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Program
nauczania
jêzyka angielskiego
Kurs dla pocz¹tkuj¹cych (grupy przedszkolne) dopuszczony do u¿ytku szkolnego przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS  5002  9/06.
Program ten powsta³ z myl¹ o dzieciach w wieku
4-6 lat. Nauczanie jêzyka obcego w grupach przedszkolnych jest coraz bardziej popularne. Wielu rodziców i nauczycieli uwa¿a, ¿e wczesne rozpoczêcie
nauki daje wiêksz¹ gwarancjê sukcesu.
Wyniki badañ wskazuj¹ na to, ¿e dzieci ucz¹ce siê
jêzyka obcego od wczesnego dzieciñstwa szybciej
osi¹gaj¹ p³ynnoæ w mówieniu i maj¹ lepsz¹ wymowê. Efekty dowiadczeñ innych krajów w dziedzinie
wczesnego nauczania jêzyków obcych s¹ bardzo
zachêcaj¹ce i warte naladowania.
Niniejszy program opiera siê na za³o¿eniach podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynaj¹cych naukê od zera. Mo¿e byæ realizowany w
przedszkolach publicznych i prywatnych oraz w
szko³ach jêzykowych prowadz¹cych nauczanie jêzyka angielskiego w grupach cztero-, piêcio- i szeciolatków.
Program przyjmuje nastêpuj¹ce cele szczegó³owe:
Umiejêtnoci receptywne
 rozumienie prostych i powtarzalnych poleceñ
(nauczyciela, z CD);
 rozumienie ogólnego sensu prostych i krótkich
dialogów (wspartych ilustracj¹);
 wyszukiwanie znanych s³ów, zwrotów, pytañ i
innych szczegó³owych informacji
w us³yszanych krótkich tekstach.
Umiejêtnoci produktywne
Niewerbalne
 przyklejanie postaci, ilustracji itp. w odpowiednich miejscach;
 pokazywanie ró¿nych czynnoci ruchami cia³a.
Werbalne
 wypowiadanie poznanych s³ów, zwrotów, krótkich zdañ (np. nazywaj¹c przedmioty, postacie, czynnoci na obrazku; przedstawiaj¹c siebie i innych,
witaj¹c siê i ¿egnaj¹c);
 zadawanie prostych pytañ i udzielanie odpowiedzi.

Cele wychowawcze
 nauka umiejêtnoci spo³ecznych (wspó³pracy z
innymi w parach, grupach, zespo³ach);
 wdra¿anie do wyra¿ania w³asnych opinii i uczuæ
oraz uwra¿liwienie na opinie i uczucia
innych osób;
 kszta³towanie szacunku dla cz³onków rodziny,
postawy kole¿eñstwa i otwartoci wobec innych;
 rozwijanie poczucia w³asnej to¿samoci narodowej i spo³ecznej;
 rozwijanie postawy otwartoci i tolerancji wobec innych narodów i kultur.
Treci nauczania
wiêta Bo¿ego Narodzenia
Dzieñ Babci i Dziadka
Wielkanoc
Dzieñ Matki/Ojca
¿ycie w miecie i na wsi
rodki transportu
sklep i zakupy
rodowisko naturalne: roliny
i zwierzêta (domowe, hodowlane)
mój dom
pogoda
moja rodzina
ubrania
pory roku
pory roku, dni tygodnia, pory dnia
posi³ki
zwierzêta (domowe i hodowlane )
zawody i zajêcia
ja i moi przyjaciele
bajki i legendy rodzime oraz anglosaskie
Halloween
Christmas
Easter

2. Funkcje komunikacyjne
 powitanie, pozdrawianie, ¿egnanie (Hello. How
are you? Goodbye. See you);
 przedstawianie siebie i innych (I'm Cindy. This
is Oscar. Nice to meet you.);
 podziêkowanie (It's great. Thanks.).
 identyfikacja osób, przedmiotów i zwierz¹t (This
is a dog. It's Mummy.);
 identyfikacja miejsca (np. Where is the rubber?
On the desk.);
 mówienie o iloci (How many boys? Two.);
 wyra¿anie posiadania (I've got a blue bed.);
 mówienie o umiejêtnociach (Can the tortoise
climb? No, it can't.);
 wyra¿anie upodobañ (I don't like eggs.);
 mówienie o czynnociach maj¹cych miejsce w
chwili mówienia (Larry is playing the trumpet.).
3. Kategorie gramatyczne
 czasowniki to be, have (got), can/can't;
 tryb rozkazuj¹cy;
 czas Present Continuous, czas Present Simple
(czasownik like);
 okrelniki this, that;
 przyimki miejsca.
Ocena w czasie zajêæ
Dziecko w wieku przedszkolnym czerpie motywacjê do nauki jêzyka przede wszystkim z samych zajêæ, jeli s¹ one wystarczaj¹co atrakcyjne. Dodatkow¹ zachêtê do pracy mo¿e stanowiæ nagroda. Nauczyciel nie powinien jednak wynagradzaæ dzieci za
ich osi¹gniêcia, lecz za wysi³ek. Dziêki temu uczniowie, którym nauka sprawia trudnoci, maj¹ szansê
czuæ siê docenieni. Poza tym, warto pamiêtaæ, ¿e o
wiele cenniejszy od samej nagrody jest dla dziecka
fakt, ¿e na ni¹ zas³u¿y³o, ¿e jego starania zosta³y
dostrze¿one.
Doskona³¹ nagrod¹ za wysi³ki przedszkolaka mo¿e
byæ stempelek na rêkê.
Ogólne zalecenia metodyczne
Program k³adzie nacisk na rozwój rozumienia
mowy, znajomoci s³ownictwa i podstawowych
umiejêtnoci komunikacyjnych dziecka, zaszczepienie pozytywnego stosunku do nauki jêzyka
angielskiego i wykszta³cenie spo³ecznie po¿¹danych postaw. Bior¹c pod uwagê wy¿ej wymienione cele. Program zak³ada podejcie skoncentrowane na uczniu (learner-centered), co
pozwoli na realizacjê postulatu uwzglêdniania indywidualnych potrzeb, mo¿liwoci i upodobañ
dziecka.

Dostosowuj¹c treci nauczania do tego, co dla
dziecka odpowiednie i bliskie jego dowiadczeniu (np.
rodzina, zwierzêta domowe, zabawki) sprawia, ¿e lekcje jêzyka angielskiego i wiedza na nich zdobywana
staj¹ siê czêci¹ wiata dziecka, a tym samym motywuj¹ je do aktywnego i chêtnego udzia³u w procesie
dydaktycznym. Zaleca siê stosowanie wielu i ró¿norodnych technik nauczania tak, by 'dotrzeæ' do ka¿dego ucznia i wykorzystaæ jego potencja³.
Wród metod, z których nauczyciel mo¿e czerpaæ
inspiracjê lub techniki odpowiednie dla dzieci przedszkolnych wyró¿niæ nale¿y:
 Metodê Naturaln¹, która nawi¹zuje do procesów charakterystycznych dla akwizycji jêzyka ojczystego poprzez m.in.:
* zapewnienie dziecku maksymalnego kontaktu z
jêzykiem obcym (nabywaj¹c jêzyk ojczysty dzieci
s¹ nim 'otoczone');
* nacisk na s³uchanie i rozumienie jêzyka kierowanego do dziecka, przy czym jêzyk ten powinien
lekko wykraczaæ poza aktualny poziom rozwoju jêzykowego dziecka (ucz¹c siê jêzyka ojczystego dzieci równie¿ pokazuj¹, ¿e rozumiej¹, co siê do nich
mówi wykonuj¹c np. plecenia typu Po³ó¿ ksi¹¿kê
na stole zanim zaczn¹ mówiæ);
* nie zmuszanie dziecka, by samodzielnie podejmowa³o próby mówienia, kiedy jeszcze nie czuje siê
gotowe (dzieci same decyduj¹, kiedy zaczn¹ mówiæ
w jêzyku ojczystym);
 Metodê Bezporedni¹, która podkrela u¿ywanie jêzyka obcego na lekcji kosztem zredukowania
lub nawet ca³kowitej eliminacji jêzyka ojczystego.
Dziêki temu dzieci s¹ nie tylko 'otoczone' jêzykiem
angielskim, ale te¿ mog¹ nauczyæ siê postrzegaæ i
poznawaæ wiat w³anie w tym jêzyku. Ma to istotne znaczenie równie¿ dla póniejszej nauki jêzyka
obcego, poniewa¿ pozwala ograniczyæ chêæ t³umaczenia wszystkiego z angielskiego na polski i odwrotnie, co mo¿e prowadziæ do problemów ze swobodnym komunikowaniem siê;
 Metodê Komunikacyjn¹, która zaleca podejmowanie prób komunikowania siê od pierwszego kontaktu z jêzykiem obcym. Choæ, jak wspomniano powy¿ej, nauczyciel nie powinien zmuszaæ dziecka do
mówienia, kiedy ono nie chce, techniki pochodz¹ce z
tej metody (np. odgrywanie scenek, gry jêzykowe i
ogólne zadania z luk¹ informacyjn¹) s¹ bardzo atrakcyjne dla ma³ego ucznia i potrafi¹ zachêciæ go do
aktywnego udzia³u w lekcji i produkcji jêzykowej;
 Metodê Reagowania Ca³ym Cia³em (TPR), która
podobnie jak Metoda Naturalna, zwraca uwagê na
rozwój umiejêtnoci s³uchania i rozumienie jêzyka
adresowanego do dziecka.
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Poza tym, TPR to niezwykle pomocna technika w
pracy z t¹ grup¹ wiekow¹ pozwalaj¹ca na zaktywizowanie ca³ego cia³a, a wiêc zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka przedszkolnego;
 Metodê Audiolingwaln¹, która, choæ w inny
sposób ni¿ Metoda Komunikacyjna, stymuluje rozwój mowy i poprawnej wymowy w jêzyku obcym.
Technika drylu jêzykowego mimo, i¿ przez wielu
dydaktyków krytykowana, wydaje siê równie¿ odpowiednim dla dziecka przedszkolnego sposobem
na æwiczenie struktur gramatycznych, wyra¿eñ i fraz
typowych dla nauczanego jêzyka.
Powy¿sze metody i techniki z nich pochodz¹ce to
propozycja dla nauczyciela, który, jak ju¿ wspomniano, powinien stosowaæ szeroko pojêt¹ ró¿norodnoæ, a wiêc wybieraæ ró¿ne strategie, formy pracy,
æwiczenia, materia³y itp. w ramach pojedynczej jednostki lekcyjnej.
Bibliografia:
Pamu³a, M. Metodyka nauczania jêzyków obcych
w kszta³ceniu zintegrowanym. Warszawa: Fraszka
Edukacyjna 2003.
James Asher, Learning Another Language Through Action, Sky Oaks Publications 1988.
Halina Bednarczyk, Maria Królica, Maria Anna
Maci¹g, Program edukacji przedszkolnej dla dzieci
od 3 do 6 lat. wiat przedszkolaka, Juka, Warszawa
2000.

Misiorna, E. i Ziêtkiewicz, E.. Integracja w edukacji wczesnoszkolnej. Poznañ: PDF £awica1997.

Scenariusze zajêæ
przeprowadzonych w AEP
z jêzyka angielskiego
w grupie II i IV
Nauczyciel: Anna Koz³owska
Temat: Gry i zabawy ruchowe zwi¹zane z jedzeniem
Cele ogólne:
* utrwalenie poznanego s³ownictwa: apple, banana, milk, biscuit
* rozumienie poleceñ nauczyciela
* powtórzenie wczeniej poznanego s³ownictwa
 kolory i liczebniki
* zapoznanie dzieci z form¹ czasownika give
Cele operacyjne:
dziecko:
* stosuje poznane s³ownictwo
* odpowiada na zadane pytania What is it?,
What colour is an apple?
* prawid³owo okrela poznane produkty
* prawid³owo wykonuje polecenia nauczyciela
* potrafi byæ twórcze, spontaniczne w zabawach
i pracy plastycznej

Metody:
* komunikacyjna- mówienie, piewanie
* audiowizualna- obrazki
* TPR- reagowania ca³ym cia³em
Formy:
* indywidualna
* grupowa
rodki dydaktyczne:
1. P³yta CD
2. Karty obrazkowe
3. Kartoniki z produktami
4. Papierowe jab³ka
5. Kolorowe obrêcze
6. Papier ksero
Przebieg zajêcia
1. Powitanie
2. Piosenka Hello Song
3. Prezentacja poznanego s³ownictwa za pomoc¹
kart obrazkowych.
4. Zabawa ruchowa Kosze z jedzeniem  dzieci z
emblematami produktów poruszaj¹ siê w takt muzyki, na przerwê w muzyce zatrzymuj¹ siê, nauczyciel
wywo³uje nazwê jednego z produktów w jêzyku angielskim np. Apples i dzieci z emblematami tych
owoców wskakuj¹ do czerwonej obrêczy. Zabawê powtarzamy do tego momentu, a¿ wszystkie produkty
bêd¹ w koszach.
5. Zabawa pamiêciowa What is missing? z rymowank¹:
Touch my nose,
Touch my ear,
Apple, apple disappear!
Dzieci zamykaj¹ oczy, nauczycielka chowa jeden
z produktów, dzieci otwieraj¹ oczy i na pytanie
What is missing? odpowiadaj¹ jaki produkt
znikn¹³.
6. piewanie piosenki Biscuits and bananas
7. Zabawa dydaktyczna utrwalaj¹ca kolory i liczebniki za pomoc¹ ró¿nokolorowych jab³ek
8. Zapoznanie dzieci z form¹ czasownika give
9. Praca plastyczna  pokolorowanie jab³ka
10. Zakoñczenie  po¿egnanie i podziêkowanie
dzieciom za udzia³ w zabawach.
Temat :Be my Valentine
1. Powitanie, rozmowa na temat tradycji walentynkowej.(poznanie tradycji obchodzenia dnia wiêtego Walentego w krajach anglojêzycznych )
2. Wzbogacenie zasobu angielskiego s³ownictwa
3.Quiz walentynkowy  pytania dla wszystkich
dzieci:

a) Kto jest patronem wiêta Zakochanych? wiêty Walenty
b) Po angielsku Kocham ciê to...? I love you
c) Kiedy obchodzimy Walentynki? 14 lutego
d) Kto poca³unkiem obudzi³ Królewnê nie¿kê?
Ksi¹¿ê
e) Jak ma na imiê przyjació³ka myszki miki?
minni
f) Jaki kolor jest kolorem mi³oci? Czerwony
g) Co jest symbolem mi³oci? Serce
4. Zabawy ruchowe przy utworach muzycznych
zespolu The Beatles. pt. She loves you I want to
hold your hand"
Rozbite serca  zabawa w szukanie pary.
Dzieci przy dwiêkach muzyki wêdruj¹ po ca³ej
sali i odnajduj¹ swoj¹ drug¹ po³ówkê.
Ludzie do ludzi  zabawa towarzyska
Wszyscy tañcz¹ w parach. Na has³o np. plecy
do pleców dzieci odwracaj¹ siê i tañcz¹ opieraj¹c siê plecami, d³owa do g³owy, ucho do
ucha, itp.  powtorzenie poznanego slownictwa
I love you
Dzieci poruszaj¹ siê po sali w rytm muzyki, w rêkach trzymaj¹ serca; na przerwê w muzyce wymieniaj¹ siê miêdzy sob¹ serduszkami, mówi¹c; I love
you, albo Be my Valentine
5. Zabawa Pomó¿my smutnemu misiowi
Nauczycielka trzyma w rêce misia, który ma na
sobie czerwone ubranko, jednak brakuje mu jednej skarpetki. Mi jest bardzo smutny. Chcia³ dzisiaj ³adnie wygl¹daæ  za³o¿y³ czerwon¹ bluzeczkê i czerwone spodenki. Niestety zgubi³ jedn¹ skarpetkê i teraz nie wie, co ma zrobiæ, ¿eby piêknie
wygl¹daæ. Jak my mo¿emy pomóc misiowi? Pomo¿ecie mu znaleæ skarpetkê?.
Dzieci szukaj¹ czerwonej skarpetki ukrytej w sali
miêdzy zabawkami.
6.Quiz walentynkowy  pytania dla pracowników PM oraz wrêczenie serduszek walentynkowych
1. Okrel 3 przymiotnikami jaka mo¿e byæ mi³oæ? ( np.wielka, dozgonna, matyczyna)
2. Wymieñ 2 filmy z mi³oci¹ w tytule(M jak mi³oæ i Pierwsza mi³oæ)
3. Po³¹cz w pary:Piêkna i .....(bestia)Shrek i
........(Fiona)Gucio i ....... (Maja) Romeo i...( Julia)Mickey i ....
4. Rzymska bogini mi³oci to: ...................( Wenus)
5. Piosenka Love Me Tender piewana by³a
przez:...................................( Elvisa Presleya)
6. Grecki Bóg mi³oci to..........................( Eros)
7. Najs³ynniejsi kochankowe z Verony to:
........................................( Romeo i Julia)
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8. Dokoñcz powiedzenie , " stara mi³oæ
nie................................."( rdzewieje)
9. Przeczytaj a nastêpnie przet³umacz prosty wierszyk na jêzyk polski:
For the world you can be nobody
but for somebody you can be all the world
10. Co to znaczy robiæ malane oczy?
11. Dokoñcz przys³owie, przez ¿o³¹dek do
.................
7. Serduszkowy zawrót g³owy  czarodziejskie serce.
Dzieci stoj¹ pod czarodziejskim sercem, z którego zaczyna padaæ cukierkowy deszczyk.
8.Taniec ze wst¹¿kami przy muzyce All you need
is love
9. Uk³adanie ze wst¹¿ek kszta³tu serca.
10. Kolorowanie walentynek poniewa¿, najwiêksza
wartoæ maj¹ walentynki zrobione w³asnorêcznie.
11. Wrêczenie dzieciom nagród za wspóln¹ zabawê  s³odkich lizaków-serduszek.
Temat: The very hungry caterpillar
Cele ogólne:
 rozwijanie umiejêtnoci zwi¹zanych z poznawaniem wiata rolin
Cele szczegó³owe:
 nazywa owoce w j. angielskim; gruszka, pomarañcza, jab³ko , liwka , cytryna
Formy:
 z grup¹
 indywidualnie
Pomoce dydaktyczne: obrazki oeoców, g¹sienicy, jajka, motyla, p³yta CD
Przebieg:
1. Piosenka na powitanie: Hello how are you?.
Przywitanie siê dzieci i Miki Mouse w j. angielskim
2. Wys³uchanie opowiadania : The very hungry
caterpillar (dzieci odgaduj¹ co zjada³a g¹sienica
u¿ywaj¹c nazw owoców w j. angielskim)

The little egg lay on the leaf. On the morning
the sun came up and out off egg came a small and
very hungry caterpillar. He started to looked some
food. On first day he ate throw apple but he was
still very hungry. On the second day he ate throw
pear, but he was still very hungry. On the third
day he ate throw plum, but he was still very hungry. On the fourth day he ate throw orange, but
he was still very hungry. On the fifth day he ate
throw lemon, but he was still very hungry. On the
next day he wasn't hungry any more and small
any more because he was big caterpillar. When
then moon came up the caterpillar turned out into
the butterfly.
3. Zabawa ruchowa.
I've got ten legs, ten legs
One, two, three, four, five
Six, seven, eight, nine, ten.
I can walk, I can jump
I can dance, I can run
I can stand on five legs  yeah!
I've got ten legs, ten legs
One, two, three, four, five
Six, seven, eight, nine, ten.
4. Zabawa dydaktyczna:
Show me... nauczyciel piewa piosenkê w j.
angielskim o owocach, a dzieci przy u¿yciu obrazków pokazuj¹ owoc, którego nazwê us³yszeli w piosence.
It is Yammy, yammy, yammy to my tummy, tummy,
tummy.
It is Yammy, yammy, yammy to my tummy, tummy,
tummy.
Apples, apples I like Apples.....
5. Zabawa w poszukiwanie skarbu
6. Odnalezienie skarbu: w pudelku znajduje siê
plastelina z której dzieci wykonaj¹ "Owocowe g¹sienice".
7. Piosenka na po¿egnanie

Scenariusz zajêæ otwartych
z jêzyka angielskiego
Temat : Easter Time
1. Powitanie dzieci i ich rodziców.
2. Zapoznanie dzieci z tradycj¹ obchodzenia wi¹t
wielkanocnych w krajach anglojêzycznych.
3. Poznanie s³ownictwa Wielkanocny koszyczek
 rozmowa z dzieæmi na temat Z czym kojarzy siê
Wielkanoc?.

many eggs in the basket. If the basket says 5
place five eggs in the basket.
Count the eggs
Liczymy pisanki. Na pod³odze porozrzucane s¹
kolorowe jajka, podczas gdy gra muzyka dzieci i rodzice tañcz¹, na przerwê w muzyce zbieraj¹ odpowiedni¹ iloæ jajek, nastêpnie zgodnie z poleceniem,
licz¹, ile jajek nazbierali.

Na dywanie roz³o¿one s¹ obrazki zwi¹zane z Wielkanoc¹, dzieci nazywaj¹ je i powtarzaj¹ s³owa po
angielsku.
4. Nauka piosenki .
5. Gry i zabawy z rodzicami:
Who stole the Egg?
Class: Who stole the egg from the Easter Basket?
Teacher: (Ann) stole the egg from the Easter Basket?
Ann: Who me?
Class: Yes you!
Ann: Not me!
Class: Then who?
Ann: (Tommy) stole the egg from the Easter Basket?
Tommy: Who me?
Class: Yes you!
Tommy: Not me!
Class: Then who? [Repeat]
Easter Egg Sort'
Have the children sort the eggs by size
Where is your Egg?
Have one child sit in the middle of the circle, and
hide their eyes. Give another child an egg to hide
behind their back. Have all the other children put
their hands behind their back. Chant the following
song:
Bunny, Bunny,
Where is your egg
Somebody has it,
check behind,
The child in the middle gets three guesses. Then
the child who had the egg goes into the middle.
Basket Game
Supply the children with five baskets and easter
eggs. Place a piece of paper with a number on it in
each basket and instruct the children to place that

What is missing? z rymowank¹:
Touch my nose,
Touch my ear,
Rabbits, rabbits disappear!
Dzieci zamykaj¹ oczy, nauczycielka chowa jeden
z obrazków, dzieci otwieraj¹ oczy i na pytanie What
is missing? odpowiadaj¹ jaki obrazek znikn¹³.
Easter Fishing Game
Easter Egg Hunt  dzieci szukaj¹ czekoladowych
lub papierowych jajeczek.
6. Zakoñczenie  po¿egnanie i podziêkowanie
dzieciom i ich rodzicom za udzia³ w zabawach.

Dzieñ Angielski

Dzieñ w. Patryka  patrona Irlandii obchodzony
jest oczywicie przez wszystkich Irlandczyków, ale
poniewa¿ jest to wiêto niezwykle weso³e chêtnie
obchodzone jest równie¿ w Polsce. Nasze przedszkole
wype³ni³o siê w tym dniu prawdziwie wiosenn¹ atmosfer¹. Sta³o siê to g³ównie za spraw¹ zielonych
ubrañ. Dzieci dowiedzia³y siê jak wygl¹da flaga Irlandii, kto to by³ w. Patryk. Królowa³y irlandzkie zabawy oczywicie przy irlandzkiej muzyce. Najbardziej
podoba³o im siê szukanie szczêcia, czyli czterolistnej koniczynki oraz z³ota, który jest skarbem Leprekona  staruszka o niewielkim wzrocie. Odwiedzaj¹c
nas zgubi³ swój skarb. Na szczêcie dzieci szybko
odnalaz³y zgubê. W podziêkowaniu staruszek obdarowa³ przedszkolaki z³otymi monetami.

I'm a Little Shamrock
(Tune of I'm a Little Teapot)
I'm a little shamrock
look at me
oh what color can I be

If you said that I was
the color green
then stand right up and YELL
YIPPEE!

Anna Koz³owska
 nauczycielka jêzyka angielskiego
Akademia Edukacji Przedszkolaka  PM- PCE
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Jak siê uczyæ
jêzyków
obcych?
Motto: Na pró¿no robiæ wiêcej,
je¿eli mo¿na osi¹gn¹æ to samo,
robi¹c mniej.

Jak siê uczyæ i nauczyæ,
czyli o strategiach uczenia siê
jêzyków obcych

O po¿ytkach p³yn¹cych ze znajomoci jêzyków obcych nie trzeba w dzisiejszych czasach nikogo przekonywaæ. A ju¿ na pewno nie m³odych ludzi. Jestemy w
Unii Europejskiej, pracujemy za granic¹, w wakacje
podró¿ujemy po ca³ym wiecie. Problem tkwi gdzie indziej  jak siê uczyæ jêzyków obcych, ¿eby siê nauczyæ?
Oto jest pytanie Nauka jêzyka obcego opiera siê na
dwóch bardzo prostych zasadach:
Po pierwsze: nie wiêci garnki lepi¹
Badania naukowe dowodz¹, ¿e w³aciwie ka¿dy
(przeciêtnie inteligentny) cz³owiek jest w stanie opanowaæ jêzyk obcy w stopniu komunikatywnym, tj.
takim, który umo¿liwia porozumiewanie siê w prostych
sytuacjach ¿ycia codziennego. Przytoczê tu ilustruj¹c¹ zjawisko historyjkê, zaczerpniêt¹ z ciekawej ksi¹¿ki
o szybkim uczeniu siê jêzyków: Rzecz dzieje siê na
kilkutygodniowym kursie dla obcokrajowców w
Moskwie. M³ody cz³owiek o nieco orientalnej aparycji poszukuje na pó³kach w supermarkecie miêsa drobiowego. Poniewa¿ poszukiwania s¹ nieskuteczne,
zaradny m³odzieniec chwyta pude³ko jajek i zwraca
siê do ekspedientki: A gdie mamy, gdie papy?. Tutaj
przek³ad jest zbêdny, a wniosek oczywisty  nawet
w¹ski zakres s³ownictwa umo¿liwia porozumiewanie
siê i tego trzymajmy siê na pocz¹tek.
Po drugie: nie od razu Kraków zbudowano
Uczenie siê jêzyka jest procesem doæ z³o¿onym
 a jeli marzysz o bieg³oci jêzykowej  d³ugotrwa³ym. Z pomoc¹ przychodz¹

...strategie uczenia siê
jêzyków obcych
Strategia nr 1  systematycznoæ
Z³e zarz¹dzanie czasem  wiesz, jak to wygl¹da w praktyce: przez tydzieñ odwo³ujesz spotkania ze znajomymi, bo musisz uczyæ siê do kla-

sówki. Przez ten tydzieñ jednak w jaki dziwny
sposób nie mo¿esz zasi¹æ do podrêcznika, w
rezultacie i tak uczysz siê w nocy przed sprawdzianem. Poniewa¿ mózg cz³owieka jest m¹drzejszy i po pewnym czasie odmawia wspó³pracy,
wiele siê nie nauczysz.To co zostanie w g³owie
mo¿e wystarczy na zaliczenie. Tyle tylko, ¿e nie
doæ, ¿e szybko to zapomnisz, to jeszcze mia³e
schrzaniony tydzieñ. ¯eby tego unikn¹æ, zrób
plan: podziel materia³ na 10-15 minutowe kawa³ki na ka¿dy dzieñ. Dodatkowo, przed ka¿d¹ sesj¹
nauki powtórz sobie krótko to, czego nauczy³e
siê poprzedniego dnia. Efekt murowany, spokojne sumienie, zaliczony sprawdzian i co jeszcze
w g³owie na przysz³oæ zostanie.
Strategia nr 2  skojarzenia
Dziêki skojarzeniom dobrze wchodz¹ do g³owy np. s³ówka. Wymylaj historyjki, kojarz daty
z np. adresem kolegi, wkomponuj wyrazy w ulubion¹ melodiê itd. Zobacz na przyk³adzie, jak
dzia³a metoda skojarzeñ, a potem jakich zasad
musisz przestrzegaæ, aby przynios³a Ci ona jak
najwiêksze korzyci. Pomyl o wyrazie torment
czyli po angielsku mêczarnia, udrêczenie. Powtórz go sobie kilka razy w mylach lub na g³os.
W przypadku torment pisownia jest bardzo zbli¿ona do wymowy. Czy mo¿esz go podzieliæ na
kilka s³ów w jêzyku polskim? Nie musz¹ brzmieæ
dok³adnie jak angielski odpowiednik. Dla torment jest to ³atwe: tor i ment. Tor  wiadomo, je¿d¿¹ po nim tramwaje lub poci¹gi. Ment 
to inaczej menel lub bardziej formalnie: osoba z
marginesu spo³ecznego. Teraz wyobra sobie
scenkê, ¿e idziesz wzd³u¿ torów tramwajowych i
widzisz menta, który le¿y ko³o torów i wygl¹da na
strasznie umêczonego  ca³y siê wije, musi go
co bardzo boleæ. Konstruuj skojarzenia bardzo
¿ywe, wrêcz absurdalne. Je¿eli przychodz¹ Ci na
myl skojarzenia wulgarne i erotyczne, tym lepiej
 takie siê najlepiej zapamiêtuje. Przecie¿ nikomu
o nich nie musisz opowiadaæ! Najlepiej jak skojarzenia wzbudzaj¹ du¿e emocje  wietny sposób
na zapamiêtanie na d³ugo s³ówka. Pamiêtaj, ¿e w
wymylonych historyjkach musisz uczestniczyæ
i musi siê w nich co dziaæ.
Strategia nr 3  schemaciki
Przydaj¹ siê w uczeniu siê gramatyki  ka¿dy z was
musia³ kiedy wkuæ koñcówki, odmiany, schemat szyku zdañ. Takie schematy zazwyczaj przera¿aj¹, wszystkiego jest du¿o, trudno spamiêtaæ, gdzie co. Unikniesz
tego problemu, traktuj¹c schematy ..schematami.

Przyk³adem niech bêdzie odmiana przymiotnika w jêzyku niemieckim. Mo¿na j¹ zapisaæ tak:
Rodzaj
mêski

Rodzaj
¿eñski

Rodzaj
nijaki

Liczba
mnoga

N

-e

-e

-e

-en

G

-en

-en

-en

-en

Dat.

-en

-en

-en

-en

Akk.

-en

-e

-e

-en

Wystarczy jednak obwieæ lini¹ wszystkie koñcówki -en, uzyskamy wówczas kszta³t zbli¿ony do
klucza. ¯eby odtworzyæ schemat, wystarczy wyobraziæ sobie klucz w jego wnêtrzu tylko -en, na
zewn¹trz -e. Spróbuj!
Fajn¹ metoda schemacików jest technika mapy
myli. Polega ona na tym, ¿e sporz¹dzasz notatkê w
formie mapy podobnej struktur¹ do budowy komórki nerwowej. Zatem w rodku temat g³ówny, a od
niego jak dendryty odchodz¹ linie z tematami pochodz¹cymi od g³ównego. Wpisujesz jedynie s³owa kluczowe, u¿ywasz kolorów, prostych obrazków. Spróbuj na pocz¹tek z pojêciem jedzenie albo okrelenia czasu. Jeli znasz okrelenie czêsto, to zaraz
dopiszesz do niego rzadko, nigdy, co miesi¹c,
potem wskocz¹ nazwy miesiêcy, pór roku itd., itd ..
Strategia nr 4  korzystanie z innych jêzyków
Odnoszenie zagadnieñ w jednym jêzyku do drugiego jest korzystne , kiedy uczymy siê kolejnego
jêzyka obcego. Np. konstrukcje gramatyczne w jêzykach angielskim i niemieckim s¹ czêsto podobne,
pamiêtaj¹c o tym zu¿ywamy mniej czasu i energii.
Przyk³ady:
1. konstrukcja there is/are i es gibt
2. ogólna zasad tworzenia czasu przesz³ego
Perfekt/present perfect
It has begun = Es hat begonnen
3. stosowanie inwersji w pytaniach
Are you hungry? = Bist du hungrig?
Strategia nr 5  uczenie siê na pamiêæ
Warto uczyæ siê na pamiêæ dialogów i gotowych
zwrotów. Choæ dla niektórych metoda mo¿e wydawaæ
siê mocno przestarza³a, to jej efekty mog¹ okazaæ siê
zbawienne , gdy znajdziemy siê w sytuacji trudnej i
nagle z podwiadomoci wyp³ynie po¿¹dany zwrot ,
np. Entschuldigung, wo ist hier die Toilette??!!
Strategia nr 6  kontakt z ¿ywym jêzykiem
Kontakt z ¿ywym jêzykiem poprzez TV, gazety, konwersacje z native speakerami jest bardzo wa¿ny. W
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ten sposób os³uchujemy siê z brzmieniem jêzyka, jego
intonacja i wymow¹. Staraj siê mówiæ w jêzyku obcym, nawet jeli to dziwnie brzmi  lepiej mówiæ ze
z³ym akcentem, ni¿ nie mówiæ wcale (rada Zygmunta
Broniarka, w³adaj¹cego kilkoma jêzykami) Dlatego
bierz udzia³ w dyskusjach na lekcji, wypowiadaj siê,
we udzia³ w miêdzyszkolnej wymianie uczniów.

Na zakoñczenie  co dla leniwych

Naukowcy zajmuj¹cy siê nowoczesnymi systemami uczenia siê jêzyków obcych s¹ zgodni co
do tego, ¿e 50 proc. rozmów w wiêkszoci jêzyków obcych to zaledwie 100 s³ów. Jeli je opanujesz, bêdziesz w stanie zrozumieæ po³owê prostych dialogów. To ju¿ co.
Poni¿ej podajê setkê tych wyrazów. Moja rada:
zrób sobie ma³y test i sprawd, czy znasz te wyrazy
w jêzyku, którego siê uczysz? Jeli nie, skorzystaj
ze s³ownika i sporz¹d swoj¹ listê!
Powodzenia!!!!

Lista 100 wyrazów najczêciej
u¿ywanych w ka¿dym jêzyku

albo, mieæ, ale, miejsce, bardzo, mnie, ci¹gle,
mniej, czasem, moje, czêsto, moc, czeæ, my, dla,
na, dlaczego, nad, do, najwiêcej, dobry, nam, do
widzenia, nas, du¿o, nasze, du¿y, na zewn¹trz,
dziêkujê, nic, gdzie, nie, i, nowy, ich, od, im, on,
inny, ona, iæ, oni, ja, ostatni, jak, pewien, jaki,
pierwszy, jego, po, jej, pod, jestem, poniewa¿,
jeli, potem, kiedy, powiedzieæ, kochaæ, prawie,
kto, proszê, lub, przed, lubiæ, przedtem, ludzie,
przy, przyjaciel, przyjæ, robiæ, równie¿, rzecz,
szczêliwy, tak, taki, taki sam, ten, teraz, to, tu,
twoje, ty, tylko, u¿yæ, w, wasze, wewn¹trz, widzieæ, wiedzieæ, wiele, wiêc, wiêcej, wszystko,
wy, z, zawsze, z³y, znów.
Literatura oraz przydatne strony:
1. M. £ukasiewicz Weekendowy kurs uczenia siê jêzyków obcych, wiat Ksi¹¿ki, Warszawa : 2009
2. www.soffa.pl
3. www.filo.pl
4. D. Werbiñska Skuteczny nauczyciel jêzyka
obcego, Fraszka Edukacyjna, Warszawa:2005
5. M. Sza³ek Jak motywowaæ uczniów do nauki
jêzyka obcego: motywacja w teorii i praktyce,
Wagros, Poznañ : 2004
Edyta Chrustowska-Pawlu
 Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Szczecinku,
nauczycielka jêzyka niemieckiego
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Edukacja jêzykowa
w przedszkolu
 od 3. roku ¿ycia
z jêzykiem niemieckim za pan brat

Wstêp

We wspó³czesnym wiecie znajomoæ przynajmniej jednego jêzyka obcego sta³a siê faktem oczywistym. wiat bez granic oznacza realizacjê marzeñ
i planów w dowolnym zak¹tku globu. Mo¿liwoci
docierania w bardziej lub mniej oddalone od Polski
kraje oraz coraz czêstsze sposobnoci do spotkania z now¹ kultur¹ i spo³ecznoci¹ nieustannie zachêcaj¹ do akwizycji kolejnych jêzyków lub rozszerzania nabytej ju¿ wiedzy jêzykowej. Efektywna
komunikacja miêdzyludzka jest gwarantem sukcesu na ka¿dej p³aszczynie. Przyswajanie kolejnych
jêzyków oraz ich znajomoæ wp³ywa pozytywnie
na funkcjonowanie jednostki we wspó³czesnych
realiach. Skuteczna edukacja jêzykowa od najm³odszych lat otwiera dzieciom okna i drzwi na wiat.
Proces przyswajania jêzyka jest, wed³ug wspó³czesnej psychologii rozwojowej i nauki o poznawaniu, zintegrowany z nabywaniem umiejêtnoci poznawczych i spo³eczno-poznawczych.1

Kiedy rozpocz¹æ
edukacjê jêzykow¹ i dlaczego?

Czy istnieje idealny moment do rozpoczêcia procesu przyswajania drugiego jêzyka? Wed³ug
lingwistów, dydaktyków jêzykowych, psychologów
i neurobiologów dzieci w wieku przedszkolnym dysponuj¹ wyj¹tkowo korzystnymi predyspozycjami
do akwizycji kolejnych jêzyków. Mo¿e to byæ proces tak naturalny jak nauka jazdy na rowerze lub
konno, gdy¿ dzieci w tym okresie s¹ spontaniczne i
swobodne, dziêki czemu ³atwo naladuj¹ i zdobywaj¹ nowe umiejêtnoci. Przedszkolaki posiadaj¹
niezwykle wysok¹ motywacjê i nie wytworzy³y siê
u nich jeszcze blokady. Dlatego nauka jêzyka niemieckiego, angielskiego czy w³oskiego idealnie wpisuje siê w rozwój dzieci, które w niewymuszony i
zaanga¿owany sposób ucz¹ siê kolejnego jêzyka.
Drugi przyswajany przez dzieci jêzyk nie jest postrzegany na tym etapie edukacji jako jêzyk obcy.
Istotna jest równie¿, kszta³towania w tym okresie,
postawa tolerancji i otwartoci wobec obcych kultur, poniewa¿ ju¿ w wieku oko³o omiu lat dzieci
uwiadamiaj¹ sobie ró¿norodnoæ etniczn¹.2
Istnieje kilka zasad, które warunkuj¹ sukces wczesnej akwizycji drugiego jêzyka i które czerpi¹ z dwujêzycznego wychowania w rodzinach. Wa¿ne jest
wyrane rozdzielenie jêzyków, co w edukacji przedszkolnej zapewnia nauczyciel jêzykowy, dziêki któ-

remu dzieci kojarz¹ drugi jêzyk z w³aciw¹ osob¹.
Zadaniem nauczyciela jest natomiast dostarczanie
odpowiednio zrównowa¿onego inputu jêzykowego
oraz sposobnoci do aktywnego zastosowania drugiego jêzyka. Nie bez znaczenia dla efektów nauczania pozostaje postawa otoczenia dziecka, rodziców
czy wychowawców, do drugiego jêzyka i kultury.
Niezwykle istotn¹ rolê odgrywa wiedza jêzykowa
nauczyciela, gdy¿ utrwalane w wieku przedszkolnym
b³êdy jêzykowe trudno jest póniej skorygowaæ.
Umiejêtnoci pedagogiczne i cechy charakteru nauczyciela wp³ywaj¹ tak¿e na powodzenie w nauczaniu. Nie mo¿na zapominaæ o emocjonalnym wymiarze procesu nauczania i uczenia, który powinien mieæ
wy³¹cznie motywuj¹cy i pozytywny charakter.3

Edukacja jêzykowa w Szczecinie
 Kraina Tuwima PP Nr 72

U progu XXI. wieku dwujêzyczne wychowanie w
przedszkolach sta³o siê priorytetem polityki edukacyjnej Szczecina. Dlatego ju¿ w roku 2006 opracowano
wstêpnie wytyczne organizacyjne, wed³ug których
mia³y funkcjonowaæ przedszkola, w których mia³a byæ
realizowana edukacja dwujêzyczna. W roku szkolnym
2006/2007 program wczesnego nauczania jêzyka obj¹³
cztery przedszkola publiczne, a w kolejnych latach zosta³ on rozszerzony na kolejne placówki. Celem inicjatywy jest wykszta³cenie u dzieci kompetencji jêzykowej, dziêki której bêd¹ potrafi³y porozumieæ siê bez zahamowañ w drugim jêzyku. Spe³nienie tego warunku
wymaga kontynuacji procesu przyswajania drugiego
jêzyka w dalszych etapach edukacji. Drugi jêzyk, obok
ojczystego, stanowi rodek do przekazywania wiedzy
i informacji oraz rodek do komunikacji.4
Program wczesnego nauczania jêzyka niemieckiego zosta³ wprowadzony w roku szkolnym 2007/2008
tak¿e w Przedszkolu Publicznym Nr 72 w Szczecinie.
Dziêki niemu, dzieci z tej placówki, maj¹ codziennie
kontakt z jêzykiem niemieckim. Przedszkolaki mog¹
od poniedzia³ku do pi¹tku przyswajaæ ten jêzyk oraz
zdobywaæ wiedzê na temat krajów niemieckojêzycznych. Podczas zajêæ jêzykowych dzieci wzbogacaj¹
s³ownictwo i ucz¹ siê przede wszystkim komunikowania w jêzyku niemieckim, co tworzy cel nadrzêdny
owej inicjatywy. Kompetencja jêzykowa jest nabywana tak¿e w codziennych sytuacjach, którym towarzyszy nauczycielka jêzyka niemieckiego. Dla przek³adu  podczas posi³ków dzieci stosuj¹ formy grzecznociowe w jêzyku niemieckim a na wycieczkach piewaj¹ piosenki w jêzyku niemieckim. Przyswajanie jêzyka niemieckiego sprawia dzieciom du¿o radoci,
przynosi pozytywne efekty jêzykowe oraz wp³ywa
korzystnie na ogólny rozwój dzieci. Treci i jak formy
nauczania przystosowane s¹ do wieku dzieci. Przedszkolaki uwielbiaj¹ piosenki oraz rymowanki jêzykowe. Poza materia³ami dydaktycznymi oferowanymi
przez wydawnictwa edukacyjne, portale internetowe
stanowi¹ bogate ród³o treci nauczania. Oto przy-

k³ad rymowanki, tzw. zabawy paluszkowej, które dzieci
z PP nr 77 znaj¹ i bardzo lubi¹:
Das ist der Daumen,
der schüttelt die Pflaumen,
der hebt sie auf,
der trägt sie nach Haus,
und der kleine hier, der ißt sie alle auf.*
*ród³o: http://www.kleinkind-online.de/seiten/
fingerspiele/
Dzieci niezwykle chêtnie ucz¹ jêzyka poprzez zabawê.
Oto przyk³ad jednej z nich pt. We³niana czapka. Celem zabawy jest æwiczenie wymowy jak i przyswajanie
pewnych konstrukcji gramatycznych. Podczas zabawy
dzieci siedz¹ w kole. Nauczyciel trzyma w rêce czapkê i
wypowiada g³ono zdanie w jêzyku niemieckim. Nastêpnie przekazuje czapkê dziecku siedz¹cemu obok. Czapka wêdrujê kolejno do nastêpnej osoby. Dziecko, które
przejmuje czapkê musi powtórzyæ zdanie za nauczycielem. Gdy je zapomni, musi zapiewaæ dowoln¹ piosenkê
lub powiedzieæ wierszyk w jêzyku niemieckim.5

Profity przedszkolaków z Krainy
Tuwima z edukacji dwujêzycznej

Dzieci z PP nr 72 przez cztery lata ucz¹ siê jêzyka
niemieckiego. Znajomoci¹ drugiego jêzyka mog¹
wykazaæ siê nie tylko np. podczas wyjazdów z Rodzicami do Niemiec, ale tak¿e podczas ró¿nych projektów
organizowanych na terenie placówki. Przedszkole Kraina Tuwima by³o po raz pierwszy w roku szkolnym
2011/2012 organizatorem Miêdzyprzedszkolnego Przegl¹du Piosenki Niemieckojêzycznej. W Przegl¹dzie
wziê³y udzia³ dzieci z przedszkoli, w których przedszkolaki ucz¹ siê jêzyka niemieckiego a tak¿e dzieci ze szko³y podstawowej, z któr¹ Kraina Tuwima wspó³pracuje. W czerwcu 2014 odbêdzie siê ju¿ po raz trzeci przegl¹d, który stwarza wspania³¹ okazj¹ do prezentacji
umiejêtnoci jêzykowych i artystycznych dzieci.

Miêdzyprzedszkolny Przegl¹d Piosenki Niemieckojêzycznej.

18. padziernika 2013 dzieci z grupy 7.  Tralalinki- wziê³y udzia³ w wycieczce historycznym poci¹giem z napêdem parowozowym na pograniczu polsko-niemieckim. Wycieczka odby³a siê na trasie
Szczecin-Tantow-Szczecin. Dzieci mog³y podczas
krótkiego postoju w Tantow obserwowaæ przestawianie lokomotywy. Przeja¿d¿ka dostarczy³a dzieciom wielu pozytywnych emocji. Mia³a wymiar edu-

13

kacji historycznej, kulturowej, geograficznej oraz jêzykowej.

Przejazd poci¹giem z historyczn¹ lokomotyw¹ Szczecin-Tantow-Szczecin.

W roku szkolnym 2013/2014 Przedszkole Nr 72
uczestniczy w projekcie polsko-niemieckim pt. Poznajemy swój jêzyk i swoje ma³e ojczyzny, którego
celem jest zintegrowanie rodowisk dzieci z rejonu
transgranicznego Gmina Szczecin  Powiaty Uckermark, Vorpommern-Greiswald i Mecklenburgische
Seeplatte. Podczas trzech spotkañ tematycznych z
dzieæmi z partnerskiego niemieckiego przedszkola,
które odbêd¹ siê w najbli¿szym czasie, dzieci z grupy
7. rozwin¹ kompetencje komunikowania siê, nawi¹¿¹
kontakty z rówienikami z Niemiec oraz poznaj¹ tradycjê i kulturê mieszkañców pogranicza. Projekt ten
zosta³ opracowany przez Gminê Miasto Szczecin.

Podsumowanie

Niezaprzeczalnym argumentem przemawiaj¹cym na
korzyæ przyswajania jêzyka niemieckiego od najm³odszych lat przez szczeciñskie przedszkolaki jest przede
wszystkim po³o¿enie geograficzne Polski w Europie,
w szczególnoci lokalizacja Szczecina. Miasto Szczecin jest bliskim s¹siadem Niemiec. Te dwa kraje nie
dzieli wiele kilometrów, wiêc i jêzyk nie powinien.
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dziecka  stare pytania, nowe hipotezy, s. 14 [w:]
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L. Ro¿ek, Zweisprachige Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten in Szczecin, s. 75-83,
[w:] Mehrsprachigkeit und Spracherwerb in Theorie und Praxis, pod red. J. Mazurkiewicz-Soko³owska, W.Westphal, A. G¹szczyk, Hamburg 2012.
5.
A. Spier, Mit Spielen Deutsch lernen, Berlin 1999.
Joanna Emilia Franek
 nauczycielka jêzyka niemieckiego w PP nr 72
w Szczecinie, doktorantka na Uniwersytecie
Szczeciñskim na Wydziale Filologicznym.
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Moje trzy grosze
na temat nauki
jêzyków obcych

Trudno nie zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e uczê
siê nie zawsze znaczy umiem. Dotyczy to jednak
nie tylko nauki jêzyków obcych, ale nauki w ogóle ile¿ to razy nauczyciel s³yszy od ucznia: ja naprawdê siê uczy³em do tego sprawdzianu i odpowiada:
ale siê nie NAUCZY£E . Brak prostego prze³o¿enia wysi³ku na efekt stanowi jedn¹ z istotnych
przyczyn niepowodzeñ szkolnych, poniewa¿ czêsto prowadzi do frustracji i zniechêcenia.
W przypadku jêzyka obcego poznawanego w wieku przedszkolnym nie chodzi jednak o nauczenie
siê, rozumiane jako umiejêtnoæ pos³ugiwania siê
zdobyt¹ wiedz¹ w sytuacjach tego wymagaj¹cych.
Nie s¹dzê, by rodzice, którzy posy³aj¹ swoje pociechy na angielski czy w³oski w przedszkolu, liczyli na
to, ¿e piêciolatek wcieli siê w rolê t³umacza, kiedy
pojad¹ na rodzinne wakacje za granicê. Mylê, ¿e
ich celem jest niejako pokazanie dziecku innego
jêzyka jako jednej z dziedzin nauki, któr¹ bêd¹ bli¿ej
poznawaæ i rozwijaæ w przysz³oci. Przedszkolaki
ucz¹ siê rachunków, sadz¹ kwiatki, obserwuj¹ zmiany w pogodzie itp. i w ten sposób wkraczaj¹ w wiat
wiedzy. Czy wobec tego mówimy, ¿e umiej¹ matematykê czy przyrodê? Z pewnoci¹ nie. Dlaczego
wiêc mia³oby byæ inaczej, jeli chodzi o jêzyk obcy?
Nie spotka³am jeszcze takiego rodzica, który twierdzi³by, ¿e jego cztero- czy piêciolatek zna angielski  a s¹ w moim gronie znajomych i takie mamy
(anglistki), które same ucz¹ swoje dzieci s³ów i wyra¿eñ z tego jêzyka i znacznie wykraczaj¹ w tym
wzglêdzie poza program realizowany standardowo
w przedszkolach.
Co do organizacji i jakoci nauczania jêzyków obcych, na pewno mo¿na mieæ do nich wiele zastrze¿eñ.
Przyjrza³abym siê tu jednak tym elementom oddzielnie na kolejnych etapach nauki  bo na ka¿dym z
nich problemy i niedoskona³oci s¹ inne. W okresie
przedszkolnym pó³godzinne spotkanie z jêzykiem
obcym dwa czy trzy razy w tygodniu wed³ug mnie
jest absolutnie wystarczaj¹ce  maj¹c na uwadze fakt,
¿e nie zamierzamy na tym etapie dziecka nauczyæ.
Warto by³oby jednak powiêciæ wiêcej czasu na czytanie dzieciom ksi¹¿eczek, a tak¿e na kszta³towanie
tzw. wiadomoci fonemicznej (wiadomoci dwiêków w jêzyku mówionym) poprzez wprowadzenie do
programu odpowiednich æwiczeñ z tego zakresu.

Dziêki temu w póniejszym okresie dzieci du¿o ³atwiej
przyswoj¹ sobie umiejêtnoæ czytania i pisania w jêzyku obcym. Amerykanie ju¿ dawno zrozumieli, jak
wa¿n¹ rolê odgrywa praca nad wiadomoci¹ fonemiczn¹ (ang. phonemic awareness) w ogólnym rozwoju dziecka  st¹d w amerykañskich przedszkolach
ju¿ dwu-, trzylatki objête s¹ programami, które tê wiadomoæ kszta³tuj¹. I dotyczy to zarówno nauki jêzyka ojczystego, jak i obcego.
W pocz¹tkowych klasach szko³y podstawowej
sposób nauczania jêzyka powinien powoli przekszta³caæ siê z przedszkolnego na szkolny  czyli
najpierw trzeba nadal operowaæ strukturami mówionymi i stopniowo przechodziæ tak¿e do pisania i czytania. W klasach starszych z kolei brakuje nastawienia na komunikacjê. W rezultacie absolwent podstawówki ca³kiem sprawnie potrafi rozwi¹zywaæ zadania gramatyczne, czytaæ proste teksty i ewentualnie napisaæ samodzielnie krótk¹ wypowied. Ale
mówiæ w jêzyku obcym czy rozumieæ tekst s³uchany  ju¿ nie bardzo. I zgadzam siê w stu procentach,
¿e g³ówna wina spada tu na organizacjê nauczania.
Dobrze by by³o, gdyby odpowiedzialne za to osoby wreszcie zrozumia³y, ¿e nie da siê nauczyæ komunikacji w jêzyku obcym bez æwiczenia komunikacji! A nie mo¿na jej æwiczyæ w klasach czy grupach
licz¹cych 25-30 uczniów. Nic wiêc dziwnego, ¿e nauczyciele tego nie robi¹ - warunkiem jest bowiem
odejcie od typowego, podrêcznikowego nauczania (co niestety czêsto jest postrzegane jako zamach
na realizacjê podstawy programowej) i prowadzenie pracy w parach i ma³ych grupach. A konia z rzêdem temu, kto skutecznie potrafi monitorowaæ pracê 15 par rozbrykanych czwartoklasistów!
I tytu³em podsumowania pytanie: dlaczego nie
czerpiemy dobrych wzorców stamt¹d, gdzie osi¹gniêto sukces? Kilka lat temu bra³am udzia³ w kilkutygodniowym programie edukacyjnym w USA, którego uczestnikami by³o 28 osób z 28 ró¿nych krajów
wiata. Warunkiem zakwalifikowania siê do programu by³a oczywicie bieg³a znajomoæ angielskiego,
niemniej w rzeczywistoci poziom tej znajomoci by³
mocno zró¿nicowany. Przy jakiej okazji wyrazi³am
uznanie dla umiejêtnoci kole¿anki z Holandii, mówi¹c jej, ¿e prezentuje doskona³y angielski, na co mi
odpowiedzia³a: Bo jestem Holenderk¹.
Popatrzmy w takim razie, jak jest zorganizowana
nauka angielskiego w Holandii, Szwecji, Norwegii czy
Danii. Skorzystajmy z dowiadczeñ innych i zawalczmy o wprowadzenie podobnego systemu - przynajmniej w takim stopniu, w jakim nas na to staæ.
Julita Pilecka
 Centrum Zasobów Jêzyka Angielskiego
Pa³ac M³odzie¿y
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Ile znasz jêzyków,
tyle razy jeste cz³owiekiem
Ju¿ kilkaset lat temu ta m¹dra prawda, wyg³oszona przez J.W. Goethego, znana by³a powszechnie.
W dzisiejszych czasach, kiedy wiat globalizuje siê
coraz bardziej, znajomoæ jêzyków obcych nie jest
ju¿ wyborem, a koniecznoci¹. Zatem uczymy siê
jêzyków ju¿ od najm³odszych lat. Ale czy uczymy
siê znaczy równie¿ umiemy?
Znajomoæ jêzyków obcych coraz czêciej wymagana jest w pracy. Czasem wymóg ten jest formalnoci¹, ale te¿ coraz czêciej w wielu profesjach
jêzyki obce s¹ faktycznie wykorzystywane. Powinnimy zatem zapewniæ mo¿liwoæ nauki takich jêzyków ju¿ od najwczeniejszych lat. Tyle teorii. A jak
jest w praktyce?
Czêæ rodziców uwa¿a, ¿e dzieci powinny poznawaæ s³ówka i zwroty ju¿ od przedszkola. St¹d tak
wielkie poruszenie, kiedy rz¹d zablokowa³ mo¿liwoæ
prowadzenia prywatnych zajêæ jêzykowych w przedszkolach. Znaczna czêæ rodziców uwa¿a³a (i pewnie nadal uwa¿a), ¿e im wczeniej dziecko os³ucha
siê z jêzykiem tym lepiej. Specjalici z zakresu dydaktyki jêzyków obcych wskazuj¹ jednak, ¿e
owszem  umys³ dziecka ju¿ na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest najbardziej ch³onny,
ale te¿ jest to okres, kiedy znaczna czêæ dzieci nie
jest w stanie nauczyæ siê jêzyka w sposób aktywny.
Dzieci na tym etapie rozwoju s¹ wietnymi naladowcami. Powtórz¹ wszystko (tak jak chêtnie powtarzaj¹ przekleñstwa wypowiadane przez doros³ych!), ale powtórz¹ biernie. Potrafi¹ wyrecytowaæ
poszczególne s³ówka, ale samodzielne u³o¿enie z
nich zdañ i przeprowadzenie prawdziwej konwersacji jest ju¿ du¿ym problemem. Umiejêtnoæ taka pojawia siê znacznie póniej, wraz z rozwojem mo¿liwoci intelektualnych ucznia. Rodzice odpytuj¹c
przedszkolaka z kolorów, alfabetu czy cyferek ciesz¹
siê, ¿e dziecko zna jêzyk obcy. Ale gdyby takim
dzieciom kazaæ rzeczywicie rozmawiaæ w obcym
jêzyku (nawet przy u¿yciu poznanego s³ownictwa),
wiêkszoæ z nich by sobie nie poradzi³a.
Czy zatem powinnimy zrewidowaæ nasze podejcie do procesu nauki jêzyków obcych? I tak, i nie.
Wykorzystanie ch³onnoci umys³ów dzieci jest
ogromn¹ szans¹. Ale najwiêksz¹ bol¹czk¹ dydaktyki w publicznej owiacie jest dzisiaj jakoæ naucza-

nia jêzyków. Przys³owie mówi, ¿e tak krawiec kraje,
jak mu materii staje. Nawet najlepszy lektor, najwspanialszy dydaktyk nie jest w stanie efektywnie nauczyæ jêzyka, kiedy musi pracowaæ w 25-30 osobowej klasie, dwa razy w tygodniu przez 45 minut. W
przedszkolu tak ma³a czêstotliwoæ nauczania powoduje, ¿e dzieci szybko zapominaj¹ s³ów, których
siê ju¿ nauczy³y. Taka ich natura, ¿e pamiêæ maj¹ w
tym wieku wietn¹, ale krótk¹. W przypadku szko³y
podstawowej nauczyciel musi podzieliæ 45 minut pomiêdzy kwestie organizacyjne (sprawdzanie obecnoci, prac domowych, sprawdziany), a wy³o¿enie
nowego tematu. Na faktyczn¹ pracê w zakresie mówienia i pisania konkretnych uczniów pozostaje
wiêc niewiele czasu. Odpowiedzmy sobie szczerze
na pytanie: ile razy  w tak licznej klasie lub grupie,
przy tak ograniczonym czasie  poszczególne dzieci maj¹ mo¿liwoæ powiedzenia czegokolwiek w obcym jêzyku? Raz w ci¹gu lekcji? To ju¿ sukces.
Mo¿emy pudrowaæ rzeczywistoæ i g³osiæ wszem i
wobec, ¿e w tym przedszkolu dzieci ucz¹ siê jêzyka
niemieckiego, a w tamtej szkole w³oskiego i angielskiego. Mo¿emy staraæ siê rozszerzaæ ofertê edukacyjn¹ o dodatkowy  drugi, czasem nawet i trzeci
jêzyk obcy. Ale jeli nadal nauka ta opieraæ siê bêdzie
na systemie 2 lekcji tygodniowo, w zbyt licznych klasach, pozostaniemy przy rezultacie: uczê siê jêzyka, zamiast uzyskaæ efekt: znam jêzyk obcy. Prywatne szko³y, w tym szko³y jêzykowe, ju¿ dawno zrozumia³y wymogi dydaktyki jêzykowej i organizuj¹
grupy ma³e, maksymalnie 12-15 osobowe. Tylko nieliczne szko³y publiczne proponuj¹ naukê jêzyka w
takich grupach i rozszerzonym zakresie godzinowym.
Te szko³y wypuszcz¹ absolwentów z praktyczn¹ znajomoci¹ jêzyka. Absolwenci pozosta³ych szkó³, które z braku rodków realizowaæ mog¹ tylko podstawowy zakres takiej nauki przy standardowej liczebnoci klas, bêd¹ s³yszeæ od pracodawców, ¿e praca
jest  tylko kandydaci nie s¹ do niej przygotowani,
bo nie znaj¹ jêzyka. Wiêc de facto bêdzie im trudniej
odnaleæ siê na rynku pracy.
Bezrobocie wród m³odych Polaków osi¹ga coraz wy¿szy pu³ap. Skoro sami pracodawcy wskazuj¹ na znaczenie jêzyków obcych, powinnimy zacz¹æ traktowaæ ich naukê zdecydowanie bardziej
priorytetowo, zamiast zadowalaæ siê tym, ¿e nasze
pociechy dwa razy w tygodniu chodz¹ na lekcje
jêzyka obcego. Powinnimy bardziej zdecydowanie
i powszechnie postawiæ na jakoæ, bo w przypadku
jêzyków obcych ma to szczególne znaczenie. Wtedy mo¿e uczê siê bêdzie mieæ bezporednie prze³o¿enie na umiem.
Dorota Korczyñska
Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina
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Nauka
jêzyka obcego
w przedszkolu

Nauka jêzyka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej ma na celu lepsze przygotowanie dzieci
do póniejszych etapów nauki. Wyniki badañ
wskazuj¹, ¿e dzieci, które rozpoczê³y naukê jêzyka
obcego od wczesnego dzieciñstwa maj¹ lepsz¹
wymowê i szybciej prze³amuj¹ barierê jêzykow¹ ni¿
te, które zetknê³y siê z jêzykiem obcym w póniejszym wieku. Maj¹c to na wzglêdzie nauczyciel jêzyka obcego powinien mieæ w pamiêci korzyci,
które p³yn¹ z tak wczesnego rozpoczêcia kszta³cenia jêzykowego i pod tym k¹tem przygotowywaæ i
prowadziæ zajêcia. Niew¹tpliwie najwa¿niejszymi
umiejêtnociami rozwijanymi u dzieci w tym wieku
s¹ umiejêtnoci s³uchania ze zrozumieniem i mówienia, tak wiêc nacisk powinien byæ po³o¿ony na
rozwijaniu tych dwóch sprawnoci z tzw. kodu
werbalnego.
Nauczanie jêzyka obcego, a w moim przypadku
konkretnie jêzyka angielskiego, w grupach, które
po raz pierwszy spotykaj¹ siê z tym jêzykiem prowadzê w celu os³uchania dzieci z melodyk¹ tego
jêzyka i zachêcenia ich do dalszej nauki. W zwi¹zku z tym staram siê wprowadzaæ atrakcyjne dla najm³odszych zabawy ruchowe w jêzyku angielskim,
a celem prze³amywania barier i ewentualnej niemia³oci dzieci, do zajêæ do³¹cza zawsze maskotka, z któr¹ ka¿de dziecko ma ochotê siê przywitaæ,
porozmawiaæ i pobawiæ. Zwa¿ywszy na fakt szybkiego tracenia zainteresowania przez dzieci, staram siê urozmaicaæ zajêcia poprzez u¿ycie ró¿nego
rodzaju kart obrazkowych, plakatów oraz kart ilustruj¹cych historyjki. Atrakcyjny dla dzieci system motywacyjny, w postaci piecz¹tek za ³adny
udzia³ w zajêciach lub wykonanie konkretnego zadania, zawsze wzbudza wiele radoci wród najm³odszych. Jedn¹ z najwa¿niejszych rzeczy w przypadku nauczania dzieci jest stworzenie atmosfery,
w której nasi podopieczni bêd¹ siê czuæ bezpiecznie i swobodnie. Nauczyciel nie tylko prezentuje
ró¿norodne formy przyswajania sobie jêzyka, ale
powinien równie¿ aktywnie uczestniczyæ w wiêkszoci przedstawianych zabaw. Dziêki temu tworzy siê wiê nauczyciela z dzieæmi, co wywo³uje u
nich pozytywne asocjacje z przedmiotem.
W trakcie zajêæ stosujê metodê naturaln¹, czyli
wykorzystuj¹c codzienne sytuacje przedszkolne,

takie jak mycie r¹k w toalecie, jedzenie posi³ków
czy po prostu zabawa, stwarzam dzieciom warunki, w których przyswajaj¹ sobie jêzyk obcy zupe³nie jak podczas akwizycji jêzyka ojczystego. Ponadto, maj¹c na uwadze naturaln¹ potrzebê dzieci do wchodzenia w ró¿ne role, w trakcie zajêæ
u¿ywam metody dramy, dziêki której maluszki maj¹
okazjê schowaæ siê za fikcyjnymi postaciami i nauczyæ siê d³u¿szych partii tekstu. Kolejn¹ metod¹
stosowan¹ przeze mnie jest metoda audiowizualna. Rytm, rym, obraz oraz dwiêk u³atwiaj¹ szybsze zapamiêtywanie s³ownictwa i nawi¹zuj¹ do
pojêcia sztuki. Dzieci nie zawsze s¹ gotowe by
mówiæ w obcym jêzyku, w takich przypadkach
niezwykle przydatn¹ metod¹ jest metoda TPRreagowania ca³ym cia³em, dziêki, której dzieci mog¹
pokazaæ, ¿e rozumiej¹ polecenia wypowiadane w
jêzyku angielskim, a te bardziej odwa¿ne z czasem
same mog¹ zacz¹æ je wydawaæ. Podejcie tematyczne sprzyja zrozumieniu i zapamiêtywaniu
s³ownictwa. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dzieci nie s¹ w
stanie analizowaæ struktur gramatycznych, tak
wiêc ich nauka powinna polegaæ jedynie na ich
przyswajaniu.
Zdarza siê, ¿e niektóre dzieci pocz¹tkowo nie
wykazuj¹ ¿adnego zainteresowania nauk¹ jêzyka obcego. Wa¿ne jest by w takich przypadkach
nie zmuszaæ ich do aktywnego uczestnictwa w
zajêciach. Z mojego dowiadczenia wynika, ¿e
je¿eli proponowane przez nauczyciela aktywnoci bêd¹ naprawdê ciekawe i zabawne po pewnym czasie dzieci te do³¹cz¹ do grupy, a czas
zanim do tego dojdzie z pewnoci¹ nie bêdzie
zmarnowany. Dzieci, które nie czuj¹ potrzeby
uczestnictwa w zajêciach, bior¹ w nich bierny
udzia³, widz¹ i s³ysz¹ wszystko co siê dzieje w
sali i czêsto w zaskakuj¹cych momentach okazuje siê, ¿e w ten sposób równie wiele siê nauczy³y (np. piewaj¹c piosenki w jêzyku angielskim w czasie le¿akowania, obiadu czy zabaw na
podwórku przedszkolnym).
Na tym etapie rol¹ nauczyciela jest docenianie
postêpów dzieci, chwalenie ich i pokazywanie jak
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wiele ju¿ potrafi¹. Nie ocenia siê dzieci w kategorii b³êdu, jak ma to miejsce w póniejszej edukacji.
W zale¿noci od indywidualnej osobowoci
dziecka, sposobu przyswajania sobie przez nie
wiedzy, tempo postêpów bêdzie ró¿ne. Najwa¿niejszym jest tu jednak stworzenie solidnych podwalin pod dalsz¹ naukê i zainteresowanie dzieci
poznawaniem nie tylko nowych jêzyków, ale i
kultur, poszerzanie horyzontów oraz kszta³towanie postawy tolerancji dla ró¿norodnoci. To
wszystko znacz¹co pomo¿e dziecku na kolejnych
szczeblach edukacji.
Pracuj¹c z dzieæmi trzeba mieæ du¿o cierpliwoci,
ale przede wszystkim du¿o ciep³a. Dzieci s¹ szczere we wszystkich swoich zachowaniach, tak wiêc
to od nich dowiemy siê, czy idziemy w dobrym
kierunku. Nauczyciel powinien emanowaæ szczer¹
sympati¹ do dzieci, nie zapominaj¹c jednak, aby
nie pozwalaæ wchodziæ sobie na g³owê.
Uczestnictwo w zajêciach jêzykowych ju¿ od wczesnego dzieciñstwa, niezale¿nie od predyspozycji czy
osobowoci dziecka, daje mo¿liwoæ opanowania
umiejêtnoci jêzykowych w znaczenie szybszy i
³atwiejszy sposób. Przewaga jak¹ dzieci te zawsze
bêd¹ mia³y, niezale¿nie od iloci s³ówek, które poznaj¹, to dobre os³uchanie z jêzykiem obcym, a co z
tym siê wi¹¿e, bêd¹ mia³y poprawniejsz¹ wymowê i
naturaln¹ ³atwoæ komunikacji w tym jêzyku. Ponadto, dzieci te chêtniej i z wiêkszym zaanga¿owaniem
podejmuj¹ dalsz¹ edukacjê jêzykow¹, co w przypadku nauki jêzyków obcych jest niesamowicie
wa¿ne, gdy¿ jedynie poprzez nieustanny kontakt z
jêzykiem mo¿na siê rozwijaæ. Maj¹c to na uwadze,
nauczyciel jêzyka obcego powinien staraæ siê rozwijaæ naturalny potencja³ ka¿dego dziecka, zachêcaj¹c poprzez zabawê do nieustannego pog³êbiania swoich umiejêtnoci.
Opracowa³a: Monika Cielecka
PP nr 59 Ma³y Ksi¹¿ê
Szczecin

W moje rêce trafi³a pokonkursowa antologia poezji dedykowana prekursorce polskiej liryki mi³osnej
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, pt. O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wydana przez Zwi¹zek
Literatów Polskich Oddzia³ w Szczecinie, objêta za
patronatem szczeciñskich mediów. Jest to zbiór wierszy laureatów z piêciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Antologia zosta³a opatrzona przedmow¹
przez szczeciñsk¹ poetkê Ró¿ê Czerniawsk¹-Karcz.
Tom jest podzielony na cztery czêci, odpowiadaj¹ce danej edycji konkursu, dziêki czemu czytelnik mo¿e porównaæ poziom zwyciêskich utworów
ze wszystkich lat i poznaæ bli¿ej ka¿dego z autorów.
Wed³ug mnie takie rozwi¹zanie sprawia, ¿e antologia jest przystêpniejsza w odbiorze. A niewielki rozmiar i miêkka ok³adka pozwala zabraæ antologiê ze
sob¹ w podró¿ czy nawet do kawiarni, jeli mamy
ochotê spêdziæ czas z poezj¹ przy dobrej kawie.
Wiersze zawarte w zbiorze cechuj¹ siê ró¿norodnoci¹ stylu, ujêciem aspektu mi³oci, czy rodkami
wyrazu. Jednak wspóln¹ cech¹ wszystkich zamieszczonych w antologii utworów jest niezwyk³a, jak na
tak m³ody wiek, dojrza³oæ autorów. I to  jak podchodz¹ do mi³oci, pomimo tego, ¿e dopiero zaczynaj¹ poznawaæ, czym jest dojrzewanie. Chocia¿ poziom wierszy , wed³ug mnie, jest wysoki, zdarzaj¹ siê
jeszcze potkniêcia /szczególnie zauwa¿a siê to w
formie, a nie w treci/ i widaæ, ¿e czasem pióro kuleje,
poszukuj¹c wci¹¿ swojej w³aciwej literackiej cie¿ki.
Trzeba przyznaæ, ¿e wiersze zawarte w antologii
nios¹ ze sob¹ wiele refleksji, delikatnoci, niecodziennych spostrze¿eñ. I tylko wydaj¹ siê byæ proste w odbiorze. Uwa¿am, ¿e jest to dobra m³oda poezja, a autorzy, jeli bêd¹ dbaæ o swój warsztat, maj¹
szansê nie tylko rozkochaæ w sobie czytelników, ale
i zaistnieæ w literackim wiecie, czego, jako ciut starsza kole¿anka po piórze  im ¿yczê.
W antologii zabrak³o mi jedynie krótkich notek biograficznych o autorach, ale uwa¿am, ¿e mo¿na to usprawiedliwiæ tym, ¿e to wiersze mówi¹ o nich za nich.
Szczerze polecam te publikacjê. A czas spêdzony
z antologi¹ uwa¿amam za udany.
Ana Jakubczak vel RattyAdalan
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Od roku szkolnego 2009/10 Szko³a Podstawowa nr 1 w Szczecinie przeprowadza
w swoich wybranych klasach innowacje pedagogiczn¹, polegaj¹c¹ na prowadzeniu
zajêæ zintegrowanych z jêzykiem hiszpañskim równolegle do treci w jêzyku polskim.
Zajêcia w klasach 1-3 odbywaj¹ siê trzy
razy w tygodniu (zajêcia edukacji wczesnoszkolnej), natomiast w kl. 4-5 dwa razy
w tygodniu (matematyka i przyroda z jêzykiem hiszpañskim). Poni¿ej przedstawiam
scenariusz przyk³adowej lekcji dotycz¹cej
pogody przeprowadzonej w klasie 2a.

KONSPEKT
LEKCJI

edukacji wczesnoszkolnej z j. hiszpañskim

NAUCZYCIEL: mgr Katarzyna Piêko, mgr Anna
Malinowska
KLASA: 2 a
TEMAT: Qué tiempo hace hoy en Espa?a?  Jaka
jest dzi pogoda w Hiszpanii?
CELE LEKCJI:
Cel g³ówny: uczniowie æwicz¹ mówienie o pogodzie w obu jêzykach ( w j. polskim  ortografia, w j.
hiszpañskim  s³ownictwo i gramatyka)
Cele operacyjne:
Po lekcji uczeñ:
wie: jak mówiæ o podstawowych zjawiskach atmosferycznych w obu jêzykach
rozumie: treæ i sens piosenki; ró¿nice w u¿yciu
hiszpañskiego hoy, hace, está
potrafi: z pomoc¹ nauczyciela zapiewaæ piosenkê o pogodzie oraz wype³niæ kartê pracy  mapkê
pogodow¹
MATERIA£Y I RODKI DYDAKTYCZNE: karty pracy x2, nagranie multimedialne
PRZEBIEG LEKCJI :
1. Powitanie w obu jêzykach.
2. Rozmowa o pogodzie w j. polskim  nazywanie
podstawowych zjawisk atmosferycznych, sporz¹dzenie notatki.
3. Wprowadzenie nagrania multimedialnego Qué
tiempo hace hoy? (Jaka jest dzi pogoda?), t³umaczenie.
4. Przerwa ródlekcyjna  gimnastyka w j. hiszpañskim: prawo, lewo, góra, dó³.
5. Rozdanie kart pracy  mapki konturowej Hiszpanii z g³ównymi miastami. Wype³nianie jej wg polecenia nauczyciela, tzn. rysowanie symboli pogodowych przy danym miecie, np. En Madrid hace
sol.  W Madrycie wieci s³oñce.

6. Rozdanie kart pracy nr 2  sylabusa  do skoroszytów.
7. Po¿egnanie w obu jêzykach.
PODSUMOWANIE LEKCJI:
Lekcja mia³a na celu wprowadzenie elementów leksykalnych i gramatycznych zwi¹zanych z mówieniem
o pogodzie w j. polskim i hiszpañskim, ze szczególnym uwzglêdnieniem treci w j. hiszpañskim. Uczniowie, którzy maj¹ ju¿ podstawowy zasób s³ów, wynios¹ z zajêæ nowe, przydatne w codziennych sytuacjach zwroty. Piosenka, wywietlona za pomoc¹
youtube.pl jest wietn¹ pomoc¹ dydaktyczn¹  nagraniem chwytliwym i melodyjnym. Dziêki niemu
nowe zwroty i s³ownictwo bêd¹ mo¿liwe do samodzielnego utrwalania w domu (link do nagrania zosta³
wys³any na skrzynki elektroniczne rodziców dzieci).
Poza tym lekcja by³a okazj¹ do pracy z map¹ Hiszpanii. Karty pracy w formie sylabusów s¹ systematycznie rozdawane dzieciom do skoroszytów, poniewa¿
Innowacja nie zawiera hiszpañskich podrêczników.
Na nastêpnej lekcji nastêpuje utrwalenie treci,
tym razem poprzez ponowne opisanie mapki pogodowej z lekcji wczeniejszej za pomoc¹ zapisywania
zdañ w obu jêzykach.
Za³¹cznik  karta pracy nr 2  Sylabus pogodowy do skoroszytów
HACE
ESTÁ
HAY
buen tiempo  jest ³adna pogoda
mal tiempo  jest brzydka pogoda
sol  wieci s³oñce
calor  jest ciep³o
frío  jest zimno
viento  wieje wiatr
nublado  jest pochmurno
nubes  s¹ chmury
tormenta  jest burza
niebla  jest mg³a
llueve  pada deszcz
nieva  pada nieg
graniza  pada grad
truena  grzmi

mgr Katarzyna Piêko
 nauczyciel sta¿ysta j. hiszpañskiego i j.
angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1
w Szczecinie
mgr Anna Malinowska
 nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1
w Szczecinie, wychowawca kl. 2a

Projekt: Iwona Sarnicka
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Dziecko
pewne siebie
w szkole

Podobno treci napisane bez wysi³ku czyta siê
bez przyjemnoci. Ten tekst jest okupiony wysi³kiem, mo¿e nie ogromnym ale zawsze. A to dlatego,
¿e nie zdarza mi siê pisaæ zbyt czêsto....

Uwielbiam Mamê Mu

Mama Mu to krowa z ksi¹¿eczki dla dzieci. Krowa, która uczy siê jedziæ na rowerze, tañczy i
wchodzi na drzewo. To nic, ¿e jest krow¹ i ¿e jej
przyjaciel Pan Wrona dostaje pióropleksji. Ona
nawet ³owi ryby. I twierdzi, ¿e
Najwa¿niejsze w ³owieniu ryb jest to, ¿eby ryby
by³y zadowolone.
A teraz jeszcze pomaga mi napisaæ artyku³ o rozwoju i wykorzystaniu potencja³u intelektualnego
uczniów, o nauczaniu przyjaznym mózgowi, które
sprawia, ¿e uczniowie, rodzice i nauczyciele s¹ zadowoleni. Dzieci  poniewa¿ uwielbiaj¹ czytaæ,
wietnie radz¹ sobie w szkole i dobrze czuj¹ siê
wród rówieników a do tego maj¹ g³êbokie przekonanie o swoich mo¿liwociach i talentach. Rodzice
 poniewa¿ s¹ spokojni o to, ¿e ich dzieci sobie
poradz¹ oraz nauczyciele  poniewa¿ takie nauczanie przynosi niesamowite efekty i ogromn¹ satysfakcjê. Ca³y mechanizm piêknie dzia³a i powoduje,
¿e ka¿de dziecko czuje siê pewne w szkole.

kich naszych programów edukacyjnych jest czytanie: zabawa w czytanie z przedszkolakami, nauka i
doskonalenie techniki czytania dla m³odszych dzieci
szkolnych oraz trening szybkiego czytania dla m³odzie¿y i doros³ych. Dlatego Akademii Nauki bardzo
po drodze jest z Fundacj¹ ABC XXI Ca³a Polska Czyta Dzieciom. Gor¹co zachêcamy do g³onego czytania dzieciom, 20 minut dziennie, tak ¿eby dziecko widzia³o tekst. Gor¹co zachêcamy, aby dziecko pokazywa³o czytane przez rodzica wyrazy. Ma³ym dzieciom
mo¿na wprowadziæ zabawê paluszek czyta. Mózg
dziecka widzi i s³yszy jednoczenie, koduje wyrazy
globalnie. Taki trening przek³ada siê bezporednio
na jakoæ czytania. A co najwa¿niejsze ksi¹¿ka kojarzy siê dziecku wy³¹cznie z pozytywnymi emocjami
(na kolanach mamy i taty). Dzieci uczone t¹ metod¹
uwielbiaj¹ czytaæ. I pozostaje im to ju¿ na zawsze.

Mama Mu czyta

Po pierwsze czytanie, po drugie i po trzecie te¿.
Je¿eli przyjrzymy siê trzem najlepszym uczniom w ka¿dej klasie i zastanowimy siê, co ich ³¹czy, to odpowied bêdzie jedna: najlepsi uczniowie najlepiej czytaj¹. Bardzo d³ugo uwa¿ano, ¿e uczniowie ci du¿o
czytaj¹ poniewa¿ s¹ wybitni. Dzisiaj ju¿ wiadomo, ¿e
jest odwrotnie. S¹ wybitni poniewa¿ du¿o czytaj¹. To
bieg³e czytanie i d³uga lista przeczytanych ksi¹¿ek
sprawia, ¿e dziecko wietnie radzi sobie w szkole.
Badania polegaj¹ce na obserwowaniu pracy mózgu
podczas czytania wykaza³y, ¿e czytanie to swoisty
trening dla neuronów. To najbardziej skomplikowana
umiejêtnoæ anga¿uj¹ca najbardziej rozleg³e obszary
mózgu. Czytanie pobudza miliony neuronów i stymuluje ich rozwój, polepsza wyobraniê, pamiêæ, inteligencjê. Sprawne czytanie przek³ada siê na funkcjonowanie dziecka w szkole. Dlatego filarem wszyst-

Poszukiwacze zaginionej pó³kuli

Mylimy obrazami, mylimy koncepcyjnie, od ca³oci do szczegó³u, wielokierunkowo. Takie s¹ zasady
tworzenia nielinearnej, graficznej notatki zwanej Map¹
Myli. S¹ one bardzo przyjazne mózgowi dlatego metoda jest wrêcz genialna. Zosta³a opracowana przez
Tony'ego Buzana i szczegó³owo przedstawiona w jego
ksi¹¿ce Mapy Twoich Myli. Jest znana. Idealnie
sprawdza siê do pracy z du¿¹ iloci¹ informacji, porz¹dkowania wiedzy, powtórek przed sprawdzianami.
Niestety nie jest powszechna. Przegrywa z tradycyjn¹,
linearn¹ notatk¹. Szkoda, bo dzieci wiele mog³yby zyskaæ. Mapa Myli jest metod¹ bardzo prost¹, mo¿na j¹

stosowaæ równie¿ w pracy z ma³ymi dzieæmi oczywicie dobieraj¹c tak zagadnienia, aby maluchy mia³y do
nich stosunek emocjonalny. Je¿eli maluchy jeszcze nie
potrafi¹ samodzielnie pisaæ, mog¹ rysowaæ lub przyklejaæ wyrazy przygotowane przez nauczyciela/rodzica. Bardzo czêsto wykorzystywa³am MM na swoich

zajêciach jêzyka niemieckiego. Sprawdza³y siê zarówno do pracy z tekstem, jak te¿ do powtórek przed sprawdzianami. MM przede wszystkim wp³ywaj¹ na wzrost
zaanga¿owania uczniów do organizowania informacji
jednoczenie wymuszaj¹ zachowanie poziomów logicznych. W koñcowym efekcie wypowied ucznia jest
logiczna i spójna. Dodatkowo MM uruchamia mylenie prawopó³kulowe, wyzwala potencja³ umys³owy co
skutkuje lepszym zapamiêtaniem i potem wydobyciem
informacji. Mózg nie uczy siê wtedy, kiedy dostaje informacje podane na talerzu, tylko wtedy, gdy je przetwarza. Im g³êbiej informacje s¹ przetwarzane, tym lepsze efekty uczenia siê. Uczniowie, którzy wykonali MM
przedstawion¹ na zdjêciu mieli tylko jedno pytanie: Czy
ta MM mo¿e wisieæ w klasie na sprawdzianie?.

Moc w tornistrze

Tak jak przedszkole jest czasem na trening czystoci, tak szko³a jest czasem na trening umiejêtnoci zwi¹zanych z uczeniem siê. Pragniemy, aby uczniowie samodzielnie siê uczyli, zapamiêtywali wiadomoci z lekcji, pilnie odrabiali zadania domowe i osi¹gali jak najlepsze wyniki w nauce. Ale czy dzieci wiedz¹ jak siê
uczyæ? I czy nauczyciele s¹ w stanie im tê wiedzê przekazaæ? Bardzo czêsto uczenie siê uto¿samiane jest z
czytaniem, a czytanie to zaledwie pozyskanie informacji. Potem trzeba jeszcze dokonaæ obróbki w taki
sposób, aby pojedyncze informacje po³¹czy³y siê w
sieæ, sta³y siê wiedz¹, któr¹ mo¿na wykorzystaæ do
rozwi¹zywania problemów. Niezbêdne jest wiêc przygotowanie umys³u do uczenia siê, wyæwiczona koncentracja oraz wiedza na temat praw rz¹dz¹cych pa-

miêci¹. Nie bez znaczenia pozostaj¹ tu tak¿e emocje
dziecka. Umiejêtnoæ uczenia siê to kluczowa kompetencja XXI wieku, to moc w tornistrze. Czy jest przestrzeñ na lekcji, aby przyjrzeæ siê samemu procesowi
uczenia siê? Czy jest czas na æwiczenie z dzieæmi poszczególnych elementów sk³adowych tego procesu?
Nauczmy dzieci jak siê uczyæ, aby mog³y czerpaæ
z nauki wiêcej przyjemnoci i niech wypracowane
w szkole nawyki procentuj¹ w doros³ym ¿yciu.

Prawid³owe nawyki zwi¹zane
z uczeniem siê

Mama Mu uwielbia taki sposób notowania, uwa¿a ¿e jest on zgodny z natur¹. MM przypominaj¹ jej
trochê widok z obory na wielkie drzewo, szczególnie zim¹, kiedy wyranie widaæ ca³¹ strukturê: pieñ,
konary, ga³êzie, ga³azki.... Pan Wrona natomiast ceni
sobie w tej metodzie ogl¹d ca³oci. Po prostu lubi
patrzeæ na wszystko z lotu ptaka...
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Jeszcze nikt nigdy nikogo niczego w stresie nie
nauczy³. Dlatego tak wa¿ny jest relaks a zaraz po
nim stan emocjonalny najlepszy do uczenia siê czyli zdziwienie i zaciekawienie. Nastêpna w kolejnoci
jest umiejêtnoæ koncentracji, potem wiadomoæ
celu i na koniec plan dzia³ania. Teraz mo¿na zacz¹æ
siê uczyæ czyli pozyskaæ informacje, zanotowaæ je
tak, aby zosta³y g³êboko przetworzone, polisensorycznie i obupó³kulowo, dziêki czemu zostan¹ wytyczone trwa³e lady pamiêciowe. Na koniec jeszcze system powtórek. To takie proste jest: Ogromn¹
rolê odgrywa tu postawa nauczyciela. Je¿eli jest
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wiadomy tych wszystkich mechanizmów, to dzieci
bêd¹ mia³y wypieki na policzkach. Wa¿ne, aby tworzy³ warunki do æwiczeñ i przestrzeñ do ..... pope³niania b³êdów. Im wiêcej b³êdów na zajêciach, tym
wiêcej okazji do wyci¹gania wniosków i uczenia siê.

Tabliczka mno¿enia
i Gniew Smoka

Pewien ch³opiec mia³ spory problem z opanowaniem tabliczki mno¿enia. Robi³ wszystko, ¿eby siê
jej nie uczyæ, stosowa³ wszelkie mo¿liwe uniki. A
termin sprawdzianu zbli¿a³ siê nieub³aganie. Rodzice widz¹c, ¿e metod¹ na strachy i szlabany niewiele mog¹ wskóraæ, postanowili wzi¹æ siê na sposób. Pos³u¿yli siê gr¹. Którego popo³udnia zapytali syna, czy ma ochotê uczyæ siê tabliczki mno¿enia, czy zagraæ w Gniew Smoka. Nie trudno zgadn¹æ, do czego zawieci³y siê oczy dziecka
Rozpoczê³a siê gra i co siê okaza³o? Smok ukry³ w
grocie z³ote i srebrne talary. ¯eby ukraæ smokowi
skarby i móc kupiæ ekwipunek, który pomo¿e w przysz³oci pokonaæ smoka, dziecko musi odpowiedzieæ
na pytania umieszczone na karcie. A co to by³y za
pytania? Oczywicie dzia³ania matematyczne z tabliczk¹ mno¿enia.
Na nastêpny dzieñ rodzice po powrocie do domu
zobaczyli, ¿e dziecko uczy siê tabliczki mno¿enia,
a na stole w pokoju ju¿ by³a przygotowana gra
Gniew Smoka.
 Tym razem  odgra¿a³o siê dziecko  pokonam
bestiê.
W ten sposób, w ci¹gu kilku dni dziecko opanowa³o biegle tabliczkê mno¿enia i robi³o to z zapa³em
i zaanga¿owaniem. Taka jest moc grywalizacji.

grupach, jednoznacznie stwierdzali, ¿e jeszcze nigdy
nie widzieli dzieci tak zmotywowanych do nauki.

Ka¿dy kurs to przygoda

Programy Akademii Nauki to treningi ubrane w
fabu³ê i emocje. Przedszkolaki lec¹ na wycieczkê samolotem, awaryjnie l¹duj¹ na bezludnej wyspie i
przez ca³y kurs wracaj¹ do mamy. Starsze dzieci bawi¹
siê w IQ Agentów lub M³odych Badaczy. Gimnazjalici udaj¹ siê w podró¿ w g³¹b siebie. Wszyscy
trenuj¹ pamiêæ, koncentracjê i twórcze mylenie.
Wykonuj¹ eksperymenty naukowe i rozwi¹zuj¹ kolejne zagadki. Musz¹ sprostaæ coraz wiêkszym wyzwaniom aby przezwyciê¿yæ w³asne s³aboci. Nagrod¹ s¹ zaszyfrowane wskazówki...
Taka strategia powoduje, ¿e motywacja ci¹gle ronie.

Grywalizacja

Grywalizacja to umiejêtne wykorzystanie gier fabularnych, do modyfikowania zachowañ dzieci, w celu
zwiêkszenia ich zaanga¿owania do zajêæ, nawet tych
nudnych lub rutynowych. Technika bazuje na przyjemnoci, jaka p³ynie z pokonywania kolejnych osi¹galnych wyzwañ, rywalizacji, wspó³pracy W Akademii Nauki stosujemy gry, które pomagaj¹ dzieciom
opanowaæ ortograficzne pisanie, wzory matematyczne, daty historyczne itp. Zarobione talary czy kosmokredyty dzieci wymieniaj¹ na ekwipunek, który
pomaga rozwi¹zywaæ problemy w specjalnie skonstruowanych dramowych przygodach, a te s¹ tak
dobrane, aby dzieci rozwija³y nie tylko umiejetnoci
szkolne, ale tak¿e swoje kompetencje spo³eczne. Treningi, które wczeniej by³y smutn¹ koniecznoci¹,
staj¹ siê okazj¹ do zdobycia punktów dowiadczenia, a te z kolei umo¿liwiaj¹ rozwój bohatera. Grywalizacja jest nowoci¹ w tym roku szkolnym. Trenerzy,
którzy wprowadzali elementy grywalizacji w swoich

Akademia Rodzica i Szkolenia
Rad Pedagogicznych

W ramach Akademii Rodzica zapraszamy na cykl
warsztatów Jak wspieraæ dziecko w szkole?. Z nauczycielami chcemy dzieliæ siê naszymi dowiadczeniami z zakresu nowoczesnych metod nauczania, neurodydaktyki (nauczania przyjaznego mózgowi) oraz programowania neurolingwistycznego
(NLP) w edukacji. Zapraszamy do zapoznania siê ze
szczegó³ami na naszej stronie internetowej.
Bardzo dziêkujê Mamie Mu za inspiracjê do napisania tego artyku³u i podziwiam jej odwagê. W nastêpnym rozdziale wybiera siê do biblioteki. Podobno wszyscy s¹ tam mile widziani....
Dorota Trynks
 Akademia Nauki w Szczecinie
www.akademianauki.szczecin.pl

PO CO KOMU
POEZJA?
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bo po co komu poezja
s³owa rymem zwi¹zane
z natury piêkne i soczyste
palona na stosie herezja
przez dzieci po nocach wkuwana
uczty s³owa niestrawne
wierszyd³a nudnawe i marne
zapomniana
kochanka zdradliwa niewierna
labirynt metafor bez wyjcia
literowo sylabowa ruletka
malowana pusta mierna
[...]
Te prowokacyjne s³owa oraz inne dylematy poetyckie roztrz¹sa³ PIOTR PAW£OWSKI podczas
25. wieczoru W PA£ACU literacko. Z owej prowokacji t³umaczy³ siê poeta z Recza, pan od polskiego w Gimnazjum im. Adolfa D³ugosza. Do
pomocy mia³ POETA przyjaciela, kompozytora
muzyki do swoich wierszy, piewaj¹cego te wiersze-piosenki, Grzegorza Haciskiego oraz mocn¹
grupê m³odzie¿y gimnazjalnej, która zaprezentowa³a poezjê swojego nauczyciela.
Pa³acowe spotkanie odby³o siê w niecodziennym klimacie, który serwowa³y wiatowe Dni Poezji i Teatru, a
w Pa³acu od razu  dwa w jednym!
Uwieñcz³o to wszystko promocja tomu Piotra Paw³owskiego pt. PO CO KOMU POEZJA? czyli wiersze o poezji niebie i chlebie..., który w ubieg³ym roku
wyda³ Zwi¹zek Literatów Polskich Oddzia³ w Szczecinie z dofinansowania UM Szczecin. Tomik stano-

wi kolejn¹ pozycjê w serii: akcent, w której ukazuje
siê twórczoæ szczeciñskich pisarzy, a dla AUTORA jest debiutem poetyckim.
Podczas spotkania oprócz eksponowanej poezji, mo¿na by³o siê dowiedzieæ te¿ co nieco o
POECIE, np. to, ¿e PIOTR PAW£OWSKI jest absolwentem wydzia³u humanistycznego Uniwersytetu Szczeciñskiego, polonist¹ w reckim gimnazjum. Opiekuje siê i animuje zespo³y teatralne dzia³aj¹ce przy Gimnazjum im. Adolfa D³ugosza i
MGOK w Reczu. W wietlicy rodowiskowej w
Reczu od kilku lat prowadzi zajêcia z niepe³nosprawnymi. Efektem tej wspó³pracy jest zespó³
teatralny Primo Art, który z powodzeniem wystêpowa³ na festiwalach PARA oraz na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Plenerowych wiêtojanka w Poznaniu, gdzie w 2011 roku zdoby³
g³ówn¹ nagrodê. Zespó³ nakrêci³ równie¿ etiudê
filmow¹ wiêty prezentowan¹ na II Korytowskiej Nocy Filmowej w 2012 roku. Jest te¿ autorem i re¿yserem przedstawieñ poetyckich. Wspó³organizuje Korytowskie Noce Poetów, których
hymnem sta³ siê wiersz wy¿ej cytowany, z muzyk¹ Grzegorza Haciskiego. Od 2012 nale¿y do
Ko³a Kandydatów przy Oddziale Zwi¹zku Literatów Polskich w Szczecinie.
Rozmowa i wiersze, piosenka i tom poezji z dedykacj¹, pytania i odpowiedzi, kawa, herbata i s³odki
poczêstunek, to by³y tylko niektóre atrakcje wieczoru W PA£ACU literacko.
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Ekologia
dla najm³odszych,
czyli jak dzieci grupy przedszkolnej
z SP 11 zosta³y Stra¿nikami Przyrody

Edukacja przedszkolna pe³ni wa¿n¹ funkcjê w rozwoju 5- i 6- latków. Rozwijanie funkcji poznawczych
jest jedn¹ z wa¿niejszych czêci rozwoju umys³owego dzieci.Charakterystyczn¹ cech¹ uczenia dzieci w grupach przedszkolnych jest prze¿ywanie.
Warunki jakie stwarzamy dzieciom, rzutuj¹ na poziom ich wiedzy i umiejêtnoci.
Prawid³owe postawy wobec rodowiska kszta³tuj¹ siê ju¿ na poziomie przedszkola, gdzie mo¿emy
wykorzystaæ wiele okazji do formowania postaw ekologicznych. Podwalin¹ jest tu nauczenie dzieci dostrzegania piêkna przyrody i zagro¿eñ jakie niesie
dla przyrody wspó³czesna cywilizacja.
Od wrzenia 2013 roku w grupie przedszkolnej realizujê program proekologiczny Chcê ¿yæ w zdrowym rodowisku.
G³ównym celem programu jest przybli¿enie dzieciom pojêæ oraz kszta³towanie postaw proekologicznych poprzez bezporedni kontakt ze rodowiskiem przyrodniczym.
Kontakt z przyrod¹ zaczêlimy od najbli¿szego
otoczenia, czyli parku im. S. ¯eromskiego. Ekosystem parku otworzy³ przed dzieæmi swe podwoje obdarzaj¹c je ca³ym swym jesiennym bogactwem barw
i kszta³tów.
W trakcie wielu wycieczek dzieci poznawa³y rodzaje drzew i krzewów, zbiera³y ich owoce, poznaj¹c
ich przeznaczenie. Uczy³y siê jak mo¿na pomagaæ
przyrodzie zbieraj¹c kasztany dla szczeciñskiego
nadlenictwa lasów komunalnych. Zim¹ dokarmia³y ptaki w zrobionej przez siebie ptasiej sto³ówce,
opiekowa³y siê bezdomnymi kotami i psami organizuj¹c akcjê Paczka dla zwierzaczka.
Bardzo owocne by³y wyprawy do pracowni przyrodniczej Na G³êbokim w czasie których pani Izabela Cichuñska z wielk¹ wpraw¹ wprowadza³a ma³ych przyrodników w wiat lasu.
Zim¹ dzieci mia³y mo¿liwoæ zobaczyæ prawdziwy
panik i pos³uchaæ o ¿yciu lenych zwierz¹t, dowiedzieæ
siê jak mo¿na pomagaæ zwierzêtom nie szkodz¹c im.
Odmiennoæ zajêæ w pracowni bardzo wzbogaci³a wiedzê dzieci, które ¿yj¹c w miecie, tak naprawdê niewiele wiedz¹ o rodowisku lenym.
W szkole czêsto w normalny tok zajêæ wplatam
tematykê ekologiczn¹, poniewa¿ przez eksperymentowanie i zabawy manipulacyjne dzieci najlepiej przyswajaj¹ wiedzê.
Bardzo ciekawe zajêcia mo¿na by³o zorganizowaæ
przy realizacji tematów o wodzie, powietrzu i pogodzie, gdzie wykorzysta³am eksperymenty ze szkole-

nia zorganizowanego przez CDiDN Przyrodnicze
eksperymentowanie najm³odszych.
Dzieci bawi¹c siê poznawa³y tajniki ¿ywio³ów oraz
zagro¿enia jakie niesie ze sob¹ zanieczyszczenie rodowiska.
Uzupe³nieniem wiedzy o zagro¿eniach zwi¹zanych
z postêpem cywilizacji by³ udzia³ w prelekcji Elka
Kropelka, zorganizowanej przez okrêgowy oddzia³
LOP w Szczecinie, która uwiadomi³a dzieciom, jak
wa¿na dla naszego rodowiska jest oszczêdnoæ
wody na co dzieñ.
Dba³oæ o rodowisko zaczynamy od siebie, dlatego
du¿¹ czêæ programu zajmuje tematyka prozdrowotna.
W ramach realizacji celów programowych dzieci
bra³y udzia³ w programie niadanie daje moc, którego g³ówna ide¹ jest to, ¿e niadanie jest najwa¿niejszym posi³kiem dnia i jego jakoæ daje energiê do nauki i zabawy. Tydzieñ Promocji Zdrowia zorganizowany w naszej szkole pozwoli³ , aby przez zabawy, quizy,

prezentacje i dzia³ania praktyczne maluchy nabywa³y
nie tylko wiadomoci, ale tak¿e umiejêtnoci potrzebne do prowadzenia zdrowego trybu ¿ycia .
Dni Marchewki organizowane przez starsze klasy da³y dzieciom mo¿liwoæ odkrywania smakowych
i zdrowotnych walorów wie¿ych soków.
Dzieci dziel¹ siê nabyt¹ wiedz¹,dlatego zaprosilimy rodziców, by wraz z nimi zrobiæ i skosztowaæ
sa³atki owocowe oraz zachêciæ do czêstszego spo¿ywania warzyw i owoców w domu.
Wci¹¿ rosn¹ce zainteresowanie przyrod¹ zaowocowa³o nawi¹zaniem wspó³pracy z LOP.
Na uroczystym spotkaniu, pani prezes wrêczy³a
ma³ym przyrodnikom legitymacje cz³onkowskie. Od
tego momentu stali siê Stra¿nikami Przyrody.
Nasta³a wiosna i mali stra¿nicy planuj¹ kolejne dzia³ania, tym bardziej, ¿e wokó³ nas jest wiele pracy.
Miejmy nadziejê, ¿e zbli¿aj¹cy siê Dzieñ Ziemi
bêdzie dla nas wszystkich powodem do wiêtowania, a zasadzone drzewa przypomn¹ ma³ym
stra¿nikom, ¿e musz¹ troszczyæ siê o nasz¹ piêkna polsk¹ przyrodê..
mgr Kinga Czerwiñska
 nauczyciel wychowania przedszkolnego
w SP11

RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
W marcu zachêcam do przeniesienia siê choæ na
chwilê do Chin,
gdzie mieszka autorka polecanej
przeze mnie ksi¹¿ki. M³oda Polka
mieszka w Pekinie
od piêciu lat. Tam
znalaz³a swoje
miejsce w ¿yciu,
pracuje i wiele
podró¿uje, poznaj¹c niezwyk³e miejsca i duszê mieszkañców Pañstwa rodka. Na kartach ksi¹¿ki ze
swad¹ opowiada o swoim poznawaniu rozmaitych
aspektów chiñskiej kultury i obyczajowoci, o ró¿nicach kulturowych, chiñskiej egzotyce i o swojej
fascynacji Krain¹ Smoków.
Pistacja w Krainie Smoków.
Chiny inaczej
Autor: Adrian Chimiak Ma³gorzata B³oñska
Wydawnictwo Bis, 2014
5 lutego ukaza³o siê wznowienie
powieci Wichrowe Wzgórza, tym
razem w nowym
t³umaczeniu Piotra
Grzesika. Akcja
Wichrowych
Wzgórz rozgrywa
siê na prze³omie
XVIII i XIX w.
Earnshaw, w³aciciel maj¹tku Wuthering Heights
(tytu³owe Wichrowe Wzgórza), przywozi do domu bezdomnego,
cygañskiego ch³opca, którego znalaz³ na ulicach
Liverpoolu i nakazuje w³asnym dzieciom traktowaæ go jak brata. Pomiêdzy przybyszem a ma³¹

Cathy rodzi siê wiê tak silna, ¿e z czasem przestaj¹ siê liczyæ nie tylko z konwenansami, ale i z
ludmi, wród których ¿yj¹.
Namiêtnoæ Heathcliffa i Catherine obna¿a
mroczn¹ stronê ludzkiej natury, jest mciwa,
wszechogarniaj¹ca i dzika jak wrzosowiska Yorkshire. Bohaterowie powieci Brontë p³ac¹ za to
najwy¿sz¹ cenê, a za ich b³êdy musi odpokutowaæ nastêpne pokolenie
Sporód ksi¹¿ek sióstr Brontë Wichrowe
Wzgórza wyró¿nia zdecydowanie mêski charakter, brutalnoæ oraz dominuj¹cy w utworze dialekt. Dopiero prezentowany obecnie nowy przek³ad Piotra Grzesika oddaje rzeczywisty jêzyk tej
powieci. Chropowaty, grubiañski, rodem z miejscowej ober¿y .
Wichrowe Wzgórza
Emily Brontë
Wydawnictwo MG, 2014
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Wszystkich mi³oników kotów (i nie tylko) powinna zainteresowaæ ksi¹¿ka, która
jest bestsellerem
ostatnich lat - prawdziwa historia niezwyk³ego kocura i
zagubionego cz³owieka, który odzyska³ dziêki niemu
nadziejê na szczêcie
Pewnego
ch³odnego dnia James Bowen, uliczny
muzyk, znalaz³ bezdomnego rudego
kota skulonego na wycieraczce. James by³ wtedy
niemal¿e na dnie - nie mia³ pracy i leczy³ siê z uzale¿nienia od narkotyków. Nic dziwnego, ¿e ba³ siê wzi¹æ
odpowiedzialnoæ za inne stworzenie. Zrobi³ to jednak  i zdoby³ najwierniejszego przyjaciela, który w
zdumiewaj¹cy sposób odmieni³ ¿ycie swojego
pana a potem poruszy³ ludzi na ca³ym wiecie.
Kot Bob i ja. Jak kocur
i cz³owiek znaleli szczêcie na ulicy
James Bowen
Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, 2014
Opracowa³a:
Monika Wilczyñska
 mi³oniczka ksi¹¿ek i czytania.
Od 2011 roku prowadzi portal
SzczecinCzyta.pl
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Bezpieczne
wakacje 2014
Okres ubieg³orocznych wakacji by³ rekordowy
pod wzglêdem liczby utoniêæ. W 2013 r., w ca³ej
Polsce w okresie od pierwszego czerwca do ostatniego dnia sierpnia odnotowano 345 przypadków
utoniêæ. Stanowi to o 18 przypadków utoniêæ wiêcej do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Tylko w miesi¹cu sierpniu w 2013 r. w ca³ej Polsce
utonê³o o 44 osoby wiêcej ni¿ w sierpniu 20013 r1.
Na terenie województwa zachodniopomorskiego
ubieg³oroczny sezon wakacyjny wzmo¿onego korzystania z atrakcji nad wod¹ (15.06-15.09.2013) zakoñczy³ siê zbli¿on¹ liczb¹ utoniêæ (22 osób2) w stosunku do wakacji 2012 r., kiedy utonê³o 24 osoby.
Analizuj¹c okolicznoci towarzysz¹ce toniêciom,
jako g³ówne powody mierci w wodzie nale¿y wskazaæ: brawurê, alkohol, s³abe rozpoznanie zbiornika
wodnego, oraz brak umiejêtnoci lub nieodpowiednie przygotowanie siê do p³ywania3. Niew³aciwy
wybór miejsca do k¹pieli oraz niebezpieczne zachowanie nad wod¹ lub podczas korzystania z jednostek i sprzêtu p³ywaj¹cego, do którego poza ¿aglówkami, kajakami, rowerami wodnymi zaliczyæ trzeba
niestety, wykorzystywane przez niefrasobliwych
p³ywaków dmuchane materace lub ko³a do p³ywania. Sprzêt ten pomimo, ¿e jest przeznaczony jedynie do wspomagania p³ywania i mo¿e byæ u¿ywany do okrelonej g³êbokoci (najczêciej 40 cm),
o czym informuje producent w ostrze¿eniach zawartych na materacykach i innych dmuchañcach wielokrotnie spotykane by³y kilkaset metrów od brze-

gu. Za niew³aciwe miejsce do k¹pieli uznaæ nale¿y
ka¿de miejsce w którym brak profesjonalnego zabezpieczenia ratowniczego  brak ratowników wodnych wraz z odpowiednim sprzêtem ratowniczym.
To w³anie przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy w wodzie i wyposa¿eni w sprzêt do ratownictwa wodnego, ratownicy WOPR mog¹ zagwarantowaæ skuteczn¹ i b³yskawiczn¹ pomoc na terenie k¹pieliska strze¿onego. Dotarcie zespo³u ratowniczego WOPR poza teren k¹pieliska uzale¿nione jest od
odleg³oci do miejsca toniêcia i wyposa¿enia ratowników w sprzêt motorowodny.
Je¿eli bêdziemy wiadkiem zdarzenia, a w pobli¿u
nie bêdzie ratowników WOPR, powinnimy wezwaæ
pomoc kontaktuj¹c siê telefonicznie z numerami: 112
lub numerem ratunkowym nad wod¹ 601 100 100,
gdzie podajemy lokalizacjê i opisujemy okolicznoci toniêcia. Podejmuj¹c siê udzielania pomocy pamiêtajmy o w³asnym bezpieczeñstwie, o ile to mo¿liwe starajmy siê udzieliæ pomocy z brzegu, nie wchodz¹c do wody pamiêtaj¹c ¿e wchodzenie do wody,
udzielanie pomocy w wodzie bez asekuracji oraz bez
sprzêtu ratunkowego, mo¿e okazaæ siê bardzo niebezpieczne.
Aby zmniejszyæ iloæ wypadków toniêcia, nale¿y
prowadziæ dzia³ania edukacyjne i profilaktyczne
wród dzieci i m³odzie¿y oraz prewencyjne na k¹pieliskach i miejscach wykorzystywanych do k¹pieli
przez turystów, tzw. dzikich k¹pieliskach. Patrole
prewencyjne prowadzone przez ratowników z Grup
Interwencyjnych WOPR bardzo czêsto obejmuj¹ obszary wodne o du¿ej powierzchni i si³¹ rzeczy nie s¹
w stanie zapewniæ ci¹g³ego bezpieczeñstwa w ró¿nych lokalizacjach. Dzia³ania prewencyjne musz¹ wiêc
byæ po³¹czone z dzia³aniami profilaktycznymi, kiero-

wanymi do ró¿nych grup spo³ecznych, z uwagi na
dostêpnoæ m³odzie¿y szkolnej, to do niej w g³ównej
mierze powinny byæ kierowane informacje zwi¹zane
z zasadami bezpiecznego wypoczynku oraz niebezpieczeñstwami jakie mog¹ ich spotkaæ nad wod¹ podczas zbli¿aj¹cych siê wakacji. Nauczyciele powinni
informowaæ m³odzie¿ przed sezonem letnim o zaletach i lokalizacji k¹pielisk strze¿onych w okolicy, jak
równie¿ omawiaæ zagro¿enia zwi¹zane z k¹piel¹ w miejscach niestrze¿onych, tzw. dzikich k¹pieliskach,
gdzie bêd¹ zdani wy³¹cznie na siebie. Aby byæ dobrze przygotowanym do zajêæ z m³odzie¿¹, warto wzi¹æ
udzia³ w szkoleniach organizowanych przez szereg
instytucji z zakresu objêtego przedmiotem Edukacja
dla Bezpieczeñstwa (wprowadzonym jako przedmiot
w gimnazjach oraz szko³ach ponadgimnazjalnych).
Warto skorzystaæ równie¿ z profesjonalnych szkoleñ pierwszej pomocy oraz obs³ugi defibrylatora
pó³automatycznego (Basic Life Support/AED) organizowanych w oparciu o wytyczne Polskiej Rady
Resuscytacji. Szkolenia takie organizowane s¹
przez firmy i organizacje zwi¹zane z ratownictwem
medycznym (w tym WOPR). Szczególnie polecanym szkoleniem dla placówek edukacyjnych jest
szkolenie w ramach Zachodniopomorskiej Sieci Defibrylatorów4. Zak³ad pracy, placówka edukacyjna, szkol¹c swoich pracowników, poza praktyczn¹
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wiedz¹ i umiejêtnociami, mo¿e otrzymaæ na w³asnoæ pó³automatyczny defibrylator zewnêtrzny
AED w ramach szkolenia. Zdobyte na szkoleniu
praktyczne umiejêtnoci mog¹ w znacz¹cy sposób
wzbogaciæ warsztat pracy nauczycieli.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ najlepsze szkolenia,
oznakowanie, profesjonalny sprzêt i tuzin ratowników mog¹ okazaæ siê nieskuteczne, je¿eli postêpowaniem p³ywaka kierowaæ bêdzie lekkomylnoæ i
emocje, czêsto podgrzewane przez u¿ywki i g³êbokie przekonanie o swojej doskona³oci i niezniszczalnoci. Miejmy nadziejê, i¿ lekcjê pokory wobec
wody odrobimy w szkole lub w domu, a wnioski
wyci¹gniemy z niej sami zanim trafimy na k¹pielisko.
Bibliografia:
1
statystyka KGP Policji. http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia
2
ród³o: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.
3
Raport o stanie bezpieczeñstwa wodnego w województwie zachodniopomorskim. Szczecin 2013, str. 19.
4
ród³o: http://www.wopr.szczecin.pl/index.php/
zachodniopomorska-siec-aed
Apoloniusz Kurylczyk
 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Zachodniopomorskiego

28

Nasza szko³a i morze

Zwyczaje morskie w naszej szkole by³y kultywowane od zawsze. Szko³a Podstawowa nr 37 w Szczecinie nosi imiê kapitana ¿eglugi wielkiej Antoniego
Ledóchowskiego. Pocz¹tkowo bylimy zrzeszeni
w Lidze Morskiej i Rzecznej, a wychowaniem morskim i prowadzeniem szkolnego ko³a Ligi Morskiej
zajmowa³y siê panie Krystyna Dzienisiewicz i Bo¿ena Godlewska. To one wspó³tworzy³y podwaliny
obecnych tradycji morskich zwi¹zanych z ¿yciem
codziennym spo³ecznoci szkolnej. Od 2009 roku
edukacjê morsk¹ w szkole promuj¹ panie Dorota
Klimek i Aneta Hirt-Ratajczak.
Edukacja morska w szkole przebiega wielotorowo i jest uwzglêdniona na ka¿dym poziomie nauczania. Organizowane s¹ konkursy marynistyczne o
charakterze artystycznym: plastyczne, literackie, muzyczne, ale równie¿ konkursy, w których nale¿y
wykazaæ siê wiedz¹ o morzu i regionie. Obecnie ju¿
po raz czwarty zorganizowany zosta³ Marynistyczny Turniej Klas skierowany do uczniów klas 4-6.
Turniej trwa przez ca³y rok szkolny, a klasy maj¹ do
wykonania ró¿ne zadania np. tworzenie albumów
tematycznych, udzia³ w quizie zwi¹zanym ze Szkolnym Muzeum Morskim czy udzia³ w konkursie wiedzy o patronie szko³y, Morzu Ba³tyckim i Szczecinie. Podsumowanie Turnieju nastêpuje w maju w
trakcie obchodów Dnia Patrona Szko³y.
Oprócz konkursów przeprowadzane s¹ przez instruktora ¿eglarstwa zajêcia dla uczniów m³odszych
klas, w trakcie których utrwalaj¹ wiadomoci o regionie, ale równie¿ zapoznaj¹ siê z podstawowym
nazewnictwem czêci jachtu, organizacj¹ ¿ycia na
¿aglowcu oraz ucz¹ siê wi¹zaæ wêz³y ¿eglarskie.
W szkole dzia³a Ko³o Edukacji Morskiej, które aktywnie uczestniczy w Szczeciñskim Programie Edukacji
Wodnej i ¯eglarskiej Morze przygody - z wiatrem
¿aglach. Nasi uczniowie bior¹ udzia³ w konkursach
oraz szkoleniach organizowanych lub wspó³organizowanych przez Program. W obecnym roku szkolnym
przedstawiciele Ko³a Edukacji Morskiej uczestniczyli w

konkursach wiedzy takich jak np. Wodniacy  wszechstronni, sprawni, zgrani", "35-lecie jachtu Zryw czy
Wielcy podró¿nicy i odkrywcy  Ludomir M¹czka 
zdobywaj¹c czo³owe miejsca na podium. Wielokrotnie
Ko³o Edukacji Morskiej otrzyma³o równie¿ tytu³ Najlepszego ¯eglarskiego SKEM. Nasze dzieci wziê³y
udzia³ w programie Bezpieczne Miasto  Bezpieczna
Szko³a dofinansowanym przez Wydzia³ Owiaty Urzêdu Miasta. W trakcie zajêæ uczniowie doskonalili techniki p³ywania wp³aw na basenie p³ywackim.
Jednak podstawow¹ dzia³alnoci¹ Ko³a Edukacji
Morskiej jest nauka ¿eglowania na jachtach. W sezonie ¿eglarskim m³odzi ¿eglarze uczestnicz¹ w zajêciach
na przystani ¿eglarskiej. Ucz¹ siê samodzielnie prowadziæ ¿aglówkê  steruj¹, pracuj¹ na linach i ¿aglach.
Wi¹¿¹ wêz³y oraz klaruj¹ swoje jednostki p³ywaj¹ce.
Poza sezonem ¿eglarskim zdobywaj¹ wiedzê teoretyczn¹ dotycz¹c¹ ¿eglarstwa np. poznaj¹ nazewnictwo poszczególnych czêci jachtu, kursy jachtu wzglêdem wiatru czy wiadomoci z ratownictwa morskiego
oraz doskonal¹ techniki wi¹zania wêz³ów ¿eglarskich.
Ponadto nasza szko³a organizuje Miêdzyszkolny
Turniej Marynistyczny Ka¿dy mo¿e kochaæ morze skierowany do uczniów szkó³ podstawowych.
Uczestnicy turnieju mog¹ wykazaæ siê znajomoci¹
wiedzy z zakresu ¿eglarstwa, ale równie¿ wiedz¹ o
Szczecinie. Kilkakrotnie uczniowie naszej szko³y
uczestniczyli w paradzie morskiej zorganizowanej z
okazji obchodów Dni Morza w Szczecinie przedstawiaj¹c np. witê Neptuna. Corocznie odbywaj¹ siê
obchody Dnia Patrona Szko³y, w trakcie których
uczniowie prezentuj¹ siê artystycznie, a dzieci z klas
pierwszych przyjmowane s¹ przez Neptuna w poczet spo³ecznoci szkolnej. Wychodz¹c naprzeciw
wzrastaj¹cemu zainteresowaniu tematyk¹ marynistyczn¹ w roku szkolnym 2013/2014 zosta³a utworzona klas czwarta o profilu sportów wodnych.
Dorota Klimek
 nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 37
w Szczecinie, instruktor ¿eglarstwa

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach
Teksty: Monika Maækowiak

Mamy ju¿ Reprezentanta
Miasta Szczecin
w uroczystociach Hanzy

W styczniu 2014 r. na rêce Prezydenta Miasta
Szczecin wp³ynê³a propozycja Prezydenta Gdañska
o wytypowanie i udzia³ przedstawiciela  reprezentanta Miasta Szczecin w 34 Miêdzynarodowym Zjedzie Hanzy w Lubece oraz udzia³ w rejsie flagow¹
jednostk¹ Miasta Gdañsk  ¿aglowcem STS Genera³ Zaruski. 10 kwietnia 2014 r. komisja zapozna³a siê
z propozycjami kandydatów przes³anymi przez nauczycieli-opiekunów SKEM i dokona³a wyboru Reprezentanta Miasta Szczecin.
Szczecin i oczywicie nasz Program oraz ZSEE,
reprezentowaæ bêdzie uczeñ Zespo³u Szkó³ Elektryczno-Elektronicznych  Piotr Nycz, podopieczny p. Anny Kisielewskiej i p. Ireneusza Spychalskiego. Piotr jest aktywnym uczestnikiem Szkolnego Ko³a Edukacji Wodnej, uczêszcza na zajêcia do
Centrum ¯eglarskiego oraz jest finalist¹ konkursu
Wiedzy Morskiej.
W wiat ¿eglarstwa wprowadzi³ go tata, a oto cytat z wypowiedzi Piotra  To on pokaza³ mi, jak
wygl¹da otwarta woda, bia³e ¿agle i szeroki horyzont.
Gratulujemy Piotrowi, a tak¿e rodzicom i opiekunom SKEM ZSEE!

Nagrody wrêczone najlepszym

10 kwietnia br. odby³o siê w Pa³acu M³odzie¿y wrêczenie nagród w konkursie Wiedzy Morskiej oraz
konkursie plastycznym Cz³owiek na Morzu.
Mi³ym akcentem rozpoczynaj¹cym uroczystoæ
by³ wystêp dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 65,
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które ubrane w stroje marynarskich zapiewa³y dla
nas szanty Wacka Jefimowicza. Uroczystego wrêczenia nagród w konkursach dokona³a p. Katarzyna Lubiñska, wicedyrektor Pa³acu M³odzie¿y. W
Wiedzy morskiej najlepszym w kategorii indywidualnej jest Micha³ Król z C¯ oraz Piotr Nycz z ZSEE,
a w kategorii dru¿ynowej jest Gimnazjum Nr 6 i Centrum ¯eglarskie.
Do konkursu plastycznego nades³anych zosta³o
ponad 90 prac plastycznych, z których komisja nagrodzi³a 12 najlepszych. Prace nagrodzone mo¿na
obejrzeæ w Galerii Morskiej Pa³acu M³odzie¿y.
Foto: Izabela Ginett

English for Young Sailors

Tegoroczna edycja konkurs English for Young
Sailors dla uczniów gimnazjalnych Kó³ Edukacji
Morskiej w Szczecinie odby³a siê po raz 3, a Ko³o
Pelikan przy Gimnazjum Nr 12 dzia³aj¹ce pod bacznym okiem opiekunki anglistki Ma³gorzaty P³achty
obchodzi³o swój jubileusz dzia³alnoci, 10-lecia
ko³a
Uczniowie wykazali siê du¿¹ znajomoci¹ jêzyka
angielskiego, zadania niesprawia³y ¿adnych problemów, a najlepszymi okaza³y siê dru¿yny Centrum
¯eglarskiego, Gimnazjum Nr 6 i Gimnazjum 27. Gratulujemy!!!

30

Rejs pod ¿aglami
STS Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin po 2- miesiêcznym rejsie
na Karaiby w ramach Niebieskiej Szko³y powróci³ 1 kwietnia 2014 r. do Szczecina. Jednostka
flagowa naszego miasta, na której pok³adzie ka¿dego roku m³odzie¿ reprezentuje Szczecin podczas regat The Tall Ships Races, tym razem w
rejs doprowadzaj¹cy na stoczniê w Gdyni zaokrêtowa³a m³odzie¿y ze Szczeciñskiego Program
Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej.
W 3-dniowym rejsie wziêli udzia³ najaktywniejsi
cz³onkowie Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej z Gimnazjum Nr 6, 12, 27, 37, 48 oraz licealistki z ZSO Nr 5
i ZS Nr 8. Opiekunami by³a p. Ma³gorzata WicherOstrowska, Ma³gorzata P³achta i Izabela Poppe-Iwanów z SKEM.
O godz. 15 po po¿egnaniu z rodzicami weszlimy na ¿aglowiec, gdzie powita³a nas I oficer
Kaczka i przydzieli³a do 3 wacht i kajut. Po
z³o¿eniu rzeczy w kajutach odprawa z kpt. Tomaszem Ostrowskiem, który przedstawi³ nam
za³ogê ¿aglowca: bosmana, oficerów, kuka oraz
mechaników, a tak¿e naszych oficerów wachtowych  tzw. szkieletów. Kapitan poinformowa³
nas, ¿e wyp³ywamy ok. godz. 10, ¿e pobudka jest
o godz. 7.30, a na 8 wszyscy meldujemy siê na
podniesieniu bandery. Pierwsz¹ wachtê rozpoczêlimy wacht¹ trapow¹ o godz. 20, jednak
przed kolacj¹ udalimy siê jeszcze na spacer po
Wa³ach Chrobrego.
I wyp³ynêlimy a bosman i I oficer szkolili nas z
teorii i bezpieczeñstwa, o¿aglowania, a nastêpnie
wszystko pokazali i wyjanili na pok³adzie.
Pad³a komenda do ¿agli jej grot, grotmarsel
dolny i górny, grotbramsel, grotbombramsel oraz
fok, fokmarsel dolny i górny, fokbramsel i fokbombramsel i Chopin pokaza³ siê w pe³nej krasie, a
m³odzie¿ dzielnie wspina³a siê na reje, aby zrzuciæ te

wszystkie ¿agle. Ja te¿ spróbowa³am, jednak po
wejciu na grotrejê lêk zwyciê¿y³ ale na pok³adzie
te¿ nie brakowa³o dla mnie pracy.
I tak kolejne dni up³ywa³y na wachcie nawigacyjnej, w kambuzie, na sprz¹taniu rejonów, alarmie do
¿agli i chwili odpoczynku na krótki sen. A nasz kuk
p. Krysia, zawsze umiechniêta i pogodna przygotowywa³a z pomoc¹ wachty kambuzowej wspania³e
posi³ki, nawet pod pok³adem unosi³ siê zapach wie¿o upieczonego chleba.
W czwartek wieczorem dop³ynêlimy do Gdyni,
gdzie przycumowalimy na nabrze¿u przy Skwerze
Kociuszki. Ostatnia noc i wachta trapowa , bo jutro wracamy do domu, do Szczecina. Pi¹tek 4 kwietnia  ostatnie podniesienie bandery. Po niadaniu
pomagamy przestawiæ ¿aglowiec na stoczniê w Gdyni, gdzie po po¿egnaniu schodzimy na l¹d.
Poci¹g do Szczecina odje¿d¿a o godz. 14 wiêc
korzystaj¹c z piêknej pogody spacerkiem udajemy siê na Skwer Kociuszki, na krótk¹ lekcjê historii z przewodnikiem na Darze Pomorza i B³yskawicy.
M³odzie¿ i my, opiekunowie, wracalimy pe³ni
wra¿eñ choæ zmêczeni, bo udzia³ w rejsie na ¿aglowcu STS Fryderyk Chopin by³ wspania³¹, kolejn¹
przygod¹.

Szczecin 2014

w obiektywie Iwony Sarnickiej

Szczecin 2014

w obiektywie Moniki Wilczyñskiej

