (DzU z 2014 r. poz. 7 ze zm.).
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Gdzie jest wiosna?
Anna PNIEWSKA

N

asze przedszkolaki każdego roku dowiadują się, jak
ciekawe i zaskakujące są
zmiany zachodzące wiosną
w przyrodzie. Czas świadomego oczekiwania na pierwsze wiosenne zmiany
wypełniamy dzieciom różnymi eksperymentami przyrodniczymi i prowadzeniem przez nie hodowli roślin, które wpływają pozytywnie na aktywność
zarówno młodszych, jak i starszych
przedszkolaków.
Chciałabym podzielić się propozycjami, które nie wymagają wiele czasu
i środków, a ich efekty są zaskakujące.
Przed założeniem hodowli proponuję
zabawy z ziemią. Do miski wsypujemy
ziemię do kwiatów doniczkowych. Stolik
lub podłogę przykrywamy ceratą i zachęcamy dzieci do eksploracji tworzywa:
obserwowania, dotykania i wąchania,
np. przesypywania ziemi w dłoniach,
chowania rąk pod warstwą ziemi, podejmowania prób ugniatania ziemi w kulę.
Innym działaniem może być wyjmowanie kolorowych przedmiotów ukrytych w misce z ziemią. Wrzucamy do
niej kolorowe przedmioty (najlepiej plastikowe klocki lub małe foremki do piasku) i przysypujemy je warstwą ziemi.
Następnie zachęcamy dzieci do szukania
i wyjmowania ukrytych zabawek. Każde
„znalezisko” nagradzamy pochwałą,
mile widziane są również brawa. Przedszkolaki mogą także zgadywać (kierując
się wyłącznie dotykiem), co ukryte jest
w misce. Ta odmiana zabawy „Czarodziejski worek” budzi w nich wielką
radość.
Dzięki takim zabawom stymulujemy zmysły oraz rozwijamy koordynację
wzrokowo-ruchową maluchów.
Następnym etapem będzie sadzenie
warzyw. Do doniczek wsypujemy ziemię oraz umieszczamy w niej cebulę
i pietruszkę. Przysypujemy je warstwą
ziemi, którą lekko dociskamy. Stawiamy doniczki na parapecie, okresowo
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podlewamy i obserwujemy wzrost zielonych części roślin (szczypioru i natki).
Ciekawym doświadczeniem dla przedszkolaków będzie dokumentowanie faz
wzrostu rośliny, np. z wykorzystaniem
aparatu fotograficznego lub samodzielnie
prowadzonych dzienniczków hodowli.
Kiedy zielone części są wystarczająco
okazałe, ścinamy je i degustujemy, np.
posypując kanapkę szczypiorem i natką
pietruszki.
Prowadzenie hodowli roślin rozwija u dzieci umiejętność dokonywania
i dokumentowania obserwacji, uczy je
odpowiedzialności i systematyczności
(podlewanie roślin), stymuluje zmysły,
rozwija umiejętność wnioskowania.
Bardzo prosta w prowadzeniu przez
dzieci jest hodowla fasoli. Dzięki temu
doświadczeniu maluchy poznają etapy
rozwoju rośliny oraz nazwy poszczególnych jej części. Odkrywają też, że rośliny
mogą wzrastać nie tylko w ziemi, ale
również w wodzie.
Średniej wielkości słoik przykrywamy
gazą i mocujemy ją do naczynia sznurkiem. Na gazę kładziemy kilka ziaren

fasoli, następnie do słoja wlewamy tyle
wody, by ziarna były w niej lekko zanurzone. Należy systematycznie dolewać
wody do słoika, bo rosnąca fasola dużo
jej potrzebuje. Naczynie stawiamy na
parapecie i obserwujemy kiełkowanie
ziaren, wypuszczanie pędu, tworzenie
się systemu korzeniowego oraz stopniowy wzrost zielonych części.
Dzięki kolejnemu doświadczeniu
(nazywanemu przez starsze dzieci eksperymentem) przedszkolaki przekonały
się, że rośliny do rozwoju potrzebują
również światła. Do założenia eksperymentalnej hodowli rzeżuchy potrzebne
będą: pudełko po butach (bez wieczka), w którym wycinamy niewielki
otwór wielkości jednozłotowej monety,
oraz dwa talerze, woda i wata. Na
talerzach układamy watę, wysypujemy
na nią ziarna rzeżuchy, a następnie
wszystko spryskujemy wodą ze spryskiwacza. Potem odstawiamy naczynia
na parapet, z tym że jeden przykrywamy pudełkiem. Należy pamiętać, by
w kolejnych dniach wata na talerzach
była mocno nawilżana – po podlaniu

Raz, dwa, trzy
– zgaduj ty!
Jak się nazywa ta pora roku,
gdy si® zielenić zaczyna wokół?
Skowronek nad polem śpiewa,
kwiaty forsycji kwitną na drzewach? (wiosna)
Gdy się chowa za chmury,
świat się staje ponury.
A weselej na świecie,
kiedy śmieje się z góry. (słońce)
Co to za ogrodnik?
Konewki nie miewa,
a podlewa kwiaty,
warzywa i drzewa. (deszcz)
Jeszcze śpi wszystko, co żyje,
jeszcze nic nie rośnie,
a on śmiało śnieg przebije
– powie nam o wiośnie! (przebiśnieg)
Co to za kotki?
Na drzewach siedzą,
myszy nie łowią,
ptaszków nie jedzą. (bazie wierzbowe)
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trzeba pamiętać o ponownym przykryciu jednej z hodowli pudełkiem
(zawsze tej samej). Po kilku dniach
nasiona rzeżuchy wypuszczą łodygi
i listki. Na talerzu z pełnym dostępem do światła rośliny będą proste,
a na talerzu przykrytym pudełkiem –
wygięte i zwrócone w stronę światła
przenikającego przez wycięty w nim
otwór. Gdy po kilku dniach zdejmiemy
pudełko, łodyżki rzeżuchy szybko się
wyprostują.
Zachęcam do podejmowania różnych
działań przyrodniczych w przedszkolu.
Takie doświadczenia są proste do wykonania, a przy tym ciekawe i atrakcyjne
dla kilkulatków. Prowadzenie hodowli
roślin rozwija u przedszkolaków umiejętność dokonywania prostych obserwacji
oraz formułowania wniosków. Mobilizuje
dzieci do systematycznej opieki i uczy
odpowiedzialności.

Anna Pniewska
Przedszkole Integracyjne nr 6
im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

wychowawca z pasją

Co to jest

psychomotoryka?
Halina Spionek określa
pojęcie rozwoju
psychoruchowego jako
proces (ciąg zmian
progresywnych), w których
motoryka jest ściśle
powiązana z psychiką,
czyli z całokształtem
czynności poznawczych
(orientacyjnych
i intelektualnych)
oraz emocjonalnomotywacyjnych1.
Andrzej MAJEWSKI

D

latego psychologia rozwojowa rozpatruje rozwój dziecka w kontekście
współzależności
między
procesami psychiczno-emocjonalnymi
a motorycznymi. Przez pojęcie rozwoju
psychoruchowego rozumiemy procesy
i czynności poznawcze, emocjonalne, motywacyjne i wykonawcze, ściśle
powiązane z psychiką i ruchem. Takie
spojrzenie na rozwój psychoruchowy
pozwala (za pomocą odpowiednich
testów) wysnuwać wnioski dotyczące
fizjologicznego rozwoju dzieci i jego
ewentualnych odchyleń.

Psychomotoryka

Psychomotoryka jest dziedziną zajmującą się zależnością między ruchem
(przeżywaniem) a uczeniem się. Psychomotoryka jest rozumiana jako metoda
pedagogiki holistycznej i jako taka jest

stosowana w wychowaniu i kierowaniu
przez ruch.
W szerszym kontekście psychomotoryka opisuje wzajemne oddziaływanie
procesów poznawczych, emocji, psychiki i ruchu oraz ich znaczenie dla rozwoju
kompetencji dziecka w kontekście psychospołecznym. W psychomotoryce wychodzi
się z założenia, że wspomaganie ruchu
i percepcji wzmacnia pewność siebie i jest
warunkiem wszelkich procesów uczenia
się oraz że uczenie się przebiega wskutek
konfrontacji z otoczeniem. Wspieranie
psychomotoryczne polega na pomaganiu
dziecku w doskonaleniu percepcji ciała,
w panowaniu nad ciałem i w wyobrażeniu
ciała. Na tej podstawie następuje optymalizacja percepcji siebie (koncepcja „ja”)
i innych. Kompetencja socjalna i zdolności komunikacyjne zwiększają się, a tym
samym wspierane są możliwości działania
i rozwoju. W ten sposób proces rozwoju
poznawczego zyskuje fundament pod dalsze rozwijanie się i wykształcanie konceptu

własnej osoby2. W praktyce psychomotoryka daje dziecku możliwość wyrażenia własnego ciała i przeżyć, eksperymentowania
z ciałem i z przedmiotami, rozwiązywania
zadań w grupie i tym samym doskonalenia
kompetencji „ja” oraz kompetencji rzeczowej i socjalnej. Celem wspomagania psychomotorycznego jest wspieranie samodzielnej aktywności dziecka, motywowanie
go do działania, a przez doświadczenia
w grupie przyczynianie się do zwiększania
kompetencji działania i zdolności komunikacyjnej. Na pierwszym planie znajdują się
zajęcia ruchowe (skoncentrowane na przeżyciach), które pozwalają dziecku stworzyć
pozytywny stosunek do swojego ciała i zarazem do siebie samego oraz wspierają rozwój pozytywnej koncepcji jaźni.
W psychomotoryce niezwykle ważne
są bogate w przeżycia zajęcia ruchowe,
których celem jest wspomaganie percepcji zmysłowej. Jednakże wspieranie percepcji nie powinno przyjmować formy
treningu funkcjonalnego, powinno być

1 H. Spionek, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, PWN, Warszawa 1969.
2 J. Majewska, A. Majewski, Zarys psychomotoryki. Główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka,
Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.
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ono raczej wplecione w zajęcia ruchowe
lub ciekawe zabawy.

Rozwój psychoruchowy
a psychomotoryka

Oba terminy: rozwój psychoruchowy
i psychomotoryka opisują tę samą zależność rozwojową, a więc wzajemny wpływ
ruchu na rozwój psychiczny oraz wpływ
procesów psychicznych na ruch człowieka.
Psychomotoryką nazywamy również
metodę wykorzystującą ruch, która przez
różne działania i rozwiązywanie problemów w specjalnie zaaranżowanym scenariuszu psychomotorycznym wywiera
pozytywny wpływ na całościowy rozwój
dziecka. Psychomotoryka zajmuje się
zależnością między percepcją, ruchem,
przeżywaniem i działaniem. Podczas
wspomagania psychomotorycznego wykorzystuje się różne elementy pedagogiki
sportu, wychowania rytmiczno-muzycznego, odgrywania scenek oraz elementy
terapii ruchowej.

szczególne zestawy ćwiczeń trwają 30–45
minut i opracowane są w formie tabeli
z uwagami dotyczącymi celów, planowanego przebiegu, czasu trwania, zadań dydaktyczno-metodycznych, treści ćwiczeń
i organizacji oraz potrzebnych materiałów
i przyrządów. Ćwiczenia można ze sobą
swobodnie łączyć.

1. Postrzeganie węchowe i smakowe.
2. Postrzeganie funkcji własnego ciała.
3. Postrzeganie schematu ciała.
4. Postrzeganie słuchowe.
5. Postrzeganie czasu.
6. Postrzeganie wzrokowe.
7. Postrzeganie barw.
8. Postrzeganie skoordynowanych
ruchów.
9. Postrzeganie społeczne.
10. Postrzeganie zmian sytuacyjnych.

l
l
l
l
l

l
l
l

l
l
l
l

l
l
l

Program został opracowany z myślą
o przedszkolach (zastosowanie we wczesnym wspieraniu rozwoju), szkołach podstawowych i szkołach specjalnych. Po-

l
l
l

Postrzeganie węchowe i smakowe
Dzieci powinny:
rozpoznawać określone zapachy;
przyporządkowywać zapachy konkretnym przedmiotom;
przyporządkowywać zapachom odpowiednie obrazki;
łączyć zapachy z odpowiadającymi im
smakami;
werbalizować doświadczenia;
zachowywać przez dłuższy czas koncentrację.
Postrzeganie funkcji własnego ciała
Dzieci powinny:
rozpoznawać i nazywać swoje części
ciała;
świadomie postrzegać, kontrolować
swoje ruchy i sterować nimi;
rozpoznawać nacisk dotykowy i kinestetyczny oraz właściwości materiałów;
postrzegać w sposób wyizolowany
każdą część swojego ciała;
świadomie zmieniać położenie części
ciała w przestrzeni;
dostosowywać swoje ruchy do rytmu;
relaksować się przy muzyce.
Postrzeganie schematu ciała
Dzieci powinny:
wymieniać nazwy poszczególnych części swojego ciała;
przyporządkowywać odczucia cielesne
poszczególnym strefom ciała;
panować nad własnym ciałem;
utrzymywać napięcie mięśniowe;
orientować się w przestrzeni po wykonaniu szybkich obrotów;
zmieniać położenie ciała w przestrzeni;

3 Przykłady pochodzą z książki: J. Majewska, A. Majewski, Zarys psychomotoryki…, dz. cyt.
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l

l

Cele programu

Przykłady zabaw
psychomotorycznych3

Kluczowe zagadnienia

l

l

Przykłady wspomagania
rozwoju percepcji według
K. Mertens

l

Przykłady te oparte są na programach
wspomagania rozwoju postrzegania, które opracowała w 1983 roku Krista Mertens. Podzieliła ona swój program na 10
kluczowych zagadnień wspomagania rozwoju, pogrupowanych w jednostki tematyczne (35), z których każda obejmuje
od 2 do 5 przykładów ćwiczeń.

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

naśladować pokazywane przez innych
pozycje, korzystając ze wzroku i dotyku;
umieszczać przedmiot w określonym
położeniu w przestrzeni;
rozumieć przyimki określające położenie w przestrzeni (na, w, pod, nad,
przed, za);
kreatywnie myśleć podczas ćwiczeń
z chustami gimnastycznymi;
dostosowywać swoje ruchy do muzyki.
Postrzeganie słuchowe
Dzieci powinny:
rozróżniać dźwięki i rozgraniczać je;
określać kierunek źródła dźwięku;
szacować odległość od źródła dźwięku;
bawić się własnym głosem;
używać mowy w sposób kontrolowany;
trenować pamięć i jej zdolność zapamiętywania;
zachowywać się w sposób partnerski;
działać grupowo;
działać taktycznie;
pobudzać fantazję i kreatywność.
Postrzeganie czasu
Dzieci powinny:
rozpoznawać podany rytm i naśladować go;
reagować na muzykę w formie zabawy w pytania i odpowiedzi;
zmieniać rytm według tempa, głośności i wysokości dźwięku;
poruszać się w rytm muzyki w miejscu
i przemieszczając się;
poruszać chustą rytmiczną (szyfonową) stosownie do muzyki;
relaksować się i wypoczywać przy
muzyce.
Postrzeganie wzrokowe
Dzieci powinny:
doświadczać przestrzeni, korzystając
z różnych rodzajów lokomocji oraz obserwując obiekt z różnych perspektyw;
rozważyć i sprawdzić, jak szybko można zarejestrować rozmiary
i wyposażenie danego pomieszczenia;
dostrzegać, że ta sama liczba przedmiotów może wypełniać różną przestrzeń;
doświadczać odległości oraz rozmiaru
pomieszczenia za pomocą aparatu

wychowawca z pasją

l
l

l
l

l

l
l
l
l
l
l

wzrokowego, słuchowego i kinestetycznego, wykorzystując przedmioty
do rzucania;
pojąć kognitywnie drogę przestrzenną
i opisać ją słowami;
zrozumieć w dwóch wymiarach
drogę przestrzenną i przedstawiać ją
na rysunku;
koncentrować się;
dostosowywać się do grupy, uwzględniać potrzeby i życzenia jej członków
oraz sobie pomagać;
przetwarzać kognitywnie doświadczenia i je werbalizować.
Postrzeganie barw
Dzieci powinny:
rozpoznawać i nazywać kolory podstawowe;
dzielić, przyporządkowywać kolory
i materiały;
wskazywać i nazywać kolory w pomieszczeniu;
wskazywać określone barwy na ubraniu;
samodzielnie korzystać z kolorów
(malować);
łączyć z kolorami określone działania.
Postrzeganie skoordynowanych ruchów

l
l
l

l
l
l

l
l

l
l
l
l
l

Dzieci powinny:
korzystać ze swego ciała i uczyć się
panowania nad nim;
przewidywać i planować ruchy;
przygotowywać się na określony ruch,
w sposób kontrolowany wykonywać
ruchy w różnych położeniach w przestrzeni;
w różny sposób wytwarzać dźwięk
za pomocą balonu;
kreatywnie korzystać z balonu i z fantazją stosować go w zabawie;
w kontrolowany sposób wykorzystywać pomoce do odbijania balonu,
celowania oraz trafiania w balon;
współpracować z partnerem, bawić
się z innymi osobami;
przestrzegać zasad.
Postrzeganie społeczne
Dzieci powinny:
nawiązywać ze sobą kontakt werbalny
i niewerbalny;
reagować na sygnały;
zapamiętywać imiona i przyporządkowywać je danym osobom;
darzyć sympatią partnera;
mieć zaufanie do grupy i partnera;

intensywnie wykorzystywać mimikę
i gesty podczas komunikowania się;
l rozwiązywać zadanie wspólnie z partnerem;
l mówić wyraźnie i zrozumiale.
l

l

l
l
l
l

l
l
l
l

Postrzeganie zmian sytuacyjnych
Dzieci powinny:
w sposób skoordynowany i pewnie poruszać się na dmuchanej trampolinie:
samodzielnie, z partnerem oraz w grupie;
odkrywać i sprawdzać różne możliwości poruszania się z użyciem przyrządu;
samodzielnie testować sposoby wchodzenia na przyrząd i schodzenia z niego;
doświadczać nacisku i oporu na dmuchanej trampolinie;
dostrzegać właściwości przyrządów
oraz ich wpływ na wykonanie danych
sekwencji ruchowych;
nasłuchiwać odgłosów, rozróżniać
je i kojarzyć ze sobą;
relaksować się na przyrządzie;
grzecznie odnosić się do partnera oraz
innych dzieci;
wspólnie bawić się na dmuchanej
trampolinie.

Poznajemy zapachy i smaki.
Przykłady ćwiczeń

Cele
rozpoznawanie określonych zapachów;
l przyporządkowywanie zapachu przedmiotowi;
l dobieranie obrazu do zapachu;
l łączenie zapachu z określonym smakiem;
l werbalizowanie doznań;
l koncentrowanie się przez dłuższy czas.
l
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Środki dydaktyczne: chusteczki, ręczniki papierowe (godzinę przed zajęciami
skropione zapachami: cytryny, pomarańczy, mięty, kakao, wanilii i innymi), obrazki lub zdjęcia pomarańczy, cytryny, stoiska z owocami, roślin kakaowych, ziarna
kakaowego, filiżanki z kakao, laski wanilii, liści mięty, dowolne opowiadanie,
w którym zapachy odgrywają ważną rolę,
obrus, talerze, kubki, sztućce, ciasto pomarańczowe, kawałki pomarańczy, sok
pomarańczowy i inne produkty o smaku
pomarańczy, rysunki drzewek pomarańczowych i owoców.
Przebieg
Szukanie zapachów. W sali rozmieszczone są różne pachnące chusteczki
i ręczniki – źródła zapachu. Dzieci są
zachęcane przez nauczyciela do ich
znalezienia. Wąchają przedmioty
i próbują określić, co to za zapach.
l Po odgadnięciu i nazwaniu zapachów
maluchy siadają w kole i opowiadają,
z czym kojarzy się im rozpoznany
zapach, z jakimi doświadczeniami
i wspomnieniami się łączy.
l Odnajdywanie konkretnego zapachu wskazanego przez nauczyciela
(rozwijanie zmysłu węchu, osiągnięcie zdolności przyporządkowania
kognitywnego). Nauczyciel (wybrany
maluch) nazywa zapach i prosi dzieci
o odszukanie przedmiotów, które tak
pachną. Gdy znajdą właściwą chusteczkę lub ręcznik, wąchają dany
materiał.
l Łączenie poznanych zapachów
z obrazami (obrazki lub zdjęcia
pomarańczy, cytryny, stoiska z owocami, roślin kakaowych, ziarna
kakaowego, filiżanki z kakao, laski
wanilii, liści mięty). Każde dziecko
bierze chusteczkę skropioną zapachem i kładzie ją na odpowiednim obrazku. Przedszkolaki wędrują
od obrazka do obrazka, przyglądają
się im i wąchają leżące obok chusteczki. Jeśli maluchy wykonały zadanie prawidłowo, nauczyciel celowo
źle przyporządkowuje chusteczkę
rysunkowi.
l Nauczyciel
czyta opowiadanie,
w którym zapach pełni ważną funkcję. Dzieci leżą spokojnie i wygodnie
na podłodze. Podczas czytania stale
l
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wąchają chusteczkę nasączoną zapachem występującym w opowiadaniu.
l Uczestnicy siedzą na podłodze.
Opowiadają, w którym momencie
historii przypomniały sobie o przeprowadzonej wcześniej zabawie. Dzięki
temu ćwiczymy koncentrację i umiejętność słuchania. Dzieci nazywają
i werbalizują swoje doświadczenia
i wrażenia oraz kojarzą je z doświadczeniami.
l Dzieci i nauczyciel przygotowują stół
do poczęstunku, a następnie rozpoznają i nazywają zapachy. Mówią,
z czym im się one kojarzą. Mogą
wymyślać własne historie z tymi
zapachami. Zapach i smak powinny
być połączone, aby na dłużej pozostały w pamięci. Poczęstunek powinien być podany w pięknym otoczeniu. Do ozdobienia miejsca posiłku
można wykorzystać rysunki drzewek
pomarańczowych i owoców. Zajęcia
można połączyć z organizacją urodzin.

Wykonywanie ruchów
skoordynowanych.
Przykłady ćwiczeń

Cele
l wskazywanie sposobów wytwarzania
dźwięku za pomocą balonu;
l kreatywne wykorzystywanie balonu;
l kształcenie umiejętności obchodzenia
się ze swoim ciałem i panowania nad
nim;
l stosowanie w kontrolowany sposób
przedmiotów grożących przebiciem
balonu;
l poprawianie celności;
l przewidywanie i planowanie procesów ruchowych;
l przygotowywanie się do wykonania
zadań ruchowych;
l wykonywanie w sposób kontrolowany
ruchów w różnych położeniach przestrzennych;
l uwzględnianie potrzeb i możliwości
partnera;
l wspólne granie i stosowanie się
do zasad.
Środki dydaktyczne: okrągłe balony,
płyta z muzyką, odtwarzacz płyt, cylinder, cyrkowa peleryna, różne przedmioty
(np. łyżki, maczugi, laski), sznur.

wychowawca z pasją
Przebieg
Zbieranie doświadczeń, eksperymentowanie z dźwiękami wydawanymi
przez balon, poznawanie jego cech
fizycznych (rozciągliwości). Dzieci
sprawdzają właściwości balonu: pompują go i spuszczają z niego powietrze, wystrzeliwują go niczym rakietę,
próbują wydawać za jego pomocą
najróżniejsze dźwięki. Po wykonaniu doświadczeń nadmuchują balon.
Prowadzący pomaga przy nadmuchiwaniu i zawiązaniu balonu, jeśli dziecko ma z tym problem.
l Maluchy odbijają balony różnymi częściami ciała: dłońmi, palcem, pięścią,
ramionami, kolanem, stopą, głową itd.
Zmieniają przy tym siłę: najpierw uderzają mocno, potem delikatnie. Jeśli
nie potrafią złagodzić swoich ruchów,
uderzają zbyt mocno lub w niekontrolowany sposób, pomóc może uspokajająca muzyka.
l

Które dziecko utrzyma balonik najdłużej w górze? Wszystkie maluchy
odbijają balonik tą samą częścią ciała
do momentu, w którym nauczyciel wskaże nową część. Ten, kto
upuści balonik, siada na podłodze
w miejscu, w którym go upuścił.
Wprowadzenie rywalizacji motywuje
dzieci i zachęca do zwiększenia kontroli nad ciałem.
l Maluchy odbijają balony, stojąc
w jednym miejscu. Następnie nauczyciel mówi, by zmieniły pozycję, mogą
np. siedzieć, leżeć na brzuchu i plecach, klęczeć, stać na jednej nodze.
Pomysłowe i chętne dzieci mogą
pokazać, co potrafią. Jak artyści cyrkowi otrzymują cylinder i pelerynę oraz
występują przed grupą.
l Uczestnicy bawią się tak jak
w poprzednich dwóch zabawach, ale
odbijają balony drewnianymi łyżkami
lub innymi przyborami.
l

Dzieci dobierają się w pary i wspólnie
odbijają balony przyrządami. Maluchy
uczą się współpracy, dostosowywania
się do drugiej osoby i jej obserwowania.
l Dzieci dzielą się na dwie drużyny.
Każda z nich podbija balon nad sznurem zawieszonym na wysokości ich
głów. Balon nie może spaść. Jedna
grupa może uderzać wiele razy. Można
wprowadzić zasadę: balon po trzech
lub pięciu dotknięciach zostanie przerzucony do drugiej grupy.
W następnym artykule przedstawię
zajęcia z zakresu psychomotoryki ukierunkowane na dziecko według Renate
Zimmer.
l

dr Andrzej Majewski
Akademie für Motopädagogik
und Psychomotorik, Niemcy,
www.majewski-akademie.de
(strona jest dostępna również po polsku)

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia
z psychomotoryki empowermentu
W ramach realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzieci oraz działania
informacyjno-szkoleniowe w zakresie opieki hospicyjnej w Województwie Podkarpackim” organizowane są
między innymi szkolenia z psychomotoryki empowermentu.
Projekt realizowany jest przy wsparciu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014. Dzięki dofinansowaniu szkolenia są bezpłatne, uczestnicy zaś otrzymują materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
Zajęcia będą prowadzone przez twórcę koncepcji – dr. Andrzeja Majewskiego, a także pedagogów, psychomotoryków pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi w Wiedniu i Monachium (szkolenie będzie tłumaczone na język polski).
Celem szkolenia jest przygotowanie osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi do wprowadzenia
do swojego warsztatu pracy metody psychomotoryki epowermentu (IPTW).
Szkolenie realizowane jest w 2 modułach 5-dniowych – głównie w formie warsztatów – łącznie w liczbie 100 godzin.

Szczegółowe informacje o zapisach na zajęcia znajdują się na stronach:
http://www.hospicjum-podkarpackie.pl/psychomotoryka-empowermentu.html
oraz www.majewski-akademie.de
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Percepcja

przedstawienia teatralnego
Aleksandra WIŚNIEWSKA

K

ontakt dzieci ze sztuką teatralną to nie tylko zabawy
w teatr, ale również oglądanie mniej lub bardziej profesjonalnych przedstawień przedszkolnych, wizyty w teatrze czy operze. Prawdziwego teatru, jego atmosfery, sceny
i aktorów nie można porównać z tym,
co sami możemy zaoferować naszym
pociechom. Po co chodzić z dzieckiem
do teatru, skoro na wyciągnięcie ręki,
a raczej pilota, jest tyle bajek? Bo teatr
jest naprawdę – jak powiedział kiedyś

dziesięcioletni Maks (…). Dla dziecka to,
co się dzieje na jego oczach, jest o wiele ciekawsze niż chociażby płaski obraz na ekranie. Inaczej też przeżywa się
przygody bohaterów, mając wokół siebie
inne dzieci, które reagują równie żywo
na to, co widzą na scenie1. W teatrze
nie zdarza się, jak to jest przed ekranem
telewizora, żeby widz czuł się odizolowany. W teatrze powstaje wyraźna więź
między widzami a sceną. Aktor gra, odczuwając w pełni wpływ widowni, podobnie jak widownia odczuwa aktora.
Rozrywka teatralna jest więc ważnym
doświadczeniem społecznym2.

Odbiór sztuki teatralnej przez dzieci
opiera się głównie na ich uczuciowości i wyobraźni, gdyż reagują na widowisko żywiołowo i spontanicznie: włączają się w tok akcji, podpowiadając
postaciom bohaterów, przestrzegają ich
przed niebezpieczeństwami, przejawiają
też niezwykle żywe reakcje mimiczne
i pantomimiczne (wstają z miejsc, chowają się pod krzesła, gdy dzieje się coś
groźnego, zasłaniają sobie oczy, zatykają
uszy, wykrzykują uwagi, płaczą, śmieją
się, głośno podskakując przy tym w miejscu itp.)3. Grażyna Rutkowska-Kusa, która
gra na scenie Baja Pomorskiego w Toru-

1 E. Sawicka, Dziecka „nie” kupi się tanim grepsem, „Twoje Dziecko” 2006, nr 6.
2 M. Signorelli-Volpicelli, Wychowujące znaczenie teatru [w:] Wychowanie przez sztukę, pod red. I. Wojnar, Warszawa 1965.
3 M. Tyszkowa, Recepcja sztuki teatralnej [w:] Sztuka dla najmłodszych, pod red. M. Tyszkowej, Poznań 1977.
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niu, odpowiadając na pytanie (podczas jednego z wywiadów), czym różni
się publiczność dorosła od dziecięcej,
odpowiedziała: Mali widzowie reagują
spontanicznie. Jeśli im się coś podoba lub
jeśli się nudzą, pokazują to. Zaczynają
rozmawiać, rozglądają się, ruszają się,
widać, że ich uwaga nie jest skierowana
na scenę. Aktorzy momentalnie to wyczuwają. Dorośli widzowie potrafią się świetnie maskować. Potrafią bić brawo, nawet
jeśli im się nie bardzo podoba4.
Mały widz zwraca baczną uwagę
na drobnostki, wnika w szczegóły oraz
wymaga logicznej konsekwencji zdarzeń.
Autor piszący dla dzieci bierze więc
na siebie ogromną odpowiedzialność,
gdyż teatr dla najmłodszych nie może
być przysłowiowym polem doświadczalnym dla każdego, kto ma ochotę rzucać
na papier parę dialogów5, jednakże powinien być cennym środkiem pomagającym
w zdobywaniu życiowych doświadczeń
dziecka oraz umożliwiać mu przeżywanie wzruszeń wynikających z włączenia
się w życie i doświadczenia bohaterów
spektaklu. Czasem dramaturdzy piszący
dla najmłodszych starają się ich uchronić
przed obrazami negatywnymi, wprowadzając widza tylko w idylliczną atmosferę szczęścia i radości. Ale taki cel osłabia ostrość życiowej percepcji dziecka,
brak obrazów negatywnych uniemożliwia
tworzenie pozytywnych, gdyż pozbawia
widowisko istotnej funkcji życia, jaką jest
walka6.

Rola repertuaru w edukacji
teatralnej dzieci

Dla przedszkolaków najciekawsze są
opowiadania o wydarzeniach z życia
codziennego. Jest to wiek, w którym
dziecko zaczyna określać swoje „ja”,
upodobania i zainteresowania. Im bardziej znanym dla kilkulatka językiem
będziemy do niego przemawiać, tym
lepiej go zrozumie i tym większe zainteresowanie będzie przejawiać. Przedstawienia dla najmłodszych muszą personifikować nawet myśli. Pojawiające się
na scenie postacie powinny podawać
swoje imiona, wszystkie wymieniane
4
5
6
7

przedmioty należy pokazywać, a myśli
powinny wyrażać się w akcji. Dzieci
będą z uwagą śledziły słowa tylko wówczas, gdy w pewnym sensie będą mogły
je widzieć. Dlatego kilkulatkom należy
wszystko pokazywać, a nie opisywać. To,
co my widzimy dzięki naszej wyobraźni,
dzieci muszą widzieć najpierw naprawdę, aby móc pobudzić swoją wyobraźnię7.
Wiadomo, że zamiłowanie przedszkolaka do teatru nie rodzi się samo, ktoś
musi je zaszczepić, podsycać i rozwijać.
Instytucją, która to czyni, z pewnością jest
Przedszkole Miejskie nr 11 w Toruniu,
w którym pracuję. Nauczyciele w naszej
placówce starają się robić wszystko, aby
przybliżać dzieciom teatr, gdyż nie tylko
rozwija on wyobraźnię, ale również
kształtuje gust estetyczny, dostarcza niesamowitych emocji, a przede wszystkim
jest dobrym wstępem do uczestniczenia
w kulturze nieco bardziej wyrafinowanej
niż masowa.
Jednym z takich przedszkolnych wydarzeń, które bardzo spodobało się kilkulatkom i utkwiło im na długo w pamięci, było przedstawienie zorganizowane z okazji Dnia Uśmiechu. Jakie było
zaskoczenie, kiedy na scenie pojawiły się
panie wychowawczynie,
które przygotowały dla
swoich przedszkolaków
bajkę pt. Czerwone Kapturki.
Śmieszna historia
o wilku, który miał
straszny dylemat,
bo nie wiedział,
którego Kapturka ma zjeść
(a pojawiło się
ich na scenie sporo:
Czerwony Kapturek Afrykanka, Czerwony Kapturek
Indianka, Czerwony Kapturek
Eskimoska, Czer-

wony Kapturek Japonka oraz oczywiście
Czerwony Kapturek z Polski), bardzo
podobała się dzieciom. Jednak największą atrakcją były panie w roli aktorek.
Oto niektóre wypowiedzi przedszkolaków:
l Bajka była o dużo Czerwonych
Kapturkach – Antoś (3 lata).
l One wszystkie chciały iść do babci –
Marysia (3 lata).
l Wilk zemdlał, bo miał zjeść tyle
Czerwonych Kapturków, że rozbolał go
brzuch. Te Kapturki przyszły z różnych
stron świata: z Polski, Afryki, Japonii,
Lodolandii i od Indian. Wszystko
dobrze się skończyło – Wiktor (5 lat).
l Śmiałam się, jak wilk powiedział: „Ile
tych Kapturków?”. Wszystkie stroje
były fajne – Nina (5 lat).
l Zachwyciło mnie wszystko w bajce.
Zaskoczyło mnie, że było tak dużo
Czerwonych Kapturków – Tosia (5 lat).
l Mnie się najbardziej podobała Japonka
i Murzynka, bo moje panie grały najlepiej i najśmieszniej – Marysia (6 lat).
Aleksandra Wiśniewska
Przedszkole Miejskie nr 11
im. Tony’ego Halika w Toruniu

A. Cichocka, Pinokio wciąż na topie, „Nowości. Gazeta Pomorza i Kujaw” 2007, nr 28.
M. Signorelli-Volpicelli, Wychowujące znaczenie teatru, dz. cyt.
Tamże.
Tamże.
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Choroby zakaźne
wieku dziecięcego

Dzieciństwo to czas zwiększonej podatności na wiele groźnych chorób. Ich przejście
bywa niekorzystne dla rozwoju dziecka, chociażby z powodu stresu i wysiłku
związanych ze zwalczaniem infekcji. Niektóre z nich, np. przeziębienie, są stosunkowo
niegroźne, a ich sezonowe występowanie jest naturalnym elementem życia. Część
zakażeń jest jednak realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia kilkulatka, a ewentualne
powikłania mogą wywrzeć negatywny wpływ na jego przyszłe funkcjonowanie.

Tomasz KOWALCZYK

W

przedszkolu i żłobku
dziecko przebywa większą część dnia, więc wychowawcy mają szansę
zaobserwować pewne specyficzne nieprawidłowości powiązane z rozwijającą się infekcją. Odpowiednio wczesne zwrócenie na nią uwagi rodziców,
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a w konsekwencji szybkie skierowanie
po profesjonalną pomoc medyczną
może uchronić malucha przed groźnymi powikłaniami.
Zamieszczona na kolejnych stonach
charakterystyka niektórych chorób wieku
dziecięcego obejmuje informacje dotyczące najbardziej typowych objawów
poszczególnych infekcji, opis ich przebiegu oraz niektórych powikłań, jakie mogą

wystąpić. Takie zestawienie ma charakter
jedynie ogólnoinformacyjny. Jego celem
jest zwrócenie uwagi na odpowiednio
szybką identyfikację choroby w aspekcie
możliwości uniknięcia groźnych powikłań oraz minimalizacji zagrożeń.
Dziecko jest całkowicie zależne
od prawidłowych reakcji dorosłych.
Reakcje te, poparte ogólnymi informacjami na temat dziecięcych chorób

z rodziną i w rodzinie
zakaźnych, mogą pomóc w zapewnieniu maluchowi szans na dzieciństwo
maksymalnie zbliżone do beztroskiego,
a przez to umożliwiające prawidłowe,
nieskrępowane obciążeniami poznawanie świata.

Odra1

Patogenem odry jest występujący
wyłącznie wśród ludzi wirus przenoszony drogą kropelkową, znajdujący się
w wydzielinach jamy nosowo-gardłowej,
we łzach, moczu i krwi. Grupę szczególnego ryzyka tworzą dzieci między 5.
a 12. miesiącem życia, po 10. roku życia oraz około 5% maluchów, u których
szczepienie okazało się nieskuteczne.
Dzieci odpornych matek są bezpieczne
do 5. miesiąca życia.
Okres inkubacji wynosi od 9 do 14
dni (od kontaktu do wysypki). Zakaźność
trwa od około 2 dni przed wystąpieniem
objawów (3–5 dni przed wysypką) do 4
dni po wystąpieniu wysypki.
Przebieg choroby
Objawy odry zazwyczaj zaczynają
się ostrym bólem gardła, dokuczliwym
katarem połączonym z przekrwieniem
spojówek. Na błonie śluzowej policzków
występuje drobne zaczerwienienie grupujące się w plamki. Często pojawia się
także stan zapalny górnych dróg oddechowych połączony z suchym kaszlem.
Około 10. dnia od zakażenia na błonie
śluzowej policzków, na wysokości dolnych zębów trzonowych, występują tzw.
plamki Koplika – białawe przebarwienia
charakterystyczne dla odry
Na dzień przed wysypką może się
zaostrzać nieżyt gardła. Samopoczucie dziecka pogarsza się, a temperatura
może wzrosnąć do 40°C. Czasem pojawia się duszność, a nawet sinica. Na migdałkach może wystąpić brudny nalot czasem utożsamiany z anginą.
Wysypka jest o charakterze gruboplamistym, kolorze różowym, zlewająca się.
Pojawia się najpierw na twarzy, za uszami
i na czole. Postępuje w dół, obejmując
całą powierzchnię ciała, w tym błony śluzowe. Towarzyszy jej kaszel i drugi rzut
wysokiej gorączki.

Po 4–5 dniach gorączka ustępuje, podobnie jak objawy zapalenia gardła. Wysypka zmienia kolor na ceglasty, a naskórek łuszczy się otrębiasto.
Powikłania
Powikłania dotyczą głównie dzieci
o obniżonej odporności, niedożywionych, z wadami serca i niemowląt. Najczęstsze to:
l biegunka (6,5%);
l zapalenie krtani (tzw. pseudokrup
odrowy) z wdechową dusznością
(4–25%);
l zapalenie płuc spowodowane nadkażeniem bakteryjnym (5%);
l zapalenie ucha środkowego (5–15%);
l zapalenie mięśnia sercowego;
l kłębuszkowe zapalenie nerek;
l zapalenie mózgu (około 1 na 1000
zachorowań, śmiertelność do 15%).
Po kilku latach na 100 tys. przypadków
zachorowań na odrę w 0,6–2,2 może wystąpić podostre stwardniające zapalenie
mózgu związane z przetrwałym zakażeniem wirusem odry. Pojawiają się wtedy
objawy neurologiczne w postaci zaburzeń mowy, upośledzenia psychicznego,
niedowładów, które postępują, doprowadzając do stanu odmóżdżeniowego – rokowanie jest złe. Obecnie występuje ono
jednak bardzo rzadko ze względu na skuteczność szczepienia.
Leczenie
Leczenie odry jest objawowe. Zalecany jest odpoczynek i odpowiednie
nawodnienie. W zwalczaniu gorączki
dopuszczalne jest stosowanie leków zaleconych przez lekarza. Należy zgłosić się
do lekarza w razie pogorszenia się stanu
zdrowia dziecka ze względu na groźne
komplikacje. Absolutnie przeciwwskazane jest stosowanie leków zawierających
kwas acetylosalicylowy u dzieci poniżej
12. roku życia, ponieważ może wystąpić
śmiertelne powikłanie: zespół Reye’a.
Zapobieganie
Skuteczną metodą przeciwdziałania
odrze są obowiązkowe szczepienia szczepionką atenuowaną skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR).

Pierwsze szczepienie przeprowadza się
u dzieci w wieku 13–14 miesięcy, a powtarza w 10. roku życia. W razie kontaktu
osoby nieszczepionej z chorym zalecana
jest możliwie szybka konsultacja lekarska.
Chore dzieci należy izolować w domu
przez 5 dni od pojawienia się wysypki.
Nie stosuje się izolacji maluchów, które
miały kontakt z osobą chorą. Przebycie
zakażenia daje odporność na całe życie.

Różyczka2

Patogenem tej choroby jest występujący
tylko wśród ludzi wirus przenoszony drogą
kropelkową, znajdujący się w wydzielinach
jamy nosowo-gardłowej oraz moczu.
Okres inkubacji różyczki wynosi od 14
do 21 dni (zwykle 16–18 dni). Zakaźność
trwa od 7 dni przed wysypką do 3–5 dni
(a nawet 14) od pojawienia się wysypki.
25–50% przypadków zakażeń wywołanych przez wirus przebiega bezobjawowo. Ustalony okres zakaźności i możliwość bezobjawowej postaci różyczki
u kobiety ciężarnej ma istotne znaczenie
dla oceny zagrożenia płodu.
Przebieg choroby
Początkowo występują krótkie objawy podobne do przeziębienia. Następnie
na twarzy, a potem na całym ciele pojawia
się drobnoplamista lub plamisto-grudkowa
wysypka o delikatnym różowym odcieniu.
Po jednym dniu plamki bledną, zlewają się
i skóra przyjmuje jednolity różowawy kolor. Równocześnie występuje powiększenie węzłów chłonnych, szczególnie podpotylicznych. Są one niebolesne, twarde,
o wielkości nawet ziaren grochu.
Choroba ustępuje po około 5 dniach,
wysypka przemija, nie pozostawiając
przebarwień.
Powikłania
Przebieg różyczki jest zazwyczaj lekki.
Do rzadkich powikłań należą:
l małopłytkowa skaza krwotoczna –
u 1 osoby na 3000 chorych; objawia
się wybroczynami na skórze, krwawieniem z nosa, dziąseł i błon śluzowych
jamy ustnej (jeśli wystąpi to powikłanie, wysypka może przyjąć charakter
krwotoczny);

1 Pediatria, t. 2, pod red. K. Kubickiej, W. Kawalec, PZWL, Warszawa 2010, s. 631.
2 Tamże, s. 632.
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z rodziną i w rodzinie
zapalenie mózgu – u 1 osoby na 5000
chorych (częściej u dorosłych niż
u dzieci);
l przemijające
zapalenie stawów
(zazwyczaj występuje po 7 dniach
od wysypki lub po 10–28 dniach
od szczepionki) – najczęściej dotyczy
paliczków i kolan, chore stawy są bolesne, skóra zaczerwieniona o podwyższonej temperaturze; zmiany zazwyczaj cofają się po 3–4 tygodniach,
czasem jednak stają się przewlekłe.
l

Zapobieganie
Wirus jest bardzo groźny dla rozwijającego się płodu. W razie kontaktu z różyczką kobiety w pierwszym trymestrze
ciąży należy jak najszybciej sprawdzić,
czy jest ona na niego uodporniona. Leczenie różyczki jest objawowe. Skutecznym sposobem w jej zapobieganiu jest
szczepienie atenuowanym szczepem
wirusa wchodzącym w skład skojarzonej szczepionki MMR przeciwko odrze,
śwince i różyczce. Pierwsze szczepienie przeprowadza się u dzieci w wieku
13–14 miesięcy, a powtarza w 10. roku
życia. Dziewczynkom nieszczepionym
w 10. roku życia podaje się obowiązkowo
przypominającą szczepionkę MMR w 11.,
ewentualnie 12. roku życia. Zalecane jest
także szczepienie kobiet, które planują
ciążę, a nie chorowały na różyczkę i nie
były szczepione. Przebycie różyczki daje
trwałą odporność. Fakt zachorowania
warto odnotować w książeczce zdrowia
dziecka (szczególnie dziewczynki). Chore
dzieci należy izolować w domu przez około 7 dni od pojawienia się wysypki. Nie
stosuje się izolacji przedszkolaków, które
miały kontakt z osobą chorą.

Świnka3

Patogen tej choroby jest wirusem nagminnego zapalenia ślinianki przyusznej,
przenoszonym drogą kropelkową. Okres
inkubacji wynosi od 16 do 18 dni.
Zakaźność trwa od około 2–7 dni
przed wystąpieniem objawów do 5–9 dni
od początku objawów i mija wraz z ich
ustąpieniem. Świnka występuje głównie
wiosną. Chorują na nią dzieci w wieku 10–14 lat, nieuodporniona młodzież
i dorośli (około 3% zachorowań).
3 Tamże, s. 642.
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Przebieg choroby
Głównym objawem świnki jest obrzęk
przyusznicy (w 60–70% przypadków),
początkowo po jednej stronie, częściej
po lewej. Obrzęk rozwija się przez kilkanaście godzin, osiągając szczyt w ciągu 2–3 dni. Choroba ustępuje po 7–9
dniach. Często na drugi lub trzeci dzień
puchnie druga ślinianka. Czasem obrzęk
pojawia się jednocześnie po obu stronach. Dość często obejmuje też pozostałe ślinianki: podżuchwowe i podjęzykowe. Twarz chorego przyjmuje kształt
gruszki. Skóra staje się napięta, cieplejsza,
nigdy nie bywa zaczerwieniona. Powiększone ślinianki mogą nieznacznie boleć
przy ucisku. W jamie ustnej często można zaobserwować zaczerwienienie błony
śluzowej gardła i wewnętrznej strony policzków na poziomie zębów trzonowych.
Wydzielanie śliny zwykle jest zmniejszone. Występuje wrażliwość na kwaśne pokarmy.
Temperatura ciała może wzrosnąć do
38–39°C, rzadko 40–41°C. Gorączka
ustępuje w ciągu 3–4 dni. U dzieci przebieg świnki jest lżejszy niż u dorosłych.
Często występuje osłabienie, czasem
bóle głowy, utrata apetytu, trudności
w połykaniu, suchość i wrażenie kwaśności w ustach.
Powikłania
Do najczęstszych powikłań w przebiegu świnki należy:

zapalenie jądra i najądrzy – występuje u 30% chłopców, którzy chorują
w wieku pokwitania lub późniejszym
(nie ma przekonujących dowodów
na powiązanie tego stanu z ewentualnym późniejszym występowaniem
niepłodności);
l głuchota ośrodkowa – pojawia u około
4% dzieci; wskazana jest kontrola słuchu po przebyciu nagminnego zapalenia przyusznic.
l

Leczenie
Leczenie świnki jest objawowe.
W zwalczaniu gorączki dopuszczalne jest
stosowanie leków przeciwgorączkowych
zaleconych przez lekarza. Pewną ulgę
mogą przynieść okłady rozgrzewające
umieszczane na śliniankach dotkniętych
chorobą.
Zapobieganie
Największą rolę odgrywają szczepienia ochronne szczepionką zawierającą
atenuowany wirus świnki (np. MMR –
mumps, morbilli, rubeola), co ma znaczenie w profilaktyce zakażenia, jednak
nie zapobiega chorobie po ekspozycji.
Szczepienie przeprowadza się u dzieci
w wieku 13–14 miesięcy oraz powtarza
się w 10. roku życia. Obowiązuje zgłoszenie zachorowania oraz izolacja chorego do ustąpienia objawów klinicznych,
nie krócej jednak niż 9 dni od ich pojawienia się.

z rodziną i w rodzinie
Ospa wietrzna4

Ospa jest ostrą wirusową chorobą zakaźną przenoszoną drogą kropelkową
oraz przez bezpośredni kontakt z wykwitami osoby chorej. Okres inkubacji wynosi
od 14 do 16 dni. Zakaźność trwa od około 1–2 dni przed wystąpieniem wysypki
do przyschnięcia ostatnich wykwitów,
zwykle 6–7 dni od początku wysypki.
Ponad 90% przypadków zachorowań
przebiega u dzieci od 1. do 15. roku życia, głównie między marcem a majem.
Zaraźliwość jest bardzo wysoka.
Przebieg choroby
Pierwszym objawem jest zazwyczaj
wysypka, która przebiega w charakterystyczny dla ospy sposób: początkowo różowe plamki przekształcają
się w grudki, następnie w pęcherzyki
z surowiczym płynem o perłowym zabarwieniu, które na koniec przysychają
i przyjmują postać strupków. Wysypka
początkowo pojawia się na tułowiu,
piersiach, brzuchu, potem na twarzy,
na owłosionej skórze głowy i wreszcie
na kończynach, oszczędzając zwykle
dłonie i stopy.
Wysypce towarzyszy złe samopoczucie, brak apetytu, ból głowy, osłabienie,
niekiedy dolegliwości pokarmowe. Gorączka zazwyczaj nie jest zbyt wysoka.
Wykwity pojawiają się rzutami (co kilka godzin) na całym ciele, w tym także
na owłosionej skórze głowy, na błonie
śluzowej jamy ustnej i narządów moczowo-płciowych.
Strupki odpadają, pozostawiając małe,
nietrwałe przebarwienia bez blizn. Liczba
rzutów wysypki wynosi od kilku do kilkunastu w ciągu doby i następnych dni.
Jednocześnie występują często wykwity w różnych opisanych wyżej stadiach
ewolucji. Większość zmian znika w ciągu
20 dni. Typowe przypadki ospy wietrznej
mają łagodny przebieg.

Powikłania
Do najczęstszych powikłań w przebiegu ospy wietrznej należy:
l zakażenie ropne skóry;
l rzadziej śródmiąższowe zapalenie
płuc, wątroby, nerek i stawów;
l u 0,1–0,2% dzieci mogą wystąpić
zaburzenia móżdżkowe – niegorączkujący już przedszkolak może zataczać się, przewracać, może mieć
trudności z utrzymaniem równowagi podczas chodzenia lub siedzenia;
rokowanie jest dobre.
Leczenie
Leczenie jest objawowe. W zwalczaniu gorączki dopuszczalne jest stosowanie
leków przeciwgorączkowych zaleconych
przez lekarza. Aby uniknąć trwałych blizn,
nie należy zrywać strupów ani rozdrapywać wyprysków. Na zmiany nie należy stosować pudrów ani papek. W celu zmniejszenia świądu miejscowo można używać
leków przeciwhistaminowych (np. fenistilu). Ulgę mogą także przynieść 10-minutowe kąpiele w płynach odkażających
(letnia woda z niewielkim dodatkiem nadmanganianu potasu lub sody oczyszczonej
– 1 łyżeczka na litr wody). Zalecana jest
również częsta zmiana ubrań.
Zapobieganie
Szczepionka przeciw ospie wietrznej
jest rutynowo stosowana. Dzieci chore
na ospę wietrzną powinny przebywać
w domu do czasu odpadnięcia strupków.
Przebycie zakażenia z reguły daje odporność na całe życia. Wszystkie zdrowe
dzieci i osoby dojrzałe, które dotychczas
nie chorowały na ospę wietrzną, powinny być zaszczepione.

Półpasiec5

Jest reaktywacją uśpionego zakażenia wirusem ospy wietrznej. Najczęściej
występuje u dzieci z obniżoną odporno-

ścią. Chory na półpasiec może bardzo
łatwo zarażać osoby, które mają z nim
kontakt.
Przebieg choroby
Wśród objawów półpaśca można wymienić złe samopoczucie, ból głowy, gorączkę, ból, pieczenie lub mrowienie oraz przeczulicę skóry unerwionej przez chorobowo
zmieniony nerw. Objawy te mogą wyprzedzać o 5 dni pojawienie się wykwitów.
Na zmienionej zapalnie skórze występują w kilku rzutach wykwity o wyglądzie
typowym dla ospy. Sąsiadujące ze sobą
pęcherzyki mogą zlewać się w większe
pęcherze, które pękając, tworzą bolesne
nadżerki.
Przysychają one około 6.–7. dnia,
a mniej więcej 10.–12. dnia powstają
strupy, które szybko odpadają, pozostawiając brunatne przebarwienia utrzymujące się wiele tygodni. Pęcherzyki półpaśca są głębsze niż w ospie wietrznej. Wykwitom towarzyszy ból zajętego obszaru
skóry. Zależnie od stopnia upośledzenia
odporności przebieg może być długi
i ciężki, szczególnie w przypadku zmian
na twarzy.
Leczenie
Zalecane jest przebywanie w domu.
Gorączkę można obniżyć, a dolegliwości
bólowe złagodzić za pomocą środków
przeciwgorączkowych zaleconych przez
lekarza. Miejscowo stosowane są środki
odkażające zalecone przez lekarza.
Zapobieganie
Szczepionka przeciwko ospie wietrznej jest obecnie rutynowo stosowana.
Dzieci chore na półpasiec powinny przebywać w domu do czasu odpadnięcia
strupków.
Tomasz Kowalczyk
Lekarz

4 Tamże, s. 646.
5 Tamże.
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z rodziną i w rodzinie
Wbrew powszechnej opinii na reumatyzm nie chorują wyłącznie babcie. Dolegliwości
zwane ogólnie reumatyzmem może wywoływać ponad 200 różnych chorób. Łączy je
jedno: nie pytają o wiek, mogą zaatakować także przedszkolaki, a nawet niemowlęta.

Kiedy przedszkolak

choruje na reumatyzm
STOWARZYSZENIE MŁODYCH Z ZAPALNYMI
CHOROBAMI TKANKI ŁĄCZNEJ
„3MAJMY SIĘ RAZEM”

M

łodzieńcze idiopatyczne
zapalenie stawów nie jest
zaraźliwe i nie można go
„przekazać” innej osobie.
Chore dziecko nie zaraża – podkreśla
reumatolog dr Maria Rell-Bakalarska –
i jeżeli przebieg choroby na to pozwala,
to powinno uczęszczać do przedszkola
lub szkoły i utrzymywać kontakty z rówieśnikami.
Potwierdza to Joanna Drażdżewska
z Poznania, mama 3-letniego Dominika
chorego na młodzieńcze idiopatyczne
zapalenie stawów: Dominik rozwija się
świetnie i chodzi do przedszkola mimo
częstych wizyt u lekarzy specjalistów czy
rehabilitacji. Syn jest żywym dzieckiem,
wesołym i uśmiechniętym. Bardziej chorobą przejmuję się ja niż on. Nauczyciele w przedszkolu wiedzą o chorobie
syna, obserwują go i na bieżąco zgłaszają
mi swoje uwagi. Ja również informuję ich
o różnych zdarzeniach i proszę czasami
o zwrócenie uwagi na synka.
Dominik stale przyjmuje leki, chodzi
raz w miesiącu na 10-dniową rehabilitację, a teraz mama Dominika stopniowo
wprowadza zmiany żywieniowe w diecie
syna (ogranicza laktozę i gluten). Joanna wybrała takie przedszkole, które jest
dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (niewiele schodów do pokonania, duże, dobrze wyposażone sale,
swobodny dostęp do łazienki odpowiedniej dla maluchów). Zarówno w żłobku,
do którego uczęszczał Dominik, jak i teraz w przedszkolu Joanna odbyła z na-

32

PrzedszkolneABC | 2/2015

Ogólnopolska kampania „Reumatyzm ma młodą twarz” ma
na celu podnoszenie świadomości na temat chorób reumatycznych. Jedną z takich chorób,
o której mówi się w kampanii,
jest młodzieńcze idiopatyczne
zapalenie stawów (MIZS). Jest
to przewlekła choroba, która
występuje u niemowląt, małych
dzieci i nastolatków (pojawia się
przed 16. rokiem życia), a objawia się zapaleniem jednego lub
kilku stawów, któremu towarzyszy ból, obrzęk oraz ograniczenie ruchomości. Przebieg MIZS
charakteryzuje się okresami zaostrzeń i remisji (złagodzenia
lub ustąpienia objawów). Nie
da się dokładnie przewidzieć,
kiedy nasilą się objawy choroby.

uczycielami rozmowę o chorobie syna.
Pomogło jej w tym małe kompendium
wiedzy pobrane ze strony: www.tacyjakja.pl, które poszerzyła o informacje
dotyczące tego, co przeszedł Dominik,
kiedy był zdiagnozowany, jakie leki przyjmuje i jakie są ogólne zalecenia.
Oprócz broszury szczegółowo opowiedziałam nauczycielkom o naszej historii –
relacjonuje Joanna. Wiem, że każda z pań
zapoznała się z materiałami, ponieważ
dopytywały o szczegóły. Prosiłam, aby
zwracały uwagę, kiedy syna coś boli albo
kiedy wykonanie zadania lub ćwiczenia
sprawia mu dużą trudność. Prosiłam, aby
oszczędzać go podczas ćwiczeń mocno
obciążających stawy. Mówiłam, że czasami może źle się czuć po lekach – dodaje.
Dla nauczycieli i dyrektorki przewlekła choroba dziecka uczęszczającego
do żłobka czy przedszkola to wyzwanie.
Taka sytuacja jest stresująca zarówno dla
malucha, rodziców, jak i dla kadry pedagogicznej.
Nauczyciele, słysząc o chorobie syna,
byli początkowo przerażeni – podkreśla
mama Dominika. Bardzo czujnie obserwowali syna, zgłaszali swoje uwagi, bali
się go angażować w różne aktywności,
aby mu nie zaszkodzić – dodaje.
Chory przedszkolak często wymaga
szczególnego traktowania. Istotne jest,
aby środowisko edukacyjne wspierało
rodzinę i dziecko. Pamiętajmy, że kilkulatek i jego rodzice przeżywają duży stres,
walcząc z chorobą, więc ważne jest, aby
mieli świadomość tego, że w przedszkolu
dziecko jest bezpieczne, a kadra rozumie
istotę choroby oraz potrzeby malucha,
a tym samym czyni starania, aby wspomagać rozwój przedszkolaka.

z rodziną i w rodzinie
Choroba związana z bólem i upośledzenie sprawności to zawsze stres
dla dziecka i jego rodziny. Stres może
działać demobilizująco na możliwości
przyswajania wiedzy. Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem jest występujące
u niektórych dzieci gorsze samopoczucie
w godzinach rannych. Obniżona odporność i zwiększona zapadalność na infekcje oznaczają dodatkowe dni nieobecności w przedszkolu. Innym czynnikiem,
który niekorzystnie wpływa na edukację,
może być czasowa zmiana środowiska rodzinnego, m.in. pobyt w szpitalu.

informacji na temat samej choroby, jej objawów i skutków oraz dopytanie o ewentualne wątpliwości. I co najważniejsze –
nauczyciele wspólnie z rodzicami powinni
poszukać takich rozwiązań, aby dziecko
jak najwięcej korzystało z zajęć w przedszkolu. Rodzice mogą podpowiedzieć,
co pociecha potrafi i lubi, a nauczyciele
ocenić, co z tych propozycji można zrealizować w placówce – podpowiada psycholog dr Lidia Zabłocka-Żytka.
Informację o możliwościach fizycznych dziecka w różnych okresach choroby powinien przekazać rodzicom lekarz

Dla nauczycieli i dyrektorki przewlekła choroba
dziecka uczęszczającego do żłobka czy przedszkola to wyzwanie. Taka sytuacja jest stresująca
zarówno dla malucha, rodziców, jak i dla
kadry pedagogicznej.
Z pewnością niezależnie od poziomu
edukacji wychowawca oraz inni nauczyciele powinni być poinformowani przez
rodziców o możliwych trudnościach, ale
tak, by pozwoliło to na zrozumienie problemu, a nie zwiększyło możliwą izolację
dziecka – doradza reumatolog dr Maria
Rell-Bakalarska.
Joanna świetnie poradziła sobie z tym
zadaniem. Przygotowała się do rozmowy,
przekazała niezbędne informacje, była
otwarta na dialog i udzielanie dalszych
wyjaśnień.
Zarówno rodzice, jak i nauczyciele muszą przygotować się do takiej rozmowy.
Warto znaleźć czas i spokojne miejsce.
Nie powinna ona odbywać się w pośpiechu, na korytarzu. Konieczny jest czas
na oswojenie się z sytuacją, może nawet
trzeba będzie zorganizować kilka spotkań,
by ustalić, co dziecko może, a czego nie
powinno robić. Nauczyciele nie mogą
izolować przedszkolaka i odsuwać go
od większości zadań w nadziei, że takie
rozwiązanie nie pogorszy stanu zdrowia
dziecka. Ograniczanie aktywności malucha „na wszelki wypadek” wynika najczęściej z obawy przed nasileniem objawów
choroby, a ta z kolei – z braku wiedzy.
Dlatego podczas spotkania niezbędne jest
przekazanie nauczycielom podstawowych

prowadzący – kontynuuje dr Maria Rell-Bakalarska. W miarę możliwości warto
zasięgnąć także opinii fizjoterapeuty. Takie
informacje przekazujemy nauczycielowi.
Z kolei nauczyciel wychowania przedszkolnego może zasugerować rodzinie,
jak pokierować dzieckiem, by łatwiej nawiązywało kontakty z rówieśnikami. Sam
też musi przemyśleć, jak organizować pracę, by kilkulatek miał okazję do tworzenia
więzi, bez narażania go na urazy.
W związku z tym, że stan zdrowia
dziecka jest różny (zależnie od okresu
choroby i efektów terapii), kontakt z nauczycielem powinien być w miarę ścisły.
U Kamilki, która prawie od 4 lat choruje
na MIZS, najcięższy jak dotąd przebieg
choroby zaobserwowano właśnie w wieku przedszkolnym.
Wtedy najbardziej zagrożony był jej
wzrok, nie wiedzieliśmy jeszcze, jaki będzie przebieg choroby – mówi Justyna Paśnik z Wrocławia, mama Kamilki.
Jednak w okresie przedszkolnym nie
było problemów z przekazaniem informacji nauczycielom, wszystkim był bliski temat zmagań z chorobą. Warto podkreślić,
że Kamilka zawsze była traktowana tak jak
inne dzieci, na czym nam bardzo zależało.
Niemniej jednak choroba bardzo mocno
odbiła się zarówno na Kamilce, jak i na nas:

rodzicach, siostrze, ale też na dziadkach
i najbliższej rodzinie – kontynuuje Justyna. Do tej pory nikt z nas nie stanął w obliczu przewlekłej choroby dziecka, która
na dodatek zaczęła się tak wcześnie (między drugim a trzecim rokiem życia). Najbliżej całej sytuacji jesteśmy my – rodzice,
najbardziej odczuwamy skutki tej choroby. Gdy patrzy się z boku na Kamilkę, nie
widzi się trudnej codzienności (tzn. badań, wizyt lekarskich, podawania leków).
Ciężar choroby nosimy w sobie, czasami
udaje się na chwilę zapomnieć i można
by powiedzieć, że żyjemy normalnie, ale
tak jak choroba raz ustępuje, a raz wraca, tak i nasze nastroje raz są pogodne,
a za chwilę znowu dopada nas przygnębienie i niepokój. Bardzo ważne było dla
nas to, że mimo otrzymanych informacji
o chorobie Kamilki szkoła potwierdziła, że
jest przygotowana do opieki nad dziećmi
chorymi przewlekle i ani nauczyciele, ani
dyrekcja nie robili z tego powodu żadnych
problemów.
Obecnie Kamilka uczęszcza do I klasy
szkoły podstawowej. Uczy się świetnie,
nie ma problemów emocjonalnych, zjednuje sobie koleżanki oraz nauczycieli.
Jedynym problemem jest to, że często użala się nad sobą i wtedy nie wiemy,
czy rzeczywiście coś ją boli (stawy, brzuch
po lekach, głowa itp.), czy trochę jednak
oszukuje, bo pani „pielęgniarka w szkole
robi pyszne herbatki na ból brzucha”. Wie,
że martwimy się każdym pogorszeniem jej
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samopoczucia i zapewne czasem to wykorzystuje – śmieje się mama Kamilki.
Psycholog Lidia Zabłocka-Żytka zwraca uwagę, że dzieci na kolejnych etapach rozwoju mają bardzo wiele zadań,
np. naukę chodzenia, potem pisania,
kontaktów społecznych. Maluchy z chorobą przewlekłą zaś mają dodatkowe,
trudne zadanie – naukę radzenia sobie
z tą chorobą.

w poczuciu niezrozumienia lub zmotywować do dalszych prób zwracania na siebie uwagi. Trzeba zapytać, czy chce się
położyć, przerwać aktualną czynność,
odpocząć.
W tym czasie można zaproponować
coś miłego, np. poczytanie ulubionej
książki czy zabawę (jeśli to możliwe), i obserwować reakcję dziecka. Jeśli maluch
szybko zajmie się czymś innym, można

Dzieci na kolejnych etapach rozwoju mają bardzo wiele zadań, np. naukę chodzenia, potem
pisania, kontaktów społecznych. Maluchy z chorobą przewlekłą zaś mają dodatkowe, trudne
zadanie – naukę radzenia sobie z tą chorobą.
Podobnie jak przy innych zadaniach
dzieci biorą przykład z najbliższych: rodziców, rodzeństwa, kolegów. Mama Kamilki
wspomina o możliwym „wykorzystaniu”
choroby przez dziewczynkę w niektórych sytuacjach. Większość dzieci (także
zdrowych) próbuje w taki sposób uzyskać
jakieś korzyści. Jednak by nie utrwalać
takich zachowań, proponuję zawsze
zwracać uwagę na to, co mówi, pokazuje, np. bolący brzuszek. Zignorowanie
sygnałów pociechy może pozostawić ją

Psychologiczny
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Jedzenie
a mówienie
str. 31
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przypomnieć, że już należy np. wrócić
do sali. Jeżeli nawet dziecko „wykorzystywało” objawy, to przestanie, jeśli okaże się
to nieskuteczne. Poza tym warto z kilkulatkami rozmawiać na temat choroby,
odpowiadać na ich pytania, pilnie obserwować i rozróżniać, co chcą wiedzieć,
a co my chcemy, by wiedzieli. Zbyt wiele
informacji może niepotrzebnie przerazić
malucha, a za mało – powodować zagubienie i niepewność – radzi psycholog
dr Lidia Zabłocka-Żytka.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy o nowej
formie prenumeraty magazynu

Przedszkolne
SzczÚĂcie
Czym jest dla dzieci?
34
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Już od marca nasz magazyn
będzie wydawany
również w wersji papierowej

Niestety, w polskim systemie ochrony zdrowia rodzice nie otrzymują
na co dzień pomocy psychologicznej
i sami muszą szukać odpowiedzi, jak
radzić sobie z emocjami swoimi i dziecka. Na opiekunach spoczywa też odpowiedzialność za przekazanie cennych
wskazówek nauczycielowi nie tylko
w sferze zewnętrznych objawów choroby, ale również w sferze odczytywania zachowań kilkulatka. Rodzice często czują, że to zadanie ich przerasta.
Bo jak to zrobić, gdy samemu działa się
„intuicyjnie”?
Mamy nadzieję, że im więcej będzie
się mówić o problemie i edukować, sytuacja zacznie się poprawiać. Już teraz
więcej o MIZS i kampanii „Reumatyzm
ma młodą twarz” oraz innych chorobach reumatycznych można przeczytać
na stronie: www.reumatyzmmamlodatwarz.pl. Znajdą tam Państwo historię
choroby Dominika i Michała. Zapraszamy również do polubienia strony kampanii na Facebooku i śledzenia wszystkich aktualności: www.facebook.com/
reumatyzmmamlodatwarz.

Stowarzyszenie Młodych
z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej
„3majmy się razem”,
kampania „Reumatyzm ma młodą twarz”

Wprowadzenie
w Ăwiat wartoĂci

Gdzie jest wiosna?
Zabawy badawcze
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Dziecko
twórcÈ,
widzem
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Wychowanie przez sztukÚ

Jak dbaÊ o zdrowie
i dobre samopoczucie
najmïodszych?
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z rodziną i w rodzinie
Przekazywanie przedszkolakom zasad dotyczących
pierwszej pomocy uczy odpowiedzialności, opiekuńczości,
wrażliwości, kształtuje umiejętność komunikowania się
z innymi i rozpoznawania ich potrzeb.

Czy uczyć dzieci

pierwszej
pomocy?
Dorota CZERWIŃSKA

P

rzedszkolaki uwielbiają zabawy naśladowcze, w tym
niezwykle kreatywną zabawę w doktora. To wspaniała aktywność ucząca opiekuńczości,
rozwijająca wyobraźnię, a przy tym
oswajająca dzieci z czynnościami podejmowanymi w gabinecie lekarskim.
Przedszkolaki z upodobaniem rozstawiają swoją przychodnię: wszelkie
niezbędne sprzęty, teczki lekarskie
i kartki na recepty do wypisania. Niekiedy można również zaobserwować
następującą sytuację: jedno z dzieci
kładzie się na podłodze, a drugie rozpoczyna uciskać jego klatkę piersiową
w okolicach mostka, tak jak odbywa się to podczas wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Tych ucisków maluchy nauczyły się
od dorosłych, którzy pokazali im, jak
należy zachować się, kiedy ktoś nie
oddycha. Zaobserwowane zdarzenie
nasuwa kilka istotnych pytań związanych z zagadnieniem uczenia dzieci
pierwszej pomocy. Są one bowiem
ważne dla odpowiedzialnego wprowadzania kilkulatków w świat pierwszej pomocy.

Ważne numery
Numery alarmowe powinien znać na
pamięć każdy, niezależnie od wieku.
W krytycznym momencie każda
sekunda jest na wagę… życia.

112
Europejski numer alarmowy
do wezwania pomocy
w sytuacji zagrożenia

997
Policja

998
Straż pożarna

999
Pogotowie ratunkowe

Czy uczenie przedszkolaków
resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest bezpieczne?

Nie. I wcale nie dlatego, że może
dojść do uszkodzenia ciała dzieci. Bawią się one zazwyczaj stosunkowo delikatnie, wiedząc, że to zabawa. Dlaczego więc nie należy utrwalać takich
zachowań wśród kilkulatków? Otóż powinniśmy się obawiać bardziej o sferę
psychologiczną dziecka. Przedszkolak
ze względu na swoją masę ciała po prostu fizycznie nie jest w stanie prowadzić w prawidłowy sposób i z odpowiednią siłą pośredniego masażu serca.
Wykonywanie go przez dzieci skazane
jest więc na porażkę. Stąd uczenie maluchów resuscytacji krążeniowo-oddechowej może skutkować wyłącznie
traumatycznymi przeżyciami dziecka
w sytuacji, gdyby ktoś potrzebował pomocy, a ono nieskutecznie usiłowałoby
jej udzielić.

Czy warto uczyć dzieci
pierwszej pomocy?

Zdecydowanie tak! Ale JAK? Im
wcześniej przekażemy maluchom
wiedzę, tym łatwiej ją przyswoją.
Należy również uwrażliwiać dzieci na potrzeby innych, kształtować
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Jak uczyć pierwszej pomocy?

cić dzieci do wspólnej zabawy (np. w szpital dla maskotek).

Po pierwsze, sposobów udzielania pierwszej pomocy należy uczyć adekwatnie do wieku przedszkolaka.

okaże się, że któryś z nich potrzebuje opatrunku, zimnego

To, czego uczymy dzieci, musi być zawsze dostosowane
do ich psychofizycznych możliwości. Planując zajęcia, należy
zatem ocenić, czy maluch będzie w stanie opanować proponowany mu zakres umiejętności. Niedopuszczalne jest stawianie
przed nim wyzwań, którym nie będzie potrafił sprostać. Celem
nauki ma być przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności,
nie zaś zniechęcenie dziecka przez stawianie mu wymagań wykraczających poza jego możliwości rozwojowe.

odpocząć i poleżeć w łóżku, zanim minie gorączka? Ponadto

Po drugie, ucz pierwszej pomocy etapami.
Należy pamiętać o tym, że jednym z elementów udzielania
pierwszej pomocy jest także jej wezwanie. W pierwszych latach
życia dziecka rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych i doskonalenie umiejętności proszenia o pomoc dorosłego są najważniejszymi elementami rozpoczynającej się nauki pierwszej pomocy. Starsze przedszkolaki mogą nauczyć się zakładać opatrunek
na drobne skaleczenia czy też przykładać zimny okład na stłuczenie.

Każdego chorego misia trzeba dokładnie zbadać. Być może
okładu na bolącą głowę, a może po prostu będzie musiał
wykorzystuj każdą okazję do rozmowy z dzieckiem na temat
ćwiczonych umiejętności, np. spacerując po parku, spytaj pociechę, co mogłoby się stać, gdyby ktoś się przewrócił i stłukł
kolano. Kto i w jaki sposób mógłby mu pomóc? A co, jeśli wydarzyłoby się to w przedszkolu? Co dziecko mogłoby zrobić,
gdyby mama zemdlała w domu, a oprócz niego nie byłoby
nikogo innego? Tego rodzaju zabawy i rozmowy ułatwiają
utrwalenie omawianych zagadnień, ale też dają przedszkolakowi poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że nawet w sytuacji trudnej będzie wiedział, jak sobie z nią poradzić.

Po piąte, chwal dziecko, kiedy tylko masz okazję.
Pochwała to forma pozytywnej zachęty, która najbardziej mobilizuje do działania. Dzięki dobrym doświadczeniom i nowym umiejętnościom przedszkolak w miłej atmosferze pogłębia wiedzę, która będzie dla niego źródłem radości i poczucia satysfakcji.

Po trzecie, mądrze wybieraj.
Istnieje wiele firm uczących pierwszej pomocy i prowadzących zajęcia także dla dzieci. Warto wybrać tę sprawdzoną, a jeśli
po zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy dzieci
bawią się w sposób, który w naszym odczuciu nie jest właściwy,
wyjaśnijmy im, dlaczego nie wolno się tak bawić – przede wszystkim należy bawić się bezpiecznie!

Dorosły przekazujący wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy również sam powinien posiadać aktualne informacje
na ten temat. Aby odpowiedzialnie wspierać naukę dzieci,
trzeba pamiętać o zdobywaniu, utrwalaniu i aktualizowaniu

Po czwarte, utrwalaj wiedzę i rozwijaj umiejętności!

swojej wiedzy i umiejętności. Stale szukaj nowych inspiracji,

Jeśli nie ćwiczymy umiejętności i nie doskonalimy wiedzy,
z czasem one zanikają i stają się coraz mniej dostępne dla naszego umysłu. Dlatego niezbędne są ćwiczenia. Nic nie ćwiczy
pamięci lepiej niż zabawa! Aby osiągnąć cel, wystarczy zachę-

bądź przykładem i wspieraj przedszkolaka w zdobywaniu no-

postawę opiekuńczości, a także uczyć
odpowiednich zachowań w sytuacjach
niebezpiecznych lub wymagających
pomocy. Wartości, jakie niesie ze sobą
uczenie dzieci udzielania pomocy innym, przekładają się na wszystkie sfery
funkcjonowania malucha. Przekazywanie przedszkolakom zasad dotyczących
pierwszej pomocy nie tylko wzbogaca
sferę poznawczą dziecka o zdolność
rozpoznawania sytuacji niebezpiecz-
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I szóste – najważniejsze – stale poszerzaj swoje
wiadomości o pierwszej pomocy!
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wych umiejętności, a z pewnością czas, jaki poświęcicie na odkrywanie świata pierwszej pomocy, będzie dla ciebie i dziecka
źródłem radości!

nych czy też wymagających pomocy, ale także uczy odpowiedzialności,
opiekuńczości, wrażliwości, kształtuje
umiejętność komunikowania się z innymi i rozpoznawania ich potrzeb, a więc
uczy empatii.
Dorota Czerwińska
Szkoła Podstawowa nr 53
im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie,
Szkoła Pierwszej Pomocy „Zawrat”

zabawa na 102

Powitalny koncert
Występują:
Skrzat,
Skowronek,
Świerszcz, Biedronka, Bocian, Żabki,
Motyl, Ważki, Zając, Kret, Mrówki,
Ślimak, Wiosna.
Rekwizyty (mogą być wykonane przez
nauczyciela lub dzieci): skrzypce,
bębenki, fortepian, trąbka, flet, perkusja,
gitara.
Skrzat
Wiosna będzie dziś na łące,
Więc odbędzie się tu koncert.
Świerszcz ma skrzypce, ja bębenek,
Zaśpiewamy sto piosenek.
Świerszcz
Znasz, skowronku, pieśni tyle,
Śpiewaj z nami choć przez chwilę.
Bo my nut nie znamy jeszcze,
Żeby sami grać w orkiestrze.
Skowronek
Ja o wiośnie śpiewam stale
I w mych pieśniach wiosnę chwalę.
Sama mi się piosnka składa,
Co o wiośnie opowiada.
Biedronka
A ja z wami na polanie
Mogę grać na fortepianie.

Zabrzmią polki i oberki
Albo walczyk bardzo piękny.

Skrzat
Spójrzcie! Spójrzcie!
Zając do nas tu pomyka.

Bocian (do publiczności)
Ja pomogę swym klekotem,
Choć zjeść żabkę mam ochotę.
Bociek przecież, kle, kle, kle,
Wiosnę też powitać chce.

Zając
Czy potrzeba wam muzyka?
Bo ja świetnie gram na trąbce,
Mogę z wami dać ten koncert!

Żabka I
A ja zbiorę żabek tłum
I zrobimy żabi chór.

Kret
Ja z ochotą, bez dyskusji,
zagram dla was na perkusji.

Wszystkie Żabki
Kum, kum, kum,
Kum, kum, kum,
Jest gotowy żabek chór!
Kum, kum, kum,
Kum, kum, kum,
Jest gotowy żabek chór!

Mrówki
My też chcemy w tej orkiestrze
Swoje nutki zagrać wreszcie.
Jest nas tu gromada wielka,
Więc zagramy na bębenkach.

Motyl
Jeśli tylko mnie zechcecie,
To ja zagram wam na flecie.
Skrzat
To wspaniale!
Ważki
A my zatańczymy balet.

Skrzat
Już orkiestrę całą mamy!
Więc nasz koncert zaczynamy,
Każdy swój instrument trzyma...
Kret
Stop! Bo jeszcze idzie ślimak.
Ślimak
Usłyszałem o orkiestrze,
Poczekajcie na mnie jeszcze!
Ja tak bardzo o tym marzę,
Żeby zagrać na gitarze.
Skrzat
Niech orkiestra grać zaczyna,
Bo już idzie wiosna miła.
Fragment utworu „Wiosna” z cyklu
„Cztery pory roku” A. Vivaldiego.
Wiosna
Żabka kumka, świerszczyk cyka…
Skąd dobiega ta muzyka?
Słyszę szczebiot, szum wesoły,
W rytm muzyki brzęczą pszczoły.
Co się dzieje tam na łące?
Orkiestra razem
To na twoją cześć jest koncert!
Adam Wacławski
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Wycinanki

– wielkanocne firanki

G

eneza wycinanki nie jest
wyjaśniona. Jej początki datuje się na połowę
XIX wieku. Spotyka się
je w różnych krajach, nidzie jednak
nie występują w takim bogactwie
odmian jak w Polsce. Wycinanki
polskie można podzielić na wiele
grup, z których do najbardziej znanych należą kurpiowskie i łowickie.
Kiedyś były one wycinane nożycami
do strzyżenia owiec, które okazały się lepsze od zwykłych nożyczek,

gdyż posiadają większą sprężystość.
Technika cięcia jest prosta, tradycyjna budowa ornamentu nieskomplikowana, a kompozycja przeważnie
ośrodkowa, zbudowana na czterech
osiach symetrii, posiadająca formę
koła lub wieloramiennej gwiazdy.
Dawniej oprócz wycinanek barwnych,
którymi zdobiono wnętrza domów,
można było spotkać ozdobnie wycinane firanki do okien, wykonywane z białego papieru lub bibułki. Do dziś są one
dość rozpowszechnione, np. na Lubel-

Okna wielkanocne
Na Wielkanoc biała piana leci z okien.
Biała piana się przelewa obłokiem.
Błyszczą szyby od czystości,
radości.

38
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szczyźnie. Papierowe ozdobne firanki
można również wykorzystać do przygotowania wielkanocnej dekoracji przedszkola.
Poniżej zamieszczamy przykład takiej
pracy autorstwa Marii Gołębiewskiej.
Wykonanie dużej wycinanki jest z reguły
za trudne dla przedszkolaków, ale z powodzeniem może się ono stać ciekawym
zadaniem dla rodziców i dzieci podczas
przedświątecznych zajęć otwartych.
M.N.

I wygodnie w nich na oścież się mości
niebo.
Wielkanocne niebo głębokie.
A w tym niebie huśta się i buja
Słońce – słońce – słońce.
Jak miedziany dzwon na Alleluja.
Joanna Kulmowa

prezentacje, opinie, wydarzenia

Trzy odsłony

Kota w butach
w warszawskim Guliwerze

Obcując z kotem, człowiek ryzykuje jedynie to, że stanie się
wewnętrznie bogatszy.
Sidonie Gabrielle Colette

J

uż po raz trzeci w ciągu 20 lat w warszawskim teatrze Guliwer odbędzie się premiera bajki pt. Kot
w butach. Na tak częste pojawianie się tego tytułu
w repertuarze Guliwera wpływ z pewnością ma popularność tej dowcipnej opowieści o biednym Janku, który
dzięki swojemu kotu staje się bogaty i bierze za żonę królewnę.

Przede wszystkim nie ma zwykłych kotów... (S.G. Colette)
Niewiele osób wie, że w teatrze Guliwer mieszka prawdziwa
kotka o imieniu Zuzia – to jej podobizny widnieją na ścianach
foyer. Nie znajdziemy jednak na teatralnych korytarzach wygrzewającej się czy mruczącej gościnnie Zuzi. Kotka stroni bowiem
od tłumów, fotografów, małych i dużych wielbicieli.
Kiedy drzwi teatru zamykane są na klucz, Zuzia wychodzi
z pracowni plastycznej, gdzie w ciągu dnia wygrzewa się na sztucznym białym futerku, z którego (między innymi) szyte są kostiumy
do najnowszej premiery Kota w butach. Jedyne osoby, które Zuzia
wtedy spotyka, to dobrze jej znani pracownicy teatru. A w nocy
zostaje tylko ze stróżem, zresztą sama też jest stróżem, bo ochrania przecież teatr przed gryzoniami, skutecznie je odstraszając.
W Guliwerze spektakle grane są codziennie oprócz poniedziałków. Premiery odbywają się w soboty. Tę najbliższą – Kota
w butach – będzie można zobaczyć już 21 lutego.
Adaptację tekstu Charles’a Perraulta przygotował Robert Jarosz, który jest również reżyserem przedstawienia. Scenografię,
w tym lalki, zaprojektowała Marika Wojciechowska. Muzykę do spektaklu i piosenek skomponował Piotr Klimek, słowa
do piosenek napisała natomiast Malina Prześluga.
W swoje ręce aktorzy wezmą lalki wykonane przez pracownię plastyczną i nadadzą im charakter. Użyczą lalkom głosu, zinterpretują tekst i opracują ruchy charakterystyczne dla swoich
postaci.
Zuzia towarzyszy spektaklowi podczas całego procesu jego
tworzenia: przed południem w pracowni plastycznej obserwuje powstawanie lalek i dekoracji, przy okazji wybierając sobie
co lepsze ścinki materiałów do kociej zabawy. Popołudniami
krąży między fotelami i wokół sceny, na której odbywają się
próby do przedstawienia. Czeka na chwilę, kiedy może wskoczyć twórcom na kolana, wyprosić cichym mruczeniem pieszczoty, głaskanie...
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prezentacje, opinie, wydarzenia
W trakcie spektaklu nigdy nie wchodzi na scenę. Jej widok
wywołałby pewnie niezłe zamieszanie. A przecież widzowie
przychodzą do teatru obejrzeć przedstawienie, a nie Zuzię.
Lecz kiedyś, podczas spektaklu Kot w butach (pierwszego
w historii teatru Guliwer), którego premiera odbyła się w 1994
roku, poprzedniczka Zuzi, Czarna, przemaszerowała przez scenę, i to w momencie najbardziej do tego odpowiednim. Po słowach narratora:
Są koty kartuzjańskie,
Kubańskie i Birmańskie,
Syjamskie i tobolskie,
Są chińskie i są polskie.
Czarna przeszła przez scenę, wywołała poruszenie i znikła.
Ciekawe, czy oprócz aktorów, panów technicznych, akustyka,
oświetleniowca znajdą się jeszcze widzowie, którzy to zdarzenie
pamiętają.
Cytowany wyżej fragment napisał Jan Brzechwa. To do jego
tekstu sztukę wyreżyserowała w 1994 roku Ewa Grzywaczewska.
Scenografię, której głównym elementem były piękne kolorowe
kostiumy, zaprojektował Jan Zieliński. Z kolei muzykę do sztuki
i piosenek skomponował Krzysztof Dzierma (znany np. z filmu
U Pana Boga za piecem, w którym grał księdza).
Dwadzieścia lat temu w rolę Janka wcielił się Paweł Jaroszewicz, jako kot wystąpił gościnnie Adam Wnuczko. Jacek Kiss zagrał króla, Magdalena Gustyn – księżniczkę (już niestety nie możemy jej oglądać na scenie Guliwera), Ewa Scholl zagrała lokaja,
a Krzysztof Prygiel – pokojówkę.
Po spektaklu pojawiły się recenzje. Liliana Bardijewska napisała: „Kot w butach” Ewy Grzywaczewskiej zaskakuje na ogół
przyjemnie. Mali widzowie szybko oswajają się z konwencją pełnej umownego humoru maskarady, gdzie kot ukrywa się za czarną maską, zaś królewna o zielonych lokach z wdziękiem nosi
na głowie kapelusz w kształcie… karety. Śmiechem kwitowane są
sceniczne gagi i przebieranki. Wzbudzają sprawiedliwy zachwyt
fantazyjne kostiumy autorstwa Jana Zielińskiego. To dynamiczny
i barwny spektakl.
W 2004 roku kolejni twórcy przygotowali nową premierę
Kota w butach. Tym razem tekst na motywach baśni Charles’a
Perraulta napisał Piotr Ziniewicz, który również wyreżyserował
przedstawienie. Scenografię zaprojektowała Magda Gajewska,
a muzykę skomponował Paweł Kolenda. Podobnie jak wcześniej przedstawienie rozgrywane było w żywym planie. Kota zagrał Adam Wnuczko, Janka – nieco już starszy Paweł Jaroszewicz, królewnę – Joanna Borer, a królową – Magdalena Kiszko.
W rolę króla wcielił się ponownie Jacek Kiss, Ewa Scholl grała
lokaja. Do aktorskiej obsady dołączył Jacek Poniński jako drugi
lokaj.
W programie teatralnym Piotr Ziniewicz napisał o tym spektaklu tak: Bajka Charles’a Perraulta „Kot w butach”, powstała
w drugiej połowie siedemnastego wieku, na tyle jest głęboko zakorzeniona w społecznej świadomości, że śmiało można mówić,
iż stała się mitem. Od czasów swych narodzin ta dowcipna i przewrotna historia o sprytnym kocie znalazła dziesiątki interpretacji,
zarówno literackich, jak i scenicznych. Celem, jaki przyświecał
nam podczas realizacji niniejszego przedstawienia, było nade

40

PrzedszkolneABC | 2/2015

wszystko pragnienie stworzenia spektaklu emanującego spontanicznością, optymizmem i pozytywną energią. Pragnęliśmy stworzyć spektakl, podczas którego dzieciaki piszczałyby z uciechy,
mogąc aktywnie uczestniczyć w rozgrywanych wydarzeniach,
by wyrażały swoje pragnienia, obawy, by intelektualnie i emocjonalnie uczestniczyły w akcji, by bawiły się historią w sposób
beztroski i całkowicie nieodpowiedzialny. Bo gdzie indziej jak
nie w teatrze można naprawdę uczestniczyć w zdarzeniach i nie
ponosić za to najmniejszej nawet odpowiedzialności? Udało się
zrealizować te wszystkie założenia. Za spektakl podziękowano
owacją na stojąco.
Opiekun Zuzi twierdzi, że kotka nie lubi projekcji multimedialnych, a takie coraz częściej pojawiają się w nowych spektaklach. Podobno Zuzia lubi stary, tradycyjny teatr – jakkolwiek
to rozumieć. W najnowszej produkcji Teatru Lalek Guliwer,
bo tak brzmi pełna nazwa teatru, nie będzie projekcji, pojawią
się uwielbiane przez dzieci lalki! To one będą grały głównych
bohaterów.
Obsada aktorska również częściowo się zmieni. W roli Julka
(dawniej Janka) zobaczymy Damiana Kamińskiego, kota zagra
Izabela Kurażyńska, króla – powracający do obsady Krzysztof
Prygiel, księżniczkę – ponownie Joanna Borer, lokajów – Adam
Wnuczko i Paweł Jaroszewicz, a czarnoksiężnika – Ewa Scholl.
Oto parę słów reżysera Roberta Jarosza na temat nowej interpretacji Kota w butach:
Od chwili, gdy Julek dostaje od ojca w spadku kota, jego życie
całkowicie się zmienia. Wyrusza w świat, a kot po swojemu, sprytem, próbuje polepszyć mu byt i do tego twierdzi, że na wszystkim się zna i potrafi z ubogiego młynarza zrobić księcia. A co, jeśli
Julek lubi swoje życie i drażnią go oszustwa kota?
Przystępując do realizacji przedstawienia, ośmieliłem się dość
radykalnie zmienić charakter jednej z postaci w stosunku do oryginału. Otóż w naszej wersji ubogi młynarz jest człowiekiem z natury uczciwym, a do szczęścia potrzebuje jedynie wody i kromki
chleba, nawet buty oddał kotu.
Czy taki pomysł reżyserski może wygrać z przebiegłą naturą kota, tym bardziej że w grę wchodzi ręka księżniczki Słodko
Pysznej? Serce przecież nie sługa.
20 lat historii Kota w butach w jednym teatrze. Zastanawiające, czy jest ktoś, kto obejrzy wszystkie trzy wyżej wymienione
realizacje tego tytułu. Trzy różne interpretacje w trzech różnych
realizacjach! Różne obsady aktorskie, muzyka, scenografia. Ilu
twórców, tyle spojrzeń na tę samą bajkę. Już 21 lutego Guliwer
szykuje się do premiery, a dwa dni wcześniej, 19 lutego, Zuzia
będzie obchodzić swoje święto, a mianowicie Światowy Dzień
Kota!
W imieniu Zuzi i twórców spektaklu serdecznie zapraszamy
na premierę. Teatr przygotował z tej okazji również specjalne
warsztaty dla dzieci.
Więcej informacji na ich temat można znaleźć na stronie:
http://www.teatrguliwer.waw.pl/.
J.B.

na półce z książkami

Współczesna edukacja w centrum swoich założeń stawia wspomaganie jednostki w rozwijaniu jej osobowości, wyobraźni, wrażliwości,
kreatywności, budzeniu ambicji intelektualnych, dostosowywaniu
się do wyzwań cywilizacji. Poszukuje się więc różnych strategii pedagogicznych, które sprzyjałyby procesowi wychowania dziecka jako
człowieka twórczego, samodzielnego, umiejącego odnaleźć się w społecznej i kulturowej rzeczywistości. Taką możliwość stwarza koncepcja
wychowania estetycznego na wszystkich szczeblach edukacji.

O plastycznej
ekspresji dziecka

W

świetle aktualnej podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego proces kształcenia i wychowania może być realizowany m.in. przez kontakt dziecka ze sztuką
plastyczną, muzyczną, teatralną i literacką.
Z jednej strony zwraca się uwagę na aspekt
kulturowy, który rozumiany jest jako budowanie podstaw świadomego kontaktu
z dobrami kultury. Z drugiej strony zaś
podkreśla się pobudzanie i zaspokajanie
potrzeby dziecka dotyczącej własnej ekspresji plastycznej. Wiek przedszkolny jest
bowiem tym okresem, który cechuje bardzo silna potrzeba działania, wypowiadania się przez aktywność twórczą. Ten właśnie aspekt twórczego procesu artystycznego dziecka jest tematem książki Ewy
Jędrzejowskiej Twórczość plastyczna dzieci
w wieku przedszkolnym1. Rozważania zawarte w publikacji składającej się z dwóch
części są rezultatem wielostronnych studiów wynikających z naukowych zainteresowań autorki, jej własnych doświadczeń
wyniesionych z kilkuletniej, nauczycielskiej
praktyki pedagogicznej oraz podglądania
własnych córek, które dostarczyły bardzo
bogatego i zarazem niezwykle emocjonalnego materiału do pracy2.
Część pierwsza zawiera pięć rozdziałów, w których omówione są teoretyczne
podstawy rozwoju twórczości plastycznej dzieci. W rozdziale zatytułowanym

Istota i pojęcie twórczości plastycznej
E. Jędrzejowska (na podstawie obszernej literatury) wyjaśnia takie terminy, jak:
twórczość, zdolności twórcze, postawa
twórcza, wychowanie do kreatywności,
inteligencja estetyczna (inteligencja artystyczna), wychowanie plastyczne, twórczość plastyczna. Rozdział drugi (Typowe
stadia ewolucji plastycznej) i trzeci (Charakterystyka twórczości plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym) w sposób
syntetyczny przedstawiają klasyfikacje
faz rozwojowych twórczości plastycznej
kilkulatków (według S. Szumana, D.G.
Kerschensteinera, C. Burta, V. Lowenfelda, W.L. Brittaina, M. Debesse’a i J.F.
Boutoniera) oraz ukazują proces ewolucji
prac plastycznych dzieci od „bazgroty”
(2.–3. rok życia) przez „głowonogi”, „głowotułowia” (4.–5. rok życia) do „ideogramów” (4.–7. rok życia). Autorka zwraca
uwagę na to, że rysunek (malowanka)
z jego kompozycją, proporcjami, kolorystyką, tematyką oraz innymi elementami
jest bogatym materiałem odzwierciedlającym psychikę kilkulatka. Podkreśla jednocześnie, że ocena osobowości dziecka
na podstawie jego prac plastycznych jest
zabiegiem trudnym, niezwykle delikatnym,
wymaga dużego doświadczenia i wiedzy
psychologicznej, toteż zarezerwowana jest
dla specjalistów-psychologów. Pedagog,
dokonując diagnozy rozwoju dziecka, może

wspomóc się taką oceną, ale powinien
to robić wyjątkowo ostrożnie3. Interesująca
jest również konkluzja zamykająca rozdział
drugi, w której pojawia się stwierdzenie,
że małe dziecko rysuje to, co wie, a nie to,
co widzi; nie odtwarza, lecz tworzy; w swoich „obrazach” ujawnia to, co jest dla niego
ważne. Dziecko przekłada rzeczywistość
na swój język, ale nie kopiuje jej4. W tej formie aktywności kilkulatek podejmuje zatem
próbę zobrazowania swoich wewnętrznych
i zewnętrznych doświadczeń.
W kolejnych rozdziałach badaczka kieruje uwagę czytelnika na funkcję, jaką pełni
aktywność plastyczna w ogólnym rozwoju przedszkolaka (rozdział IV: Znaczenie
aktywności plastycznej w życiu dziecka),
a także na rolę środowiska domowego
i przedszkolnego w stymulowaniu tego
obszaru dziecięcej twórczości (rozdział V:
Niektóre uwarunkowania twórczości plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym).
Wśród najważniejszych funkcji twórczości plastycznej E. Jędrzejowska wymienia
i omawia funkcję rozwojową, komunikacyjną, ekspresyjną, projekcyjną, terapeutyczną, edukacyjną, socjalizacyjną i kreacyjną.
Podkreśla tym samym istotne znaczenie
plastyki dla rozwoju fizycznego, poznawczo-intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i estetycznego, co – jak stwierdza
– jest ważnym aspektem rozwijania gotowości szkolnej dziecka5.

1 E. Jędrzejowska, Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.
2 Tamże, s. 10.
3 Tamże, s. 55.
4 Tamże, s. 45.
5 Tamże, s. 65.

PrzedszkolneABC | 2/2015

41

na półce z książkami

Uwzględniając fakt, że przedszkolaki różnią się od siebie pod wieloma względami, autorka książki wskazuje czynniki, które
warunkują poziom plastycznego rozwoju
dziecka. Poza uwarunkowaniami wewnętrznymi (m.in. typ osobowości, zdolności, uzdolnienia specjalne) ważne są uwarunkowania
zewnętrzne, a więc środowisko rodzinne dziecka, kultura środowiska, w jakim wzrasta, środki
masowego przekazu, a wreszcie – instytucjonalne wychowanie przedszkolne6. Zdaniem
E. Jędrzejowskiej spokojna atmosfera domu
rodzinnego i preferowanie autorytatywnego
stylu wychowania (m.in. uwzględnianie kompromisu i negocjacji z kilkulatkiem, stawianie
wyraźnych granic, otwartość na potrzeby
dziecka, okazywanie mu wsparcia i ciepła)
umożliwiają w sposób najpełniejszy rozwój
plastycznej twórczości przedszkolaka. Autorka książki kieruje rady pomocne w kształtowaniu postaw twórczych także do rodziców.
Zachęca ich, by dostarczali pociechom materiałów rozwijających wyobraźnię i wzbogacających obrazowość języka, zostawiali czas
na marzenia na jawie, zadumę i namysł, nadawali dziecięcym wytworom skończoną formę
(oprawianie rysunków) oraz akceptowali
naturalną skłonność do innego spojrzenia
na rzeczy.
Wypowiadanie przez dzieci własnych
myśli i uczuć przez rysowanie, malowanie,
lepienie bądź inne formy plastyczne zawsze
zajmowało i nadal zajmuje w wychowaniu
przedszkolnym ważne miejsce. W doświadczeniach tych, jak i w całym procesie wychowania przez sztukę, szczególną rolę odgrywa
nauczyciel. Powołując się na opinie wielu
6 Tamże, s. 69.
7 Tamże, s. 79, 80.
8 Tamże, s. 89.
9 Tamże, s. 126.
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psychologów i pedagogów, badaczka kreśli obraz twórczego nauczyciela, przypisując
mu takie cechy, jak np. zaufanie do twórczych możliwości dziecka, wiedza o rozwoju
jego twórczości, głęboka kultura artystyczna, potrzeba obcowania z pięknem przyrody, zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuki. Nauczyciel wspierający rozwój
twórczości plastycznej kilkulatka pozwala
na dużą swobodę w wyborze tematu, techniki plastycznej i sposobu wykonania pracy,
pozostawia dziecku pomysł na to, by wybrać
i – w sposób możliwie największy – świadomie
realizować własne zamierzenia twórcze, nie
ponagla (…), organizuje bogatą przestrzeń
edukacyjną – w sposób twórczy – oddziałującą
na dziecko, dostarcza materiałów, które rozwijają wyobraźnię dziecka (…), zawsze pamięta
o tym, że każde dziecko jest inne, ma inną
wrażliwość, inne potrzeby, ale także inne
możliwości (…), unika powielania schematów
edukacyjnych, unika ciągłego poprawiania
i uzupełniania wypowiedzi dziecka, unika nadmiernego kontrolowania i oceniania dziecka,
jest ostrożny w ocenianiu dziecięcych prac plastycznych, akceptuje oryginalność dziecięcych
wypowiedzi plastycznych (…), utrwala i nadaje dziecięcym wytworom skończoną formę
(fotografuje prace, oprawia je w ramki, tworzy
albumy itp.)7.
Druga część książki (Twórczość plastyczna
współczesnych dzieci w wieku przedszkolnym
na tle historyczno-porównawczym) jest szczególnie interesująca z punktu widzenia przedszkolnej praktyki pedagogicznej. Autorka
przekazuje tu bowiem czytelnikowi swoją
wiedzę i refleksje wynikające z analizy 7200

rysunków i prac malarskich (zgromadzonych
w latach: 1996, 2004 i 2012) dzieci w wieku
przedszkolnym. W tym okresie życia zapał
kilkulatków do prac plastycznych jest ogromny, a umiejętności w tym zakresie różne.
Przekonuje o tym lektura kolejnych rozdziałów poświęconych wybranym aspektom
twórczości plastycznej dzieci w wieku od
3 do 6 lat, takim jak: rysunek postaci ludzkiej, umiejętność posługiwania się kolorem,
tematyka prac podejmowana w swobodnych
działaniach plastycznych.
Znamienny dla rozwoju psychiki dziecka
jest sposób, w jaki rysuje ono portret postaci
ludzkiej, który jest dla niego pasjonującym
motywem plastycznym. Rysunek człowieka
staje się odbiciem własnej osoby i rozszerzeniem jej na otaczającą rzeczywistość, a analiza
rysunku postaci ludzkiej dostarcza bardzo ciekawego materiału wielu badaczom8 – pisze
E. Jędrzejowska, dokonując wnikliwej analizy
rozwoju schematu rysunku postaci ludzkiej
oraz jej elementów, czyli tzw. akcydensów
(oczu, ust, nosa, rąk, nóg, palców, tułowia,
włosów, ubrania). Najłatwiejszymi elementami do narysowania są: głowa, oczy i nogi,
trudności zaś sprawia dzieciom narysowanie
szyi, palców u rąk, ust, nosa, włosów i tułowia.
Autorka podkreśla, że sprawność ujmowania postaci ludzkiej w rysunku przez dzieci
przedszkolne wiąże się w sposób bezpośredni z umiejętnością nazywania elementów tej
postaci, rozwojem werbalnym czy sprawnością
liczenia9.
Jednym z zadań edukacji plastycznej
w przedszkolu jest rozwijanie swobody
w posługiwaniu się m.in. barwą. Odkrywanie
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możliwości, jakie daje malowanie farbami, ich
mieszanie, rozcieńczanie, dobieranie, łączenie to bez wątpienia podnoszenie walorów
estetycznych pracy, ale i rozbudzanie wrażliwości na zjawiska rzeczywistości otaczającej
kilkulatka. W tym kontekście na szczególną
uwagę zasługuje zamieszczona w rozdziale Kolor w twórczości dzieci przedszkolnych
autorska propozycja kryteriów oceny umiejętności maluchów w zakresie stosowania
kolorów w pracach plastycznych. W trzystopniowej skali oceny kolorystyki prac kilkulatków (poziom niski, średni i wysoki), opracowanej oddzielnie dla dzieci młodszych
(3- i 4-letnich) i starszych (5- i 6-letnich),
brano pod uwagę liczbę użytych kolorów,
przypadkowość lub celowość doboru kolorów oraz sposób nadawania kształtu barwnej
plamie10.
W treść ostatniego rozdziału zatytułowanego Tematyka dziecięcych wypowiedzi
plastycznych wprowadzają słowa Stefana Szumana: Dziecko nie mniej jak artysta
potrzebuje natchnienia twórczego, które staje
się punktem wyjścia, które rodzi czyn twórczy
i kieruje myślą i ręką11. Kilkulatek w swojej
samorzutnej twórczości spontanicznie wybiera temat pracy, czerpiąc pomysły ze świata
rzeczywistego, świata literatury i z własnej
fantazji oraz przedstawiając to, co go zaciekawia. Dokonując analizy tego aspektu dziecięcej twórczości plastycznej, E. Jędrzejowska
wyłania z prac dzieci w różnych okresach rozwojowych takie kręgi tematyczne (kategorie),
jak: krajobraz przyrodniczy, dom i zabudo-

wania, otoczenie, postać ludzka, sceny z życia
malucha, zwierzęta, bajka, środki lokomocji, kwiaty. Ostatnią grupę – określoną jako
„inne” – tworzą prace, których nie można
przypisać do żadnej z wymienionych kategorii (są to np. laurki, kompozycje bez tematu
sprecyzowanego przez dziecko). Szczegółowy opis problematyki kończy konkluzja,
z której wynika, że wybór tematu pracy nie
sprawia kłopotu dziecku lubiącemu rysować i malować, dla którego język wypowiedzi
plastycznej jest pierwszym sposobem komunikacji (…), gdyż ma ono wiele do opowiedzenia, ma bogatą wyobraźnię i sporo inwencji,
a trudności w ujmowaniu tematów prac nie
są dlań zbytnią przeszkodą. Natomiast schematyzm takich wypowiedzi, ich uproszczona
forma czy zawarta w nich naiwność dziecka
stanowią o swoistej urodzie tej twórczości12.
Materiał zamieszczony w drugiej części
książki jest źródłem informacji cennych dla
praktyki, ważnych w odbiorze i ocenie pracy
kilkulatka przez dorosłych. Jest przypomnieniem, że korygowanie wypowiedzi plastycznej dziecka, udzielanie mu rad i wskazówek
co do wiernego odtwarzania przedmiotów,
postaci czy zjawisk jest działaniem szkodliwym
i ograniczającym jego twórczą sprawność.
Warto w tym miejscu podkreślić, że
autorka, konfrontując własne dociekania z pionierskimi w tej dziedzinie badaniami przeprowadzonymi m.in. przez
B. Hornowskiego, M. Parnowską-Kwiatowską,
S. Popka, S. Szumana, udowadnia, że twórczość plastyczna dziecka zaspokaja jego

potrzebę aktywności i tym samym umożliwia
mu harmonijny rozwój. Kluczowe zaś jest
stwierdzenie, że umiejętności współczesnych przedszkolaków przewyższają poziom
umiejętności dzieci sprzed kilkudziesięciu
lat. Zawiera się ono w słowach: im badania
odleglejsze czasowo, tym niższy poziom badanych umiejętności. (…) wyniki przeprowadzonych analiz ukazały istnienie silnej akceleracji
rozwojowej, rozumianej jako przyspieszenie
rozwoju biologicznego i umysłowego współczesnych dzieci w stosunku do dzieci żyjących
dawniej, uwarunkowane przede wszystkim
bogactwem i różnorodnością bodźców, którym dzisiejsze dzieci podlegają13.
Niezaprzeczalnym walorem książki są
reprodukcje 80 dziecięcych rysunków i malowanek, które dokumentują rozważania o charakterze teoretyczno-empirycznym. Równie
cenna jest, obok obszernej literatury przedmiotu (teoretycznej i metodycznej), warstwa
językowa – prosta i zwięzła, ale i bogata oraz
barwna, świadcząca o intelektualnym i emocjonalnym zaangażowaniu autorki.
Książka E. Jędrzejowskiej, w której podjęto temat fenomenu dziecięcej ekspresji
plastycznej, adresowana jest do szerokiego
grona odbiorców: pedagogów, psychologów, nauczycieli i studentów wychowania
przedszkolnego, a także rodziców świadomych tego, że życie bez sztuki to życie
jałowe14.
Jolanta Olkusz
Uniwersytet Opolski

10 Tamże, s. 130.
11 Cyt. za: E. Jędrzejowska, dz. cyt., s. 149.
12 Tamże, s. 180.
13 Tamże, s. 185.
14 H. Read, Wychowanie przez sztukę, tłum. A. Trojanowska-Kaczmarska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, s. 6.
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