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„Czas, w którym przysz³o nam ¿yæ charakteryzuje
siê szybk¹ fal¹ zagro¿eñ ekologicznych, co ma prze-
ogromny wp³yw na jakoœæ i zdrowie ¿ycia cz³owie-
ka. Z tego wzglêdu nale¿y zrobiæ wszystko, aby wy-
kszta³ciæ u dzieci now¹ postawê intelektualno-mo-
raln¹, która przyczyni siê w przysz³oœci do wziêcia
odpowiedzialnoœci za w³asny los, jak i za los kolej-
nych pokoleñ oraz wszystkich istot ¿yj¹cych na Zie-
mi”1. Jak¿e aktualne s¹ te s³owa w kilka lat po ich
publikacji. Postêp cywilizacyjny, globalizacja i co-
raz szybsze tempo jego rozwoju sta³ siê dla cz³owie-
ka Ÿród³em wielu korzyœci, stwarzaj¹c jednoczeœnie
wielkie zagro¿enie dla jego egzystencji. Nadmierna
eksploatacja zasobów naturalnych Ziemi oraz ich
niew³aœciwe wykorzystywanie doprowadzaj¹ na na-
szych oczach do nieodwracalnych zmian w œrodowi-
sku, którego cz³owiek jest nierozerwaln¹ czêœci¹. Roz-
wi¹zaniem, które mo¿e zminimalizowaæ w przysz³o-
œci negatywne nastêpstwa rozwoju gospodarczego na-
stawionego na zysk materialny jest wszechstronna
edukacja (zawieraj¹ca treœci ekologiczne oraz przy-

rodnicze) m³odego pokolenia ju¿ od najni¿szych eta-
pów kszta³cenia. Nie tylko œrodowisko rodzinne, ale
tak¿e, a mo¿e i przede wszystkim œrodowisko przed-
szkolne, w którym na co dzieñ przebywa dziecko,
ma prawo i obowi¹zek kszta³towaæ u przedszkola-
ków postawê proekologiczn¹, która bêdzie charakte-
ryzowa³a siê u najm³odszych posiadaniem podsta-
wowej wiedzy na temat œrodowiska, przyrody, jak
równie¿ przyjmowaniem w ¿yciu codziennym okre-
œlonych postaw, pewnego wzorca oraz posiadaniem
po¿¹danych wartoœci w stosunku do œwiata flory i
fauny. Zatem wyzwaniem wspó³czesnego nauczyciela
– na ka¿dym szczeblu edukacji - jest nie tylko wzbo-
gacenie m³odego pokolenia o wiedzê o œrodowisku,
ale tak¿e „wypracowanie” u niego w³aœciwego sto-
sunku do otaczaj¹cego go œrodowiska. Ta aktywnoœæ
mo¿e przybieraæ ró¿norodne formy, ale w istocie rze-
czy ma dzia³aæ na rzecz ochrony œwiata przyrody. W
ostatnich czasach bardzo mocno (na ca³ym œwiecie)
widaæ zaanga¿owanie m³odych aktywistów – dzieci
oraz nastolatków, którzy zainspirowani postaw¹ Gre-
ty Thunberg zdecydowanie artyku³uj¹ swoje postu-
laty na rzecz poprawy jakoœci ¿ycia na Ziemi. Nie
mamy planety innej ni¿ ta, na której wszyscy ¿yje-
my, dlatego „musimy nauczyæ siê dbaæ
o œrodowisko, w którym mamy ¿yæ. Chodzi tylko o
to, czy nauczymy siê tego na czas” (David Gates).
Listopadowa edycja europejskiego Tygodnia Edu-
kacji Globalnej br. odbêdzie siê pod has³em: „ObudŸ-
my siê! To ostatni dzwonek dla klimatu!”. Jednym z
globalnych celów dla zrównowa¿onego rozwoju jest
koniecznoœæ podjêcia przez cz³owieka takich dzia-
³añ, które bêd¹ warunkowa³y przeciwdzia³anie zmia-
nom klimatu i ich skutkom. A jest o co walczyæ, bo
wed³ug Miêdzynarodowego Zespo³u ds. Zmian Kli-
matu „wci¹¿ jest mo¿liwe, by przy u¿yciu szerokie-

Edukacja ekologiczna
nie mo¿e byæ mod¹

Przedszkole Publiczne Nr 9
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go wachlarza œrodków technologicznych i zmianie
wzorców zachowania dosz³o do obni¿enia tempa
wzrostu œredniej temperatury na Ziemi o 2° Celsju-
sza w stosunku do poziomu w okresie przedindustrial-
nym”2. 

Maj¹c na uwadze te œwiate³ko w tunelu, œwiado-
moœæ wyzwañ edukacji ekologicznej dzieci – jaka
stoi dzisiaj przed nauczycielami, jak równie¿ znajo-
moœæ przys³owia: „Czym skorupka za m³odu nasi¹k-
nie, tym na staroœæ tr¹ci”, w Przedszkolu Publicznym
Nr 9  w Szczecinie (gdzie prê¿nie dzia³a ko³o Ligi
Ochrony Przyrody) realizowany jest szereg dzia³añ
wpisuj¹cych siê w autorski program „Ka¿dy przed-
szkolak du¿y przyrodzie s³u¿y”, dziêki czemu nasi
kilkuletni eko-patrioci myœl¹ globalnie, a dzia³aj¹
lokalnie, czego dowodem jest udzia³ - miêdzy inny-
mi - w nastêpuj¹cych przedsiêwziêciach:

• „Misja dzieci – Szczecin bez œmieci” – to jedna
z proekologicznych akcji, dziêki której przedszko-
laki przypominaj¹ sobie, jak nale¿y segregowaæ od-
pady, ale przede wszystkim sprz¹taj¹ zaœmiecone
tereny zielone swojego najbli¿szego otoczenia zdo-
bywaj¹c uznanie mieszkañców, którzy niejednokrot-
nie w³¹czaj¹ siê w pomoc dzieciom podczas sprz¹-
tania. Motto akcji brzmi bardzo wymownie: „My –
dzieci – posprz¹tamy, a Ty poka¿, ¿e potrafisz utrzy-
maæ nasz ma³y œwiat w czystoœci. Uszanuj nasz¹
pracê, doceñ starania, nie œmieæ, nie wyrzucaj odpa-
dów byle gdzie”,

• udzia³ w wycieczkach do Ekoportu – dzieci z
przewodnikiem i przy wykorzystaniu tablic eduka-
cyjnych zdobywaj¹ wiedzê na temat w³aœciwej se-
gregacji odpadów, znaczenia tej czynnoœci dla œro-
dowiska, jak równie¿ d³ugoœci rozk³adu poszczegól-
nych odpadów,

• wzmacnianie pozytywnych nawyków poprzez se-
gregowanie odpadów w przedszkolu do odpowied-
nich pojemników: makulatura, szk³o, tworzywa sztucz-
ne, zu¿yte baterie,

• sadzenie roœlin doniczkowych w przedszkolu
oraz ogrodzie przedszkolnym (w tym drzew ozdob-
nych w ramach akcji: „Zieleñ dla Szczecina – zo-
stañ opiekunem drzewa), gdy¿ „w³aœciwie ukszta³-
towana zieleñ wokó³ Ÿróde³ emituj¹cych py³ mo¿e
zmniejszyæ zapylenie powietrza nawet o 40 proc.”3,
a okreœlone gatunki kwiatów doniczkowych tak¿e
przyczyniaj¹ siê do oczyszczania powietrza ze szko-
dliwych zwi¹zków,

• udzia³ w warsztatach w oœrodku szkoleniowo-
badawczym w zakresie energii odnawialnej w Ostoi,
gdzie podczas spotkañ omawiane s¹ zagadnienia z
zakresu ekologii, œrodowiska oraz energii odnawial-
nej. To tylko niektóre tematy poruszane z dzieæmi i
m³odzie¿¹ podczas warsztatów w roku szkolnym

2019/2020: „Woda w naszym ¿yciu”, „Zmiany kli-
matyczne”, „Odnawialne Ÿród³a energii”, „Co o od-
padach wiedzieæ wypada?”4.

• analiza literatury dzieciêcej, popularnonaukowej
(jako forma zachêcenia do przyjmowania po¿¹danych
postaw) przybli¿aj¹cej dzieciom problemy zwi¹zane
z ekologi¹, np. ksi¹¿ki z serii: Przygody Fenka –
„Dbam o œrodowisko”, wiersz Joanny Kulmowej „Zie-
leñ w mieœcie”,

• analiza filmów edukacyjnych (jako forma zwiêk-
szenia u dzieci œwiadomoœci ekologicznej) obrazu-
j¹cych dzieciom korelacje, jakie maj¹ miejsce w re-
lacji: cz³owiek – ekologia, np. film Anny Onichi-
mowskiej o dostêpie do wody: „Po drugiej stronie
gór”, film Tomasza Trojanowskiego o lasach i skut-
kach ich wycinania: „Dlaczego zwierzaki mieszkaj¹
w bloku Maæka?”5.

Jako opiekun przedszkolnego ko³a Ligi Ochro-
ny Przyrody pragnê podkreœliæ, ¿e edukacja eko-
logiczna nie mo¿e byæ tylko potrzeb¹ chwili, mod¹.
D³ugo, jako spo³eczeñstwo osób doros³ych, praco-
waliœmy na to, aby dzieci o edukacji ekologicznej
musia³y myœleæ ju¿ tu i teraz. Dlatego powy¿szy
artyku³ jest przyk³adem na to, jak my nauczyciele,
mo¿emy stworzyæ dzieciom warunki do zdobywa-
nia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszyst-
kim na to, jak kierowaæ procesem wychowania, aby
aktywnoœæ dzieciêca charakteryzowa³a siê okre-
œlon¹ postaw¹ proekologiczn¹.

Marta Skotarczak
– nauczyciel wychowania przedszkolnego w
Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie,
opiekun przedszkolnego ko³a Ligi Ochrony

Przyrody

1.  L. Ro¿ek, Edukacja przyrodnicza w przedszkolu z ele-
mentami ekologii, Szczeciñska Szko³a Wy¿sza Collegium
Balticum, Szczecin 2011, s. 19.
2. http://www.un.org.pl/cel13
3. E. Dusza-Zwoliñska, konferencja przyrodnicza „Myœl
ekologicznie – oddychaj czystym powietrzem”, Szczecin,
25.10.2019 r.
4. http://www.ostoja.zut.edu.pl/ostoja-zut/oferta/edukacja-
ekologiczna.html
5. http://www.globalna.edu.pl/kamishibai/

                                     Wiêcej zdjêæ na str. 2
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Przedszkole Publiczne Nr 18

WyobraŸnia
ekologiczna

„Mamy tylko jedn¹ Ziemiê, a jej przysz³oœæ za-
le¿y od ka¿dego, na pozór niewielkiego, ludzkie-
go dzia³ania, zale¿y od ka¿dego z nas”

                                             Florian Plit
Zgodnie z cytatem Floriana Plita staramy siê za-

szczepiæ w ka¿dym dziecku, ju¿ od najm³odszych
lat, poczucie powinnoœci dbania o nasz¹ planetê. W
Przedszkolu Publicznym Nr 18, realizuj¹cym eduka-
cjê zgodnie z koncepcj¹ planu daltoñskiego takie
cechy jak odpowiedzialnoœæ, samodzielnoœæ, wspó³-
praca, a równie¿ i refleksja s¹ kszta³towane na wielu
p³aszczyznach i we wszystkich grupach rozwojowych
dzieci. Tematyka zwi¹zana z ekologi¹, dbaniem o
œrodowisko jest coraz bardziej powszechna, a proble-
my z jej bagatelizowania dotykaj¹ nas wszystkich.
Coraz wiêkszy nacisk k³adzie siê na ochronê œrodo-
wiska, dba³oœæ o otoczenie, a w tym i nas samych.
coraz wiêcej siê  dyskutuje, poddaj¹c analizie wiele
czynników, wp³ywaj¹cych na  ochronê œrodowiska.
W naszym przedszkolu odbywaj¹ siê cotygodniowe
spotkania z Cioci¹ Przyrod¹. Pani Roma uzmys³awia
dzieciom czym  jest przyroda, co siê do niej zalicza,
jakie zjawiska w niej zachodz¹, jakie zagro¿enia p³yn¹
ze strony cz³owieka dla Ziemi oraz jak je elimino-
waæ. Zajêcia s¹ prowadzone w sposób interesuj¹cy
dla dzieci, które mog¹  doœwiadczaæ, eksperymento-
waæ. Wykorzystuj¹c na zajêciach ¿ywe eksponaty,
np. grzyby, d¿d¿ownice, owoce, kwiaty itp. przybli-
¿any jest dzieciom œwiat przyrody. Ponadto do dys-
pozycji przedszkolaków jest mikroskop, lupa, itp.
przyrz¹dy, które pozwalaj¹ zobaczyæ to, czego „go-
³ym okiem” dostrzec nie mo¿na.

Kolejn¹ inicjatyw¹ podejmowan¹ w naszym daltoñ-
skim przedszkolu jest wpajanie dzieciom potrzeby
ochrony naszej planety. Kieruj¹c siê prac¹ w duchu

daltoñskim uczymy dzieci odpowiedzialnoœci, nie tyl-
ko za siebie, ale równie¿ za innych, w tym za nasze
œrodowisko, którego czêœci¹ przecie¿ jesteœmy. Zwra-
camy szczególn¹ uwagê na to co tu i teraz, a wiêc np.
na segregacjê œmieci, która zwiêksza u dzieci œwiado-
moœæ ekologiczn¹, buduje odpowiedzialnoœæ za œro-
dowisko. Selektywna zbiórka odpadów przyczynia siê
do poprawy jakoœci powietrza, gleby oraz wody. Po-
stêpuj¹c w ten sposób chronimy równie¿ zasoby natu-
ralne, które bêd¹ s³u¿y³y nie tylko nam, ale równie¿
przysz³ym pokoleniom. W ka¿dej sali przedszkola znaj-
duj¹ siê kosze na papier oraz plastiki. Tam dzieci wrzu-
caj¹ odpowiednio segregowane odpadki. Oprócz tego,
¿e wiedz¹, jakie przedmioty mo¿na umieszczaæ w da-
nych pojemnikach, to równie¿ rozumiej¹, ¿e segrega-
cja odpadów pozwala na powtórne ich przetworzenie.
Mog¹ tego doœwiadczyæ podczas organizowanego w
naszej placówce „tygodnia bez zabawek”. Polega to
na tym, ¿e z ka¿dej sali na tydzieñ zostaj¹ zabrane i
schowane zabawki dostêpne codziennie, a zastêpuj¹
je kartony, butelki, nakrêtki, s³oiki oraz inne „nieu¿y-
teczne” ju¿ przedmioty, z których dzieci tworz¹. Po-
wstaj¹ wówczas ró¿nego rodzaju budowle, gry, pojaz-
dy i wiele innych dzie³ (…) Podejmuj¹c takie dzia³a-
nia pozwalamy dzieciom nie tylko tworzyæ, doœwiad-
czaæ, ale równie¿ rozwijamy w nich nieodkryt¹ dot¹d
kreatywnoœæ, logiczne myœlenie, konstruktywne  pla-
nowanie, æwiczymy motorykê ma³¹, a co najwa¿niej-
sze pokazujemy, ¿e nie wszystkie „odpadki” musz¹
trafiæ do kosza. Uzmys³awiamy im, ¿e niektóre z nich
mo¿na przerobiæ w ciekawy sposób i ponownie wy-
korzystywaæ na co dzieñ. Mo¿na im nadaæ „drugie
¿ycie” Jedynym ogranicznikiem jest nasza wyobraŸ-
nia.

„Kwiaty s¹ piêknymi s³owami i hieroglifami na-
tury, którymi daje nam ona poznaæ, jak bardzo
nas kocha”

                     Johann Wolfgang von Goethe

My, EKO-patrioci, z „Weso³ej 18” chcieliœmy
równie¿, aby natura w naszym przedszkolnym
ogrodzie przemówi³a do nas poprzez swoje plo-
ny- daliœmy jej nowe „p³uca” sadz¹c cebulki kro-
kusów. Wczesn¹ wiosn¹, kiedy rozkwitn¹, bêdzie-
my mogli zachwycaæ siê licznymi, piêknymi,
kolorowymi kwiatami.

Nasz¹ placówkê tworz¹ nie tylko nauczyciele i
dzieci, ale tak¿e rodzice. Osoby, które zgodzi³y
siê, aby w przedszkolnych grupach zrezygnowaæ z
plastikowych kubków, w zwi¹zku z czym ka¿de
dziecko ma swój bidon na wodê. Przyczyniamy
siê w ten sposób do zmniejszania iloœci odpadów.

Podsumowuj¹c, to my, jako doroœli musimy da-
waæ przyk³ad dzieciom, w jaki sposób dbaæ o
nasz¹ planetê. Zgodnie z myœl¹ „dzieci nas nie
s³uchaj¹, one nas naœladuj¹” dawajmy im dobry
przyk³ad z którego dzia³ania przyczyni¹ siê do
ochrony zasobów naturalnych Ziemi.

Sylwia Œwiszcz
– nauczycielka Przedszkola Publicznego Nr 18

Szczecin
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Przedszkole Publiczne Nr 67

Ekologiczna
„Stokrotka”

Jednym z priorytetów Przedszkola Publiczne-
go Nr 67 „Stokrotka” jest promowanie treœci z
zakresu edukacji przyrodniczej. Ju¿ u najm³od-
szych dzieci staramy siê rozwijaæ postawy pro-
ekologiczne tak, aby mog³y w przysz³oœci ¿yæ w
lepszym i zdrowszym œwiecie.

Eko-tydzieñ – to cykl zajêæ zwi¹zanych z edu-
kacj¹ ekologiczn¹ i zdrowotn¹. Mia³y one   na
celu uœwiadomiæ dzieciom potrzebê ochrony œro-
dowiska oraz wdro¿yæ do prawid³owych nawy-
ków ¿ywieniowych.

W czasie Eko – tygodnia odby³ siê pokaz mody
z surowców wtórnych pt.: „Eko moda – to wygo-
da”. Rodzice razem z dzieæmi zrobili stroje, które
potem  zaprezentowano w przedszkolu.

Nastêpn¹ form¹ by³o przygotowanie przez dzieci
zdrowych i oryginalnych potraw pod has³em
„Zdrowo, smacznie i niezwyczajnie”. By³y pysz-
ne jogurty z owocami, soki z marchwi, pomarañ-
czy i jab³ek, kanapki, koreczki i owocowe zwie-
rzêta. Przedszkolaki zapozna³y siê z informacja-
mi zwi¹zanymi z kompleksowym ¿ywieniem i
jakie wartoœci od¿ywcze s¹ im potrzebne by zdro-
wo ros³y.

„Drugie ¿ycie œmie-
ci” – dzieci konstru-
owa³y zabawki z wyko-
rzystaniem ró¿norod-
nych surowców wtór-
nych (pude³ek, butelek,
kapsli) uzupe³nionych
materia³ami plastycz-
nymi. Prace by³y bar-
dzo pomys³owe, a dzie-
ci œwietnie siê bawi³y.

W ramach wspó³pracy z Lig¹ Ochrony Przyro-
dy (LOP) w naszej placówce odby³o siê spotka-
nie edukacyjno – przyrodnicze z pracownikiem
wy¿ej wymienionej organizacji pani¹ Aleksandr¹
Albiñsk¹. W trakcie spotkania dzieci z trzech naj-
starszych grup przedszkolnych zosta³y zaanga¿o-
wane do aktywnego uczestnictwa w zadaniach
dotycz¹cych ochrony przyrody. Przedszkolaki
uczestniczy³y w odgrywanych scenkach, obser-
wowa³y, bada³y i eksperymentowa³y oraz formu-
³owa³y wnioski i spostrze¿enia. Na koniec spo-
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Dbamy o zdrowie naszych rodziców. Cyklicz-
nie organizujemy teatrzyk pt „Mamo, tato nie pal”

tkania dzieci z³o¿y³y przysiêgê, ¿e bêd¹ dbaæ o
otaczaj¹ce ich œrodowisko oraz otrzyma³y legity-
macje cz³onkowskie LOP.

Od wielu lat bierzemy udzia³ w konkursach or-
ganizowanych przez LOP, gdzie zdobywamy na-
grody, zbieramy makulaturê, baterie (firma
REBA), w salach mamy pojemniki na tworzywa
sztuczne i papier.

Sadzimy krokusy w ramach „Krokusowej rewo-
lucji”.

JeŸdzimy na wy-
cieczki do firmy RE-
MONDIS, aby dowie-
dzieæ siê wiêcej o se-
gregacji œmieci.

Opracowa³y:
Katarzyna W³odarek

Sandra Paliwoda
– Przedszkole Publiczne Nr 67
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O tym, ¿e „Ojczyzna to wielki zbiorowy obo-
wi¹zek” dowiadujemy siê ju¿ na wczesnym eta-
pie edukacji, prawie ka¿dy z nas pamiêta z
przedszkola s³owa wiersza „Kto ty jesteœ? Po-
lak ma³y”. Czym zatem dla nas jest patriotyzm?
Obowi¹zkiem? To¿samoœci¹? Wartoœci¹? Defi-
nicja patriotyzmu brzmi: Patriotyzm – postawa
szacunku, oddania i umi³owania ojczyzny oraz
chêci ponoszenia za ni¹ ofiar i gotowoœci do
jej obrony (www.wikipedia.pl). Patriotyzm ko-
jarzony jest nie tylko szeroko rozumian¹ walk¹
o wolnoœæ przez poœwiêcenie osobistych celów
ponad dobro ojczyzny, ale patriotyzm to przede
wszystkim dbanie o dobro wspólne. Propago-
wanie postawy patriotycznej powinno byæ œci-
œle powi¹zane z dzia³aniami pro-ekologiczny-
mi. Dbanie o œrodowisko to nasz wspólny cel.
Patriotyzm to przywi¹zanie do tradycji i warto-
œci bo czy pamiêtamy z lat naszej m³odoœci
wiejskie wakacje u babci? Wspólne œniadania,
na których królowa³ twaróg, jajka i miód? Zmia-
ny klimatyczne nie maj¹ granic, jêzyków, nie
wybieraj¹ pañstw w których siê rozpoczn¹.
Dotycz¹ nas wszystkich. Coraz czêstsze susze,
obfite ulewy niszcz¹ce uprawy, masowe u¿y-
wanie pestycydów
destruktywnych
dla pszczó³, wy-
mieranie coraz to
nowych gatunków
roœl in i  zwie-
rz¹t.Co zostawimy
nastêpnym poko-
leniom? Ju¿ na
najwczeœniejszym
etapie edukacj i
przedszkole i
wczesnoszkolnej
powinniœmy po-
stawiæ na eduka-
cjê informacyjn¹.
Tylko uœwiada-
miaj¹c m³ode po-
kolenia jesteœmy
w stanie zmieniæ
przysz³oœæ. Czym
zatem jest Eko-
patriotyzm?

Dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 79 w
Szczecinie od kilku lat czynnie dzia³aj¹ na pod-
³o¿u ekologicznym. S¹ to czasami malutkie ce-
gie³ki, a czasami du¿e, zorganizowane akcje. Sta-
ram siê dbaæ o œrodowisko przyrodnicze m.in. po-
przez segregacje œmieci. Sami wykonuj¹c pojem-
niki na odpady nabywamy umiejêtnoœci ich se-
gregacji, znaj¹c i œwiadomie u¿ywaj¹ pojêcia re-
cykling mo¿emy odpowiedzialnie i w³aœciwie wy-
korzystywaæ zdobyt¹ wiedzê w ¿yciu codziennym.
Dziêki udzia³owi w programie autorskim „Ziemia
nasz wspólny dom” mogliœmy wspólnie wzi¹æ
udzia³ w ogólnopolskiej akcji sprz¹tania œwiata
– tym razem by³ to nasz park. Podczas „Tygo-
dnia zwierz¹t” wspólnie przygotowaliœmy „Ksiê-
gê gin¹cych gatunków”, w której zamieszczali-
œmy zdjêcia oraz informacje o stworzeniach, któ-
rym grozi wyginiêcie. Rozmowy na ten temat
pozwoli³y dzieciom uœwiadomiæ skalê tego zja-
wiska oraz skupiæ siê na próbach rozwi¹zania pro-
blemu. Podczas „Dnia drzewa” wspólnie sadzili-
œmy drzewa w naszym przedszkolnym ogrodzie,
a podczas „Dnia Czystego Powietrza” wspólnie
rozmawialiœmy o smogu oraz o tym jak zapobie-
gaæ nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza.
Wiele przydatnych informacji uzyskaliœmy pod-
czas wizyty ekologa w naszej placówce. Rozmo-
wa ta pomog³a nam zrozumieæ zagro¿enie jakie
p³ynie z zanieczyszczenia œrodowiska. To jak wie-
le zale¿y od w³aœciwego i racjonalnego gospoda-
rowania wod¹ dowiedzieliœmy siê podczas „Ty-

Przedszkole Publiczne Nr 79

„Eko-patriotyzm”

Wspólne tworzenie pojemników na odpady.
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godnia czystoœci wód”. Wszystkie powy¿sze dzia-
³ania powinny byæ powielane i przekazywane jak
najwiêkszej liczbie odbiorców. Nie tylko takie
szerokie dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ œrodo-
wiska s¹ obecne w naszej placówce, ale tak¿e
ma³e gesty pomagaj¹ dbaæ o matkê ziemiê. To
do czego u¿ywamy surowce wtórne, które dla
jednych s¹ zwyk³ymi œmieciami, natomiast u
nas otrzymuj¹ „drugie ¿ycie”. Bardzo chêtnie
wykonujemy prace plastyczne z wczeœniej u¿y-
tych pojemników, rolek po papierze toaletowym
czy malujemy po ju¿ zadrukowanych z jednej
strony kartkach, tworzymy instrumenty muzycz-
ne z kubków po jogurtach. Te same kubki wy-
korzystujemy jako pojemniki na wodê, farbê
czy nawet jako doniczki dla ma³ych sadzonek.
Pilnujemy siebie nawzajem w codziennej dzia-
³alnoœci poprzez sprawdzanie, czy nikt nie zo-
stawia odkrêconego kurka z wod¹, gaœmy œwia-
t³o po wyjœciu z sali lub toalety, takie ma³e
gesty tworz¹ ca³oœæ. Dbanie i ochrona roœlin-
noœci w naszym ogrodzie, a tak¿e zwrócenie
uwagi na podstawow¹, jak nie najwa¿niejsz¹,
dzia³alnoœæ pszczó³ oraz innych owadów i zwie-

Sadzimy drzewka.

Nasze „Muchomorki” z rolek po papierze toaletowym.Gotowe pojemniki na odpady.

rz¹t zamieszkuj¹cych nasze przedszkolne po-
dwórko pozwala nam uprzytomniæ sobie, jak
wiele od nas zale¿y.

Obowi¹zkiem doros³ych, a w szczególnoœci ro-
dziców, dziadków i nauczycieli jest wiêc edukacja
dzieci, aby ich pozytywny stosunek do przyrody
wynika³ z zachowañ celowych, a wrêcz sta³ siê „sty-
lem ¿ycia”. Dzieci musz¹ zrozumieæ, i¿ nale¿y tak
funkcjonowaæ, aby nie zak³ócaæ naturalnych eko-
systemów w przyrodzie. Szczególnie wa¿ne jest roz-
poczêcie edukacji ekologicznej ju¿ w przedszkolu,
dlatego i¿ dzieci w tym wieku s¹ najbardziej ch³on-
ne na wiedzê, i tym samym mo¿na wyrobiæ w nich
w³aœciwe proekologiczne postawy. Eko-patriotyzm
to nasze wspólne dobro, ale przede wszystkim wspól-
ny cel. Im wczeœniej rozpoczniemy edukacje eko-
logiczn¹, tym bardziej mo¿emy byæ pewni, ¿e przy-
niesie to oczekiwane efekty w postaci œwiadomych
ludzi, wkraczaj¹cych w doros³e ¿ycie z przeœwiad-
czeniem istotnoœci ekologii w naszym ¿yciu.

Ewelina Nowak
– nauczyciel wychowania przedszkolnego

Przedszkole Publiczne Nr 79
pp79@miasto.szczecin.pl
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Dzia³ania proekologiczne od d³u¿szego czasu sta-
³y siê wyzwaniem zarówno dla nas jako kadry jak
i dla naszych wychowanek. M³odzie¿owy Oœrodek
Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczecinie
regularnie uczestniczy w akcjach ekologicznych.
Koordynatorem oddzia³ywañ ekologicznych w
imieniu placówki jest p. Dorota Dudziak.

W ramach dzia³alnoœci proekologicznej nasze pod-
opieczne anga¿uj¹ siê w liczne przedsiêwziêcia. Mo¿-
na do nich zaliczyæ m.in. uprawê ekologicznych wa-
rzywach i owoców. Od wielu lat nasza placówka
zajmuje siê upraw¹ dzia³ki warzywnej. Wychowan-
ki opiekuj¹ siê wyznaczonym terenem sadz¹c na
nim roœliny oraz dbaj¹c o nie a¿ do momentu zbioru
plonów. Zajmuj¹ siê równie¿ przygotowaniem ogro-
du na kolejny sezon i u¿yŸnianiem gleby.

Ca³a spo³ecznoœæ oœrodka segreguje odpady.
Wychowanki w grupach wychowawczych dok³ad-
nie segreguj¹ œmieci i umieszczaj¹ je nastêpnie w
odpowiednich kontenerach na odpady segrego-
wane. Staramy siê minimalizowaæ wyrzucane
przedmioty poprzez dawanie im tzw. drugiego
¿ycia wykorzystuj¹c je m.in. podczas zajêæ pla-
stycznych. Staramy siê wykszta³ciæ w naszych wy-
chowankach potrzebê naprawiania rzeczy a nie
ich wyrzucania.

Pracownicy oœrodka w ramach swoich oddzia³y-
wañ wychowawczych prowadz¹ ró¿ne dzia³ania eko-
logiczne. Edukuj¹ i uœwiadamiaj¹ w kwestiach eko-
logicznych. Cyklicznie organizujemy konkursy wie-

dzy oraz turnieje segregacji odpadów. W placówce
dzia³a Ko³o Mi³oœników Ogrodu prowadzone przez
p. Alicjê Maleszkê. W ramach tych zajêæ dziewczy-
ny pielêgnuj¹ roœlinnoœæ, aran¿uj¹ zielon¹ przestrzeñ
oraz tworz¹ naturalny kompost dla roœlin.

W placówce uprawiamy równie¿ zio³a takie jak
miêta, melisa czy sza³wia. Tworzymy w³asne rozsa-
dy roœlin m.in. pomidorów czy papryki. Uprawiamy
warzywa, owoce i uczymy nasze wychowanki prze-
twarzaæ je na pyszne soki, powid³a czy d¿emy.

Oœrodek w ubieg³ym roku bra³ udzia³ w ogólno-
polskiej akcji w ramach której posadziliœmy na na-
szym terenie ponad 100 drzew i krzewów. Dziêki
temu uda³o nam siê urozmaiciæ nasze otoczenie do-
datkowymi roœlinami a nasze dziewczêta sadzi³y sa-
modzielnie drzewa nadaj¹c im swoje imiona.

Jedna z grup wychowawczych pilota¿owo wdra-
¿a pomys³y maj¹ce na celu zmniejszenie u¿ywania

M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy

Od segregacji œmieci
po w³asny ogródek...
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plastiku w codziennym funkcjonowaniu. W ramach
tych dzia³añ wychowanki m.in. zrezygnowa³y z foli
spo¿ywczej na rzecz pojemników wielorazowego
u¿ytku. Minimalizuj¹ równie¿ u¿ywanie worków na
œmieci i reklamówek zastêpuj¹c je torbami materia-
³owymi. Wspó³pracuj¹ równie¿ ze œrodowiskiem
lokalnym bior¹c udzia³ we wspólnym sprz¹taniu
dzielnicy. Wychowanki we wspó³pracy ze Stowa-
rzyszeniem Skolwin i My wspólnie uprz¹taj¹ po-
bliski teren czy las. Te same wychowanki bra³y
udzia³ w szczeciñskiej akcji „Adopcji Roœlin” dziê-
ki czemu w naszym oœrodku „zamieszkali” Andrzej
i Rysiek – nasze nowe kwiaty. Dziewczyny bra³y
równie¿ udzia³ w warsztatach ekologicznych orga-
nizowanych podczas Nocy Naukowców.

Nasz oœrodek w ¿yciu codziennym stara siê pro-
pagowaæ zachowania proekologiczne. Troska o
nasz¹ planetê i œrodowisko sta³a siê wa¿nym aspek-
tem w pracy wychowawczej. Mamy nadziejê, ¿e
uda nam siê wykszta³ciæ w naszych dziewczynach
troskê o œrodowisko i zasoby naturalne, a bycie
Eko-patriot¹ bêdzie dla nich powodem do dumy.

Dudziak Dorota
– M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy im.

Janusza Korczaka w Szczecinie
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Eko-patriotyzm naszych uczniów jest dosadny i
namacalny. Taki musi byæ, aby sens tego co robi¹
utrwali³ siê i na sta³e zagoœci³ w ich ¿yciu-nauce,
codziennych czynnoœciach, co nie jest ³atwe przy
dysfunkcjach intelektualnych i fizycznych, jakie
posiadaj¹. Dlatego dzia³ania szko³y w tym zakresie
prowadzone s¹ systematycznie i cyklicznie. Ich prze-
kaz musi  byæ „barwny”, prosty i jasny, aby by³
odpowiednio przez nich zrozumiany i przyswojo-
ny. Dzia³ania te odmierzane i planowane s¹ w od-
powiednim czasie, zazwyczaj gdy i ca³y œwiat ob-
chodzi Dzieñ Ziemi, Sprz¹tanie Œwiata i inne tego
typu podobne imprezy i g³oœno o nich w mediach.
Ale eko-patriotyzm to nie tylko œwiêta, to tak¿e cykl
wieloletnich dzia³añ Oœrodka, które  ukszta³towa³y
ju¿ na sta³e ucznia-ekologa, a potem doros³ego,
œwiadomego ekologicznie obywatela. Wiadomym
jest nam fakt, ¿e nawet po ukoñczeniu placówki
uczniowie w swym dalszym ¿yciu kontynuuj¹ to

co zaczêli w tym zakresie w Oœrodku.  Od najm³od-
szych lat zaœ wiedz¹, ¿e aby chroniæ drzewa trzeba
zbieraæ makulaturê. Dobrze jest jeœli takie dzia³ania
id¹ w parze z dobroczynnoœci¹ . Dlatego uczniowie
wziêli udzia³ w „Maratonie Makulaturowym – Za-
mieniamy Papier na leki” – z którego dochód Fir-
ma Rethmann – organizator imprezy – przeznaczy-
³a na zakup leków dla bezdomnych, chorych zwie-
rz¹t bêd¹cych pod opiek¹ TOZ-u.  Natomiast wspó³-
dzia³aj¹c z Firm¹ Stena SA z Przec³awia uczniowie
gromadzili setki kilogramów papieru bior¹c udzia³
w konkursie tej firmy „Zbieramy makulaturê –
oszczêdzamy lasy”. Jako liderzy zbiórki otrzymali
cenne nagrody rzeczowe i pieniê¿ne. Czêœæ „zaro-
bionych” w ten sposób œrodków przeznaczyli na
zakup roœlin, które ozdabiaj¹ tereny przyszkolne.
Wa¿nym dniem w ¿yciu Oœrodka by³y ubieg³orocz-
ne obchody 100-lecia niepodleg³oœci pañstwa pol-
skiego. Aby uwieczniæ ten dzieñ, uczniowie posa-
dzili sadzonkê dêbu – drzewa symbolizuj¹cego si³ê,
moc i piêkno polskiej przyrody. W szkolnym ogro-
dzie posadzono tak¿e inne drzewka – wiœnie pi³ko-
wane – baœniowo piêkne i wymagaj¹ce specjalnej
pielêgnacji. Ze wzglêdu na ogromne znaczenie psz-
czó³ w œrodowisku przyrodniczym do upraw ogro-

M³odzi eko-patrioci ze SOSW Nr 1

Bo jak nie my
– to kto?



14
dowych wprowadzono  roœliny miododajne – rud-
bekiê, akacjê rubiniê, kocimiêtkê i wiele innych.
Warto wspomnieæ, ¿e  uczniowie za swoje ogromne
starania w pielêgnacji szkolnych terenów zielonych,
piêknego ogrodu – otrzymali za ten rok I nagrodê
w konkursie Kuriera Szczeciñskiego „Ca³y Szcze-
cin w kwiatach”.  Nasz ogród szkolny to nie tylko
zbiór niesamowitych roœlin, ale tak¿e schronienie
dla je¿y - którym stworzono tam warunki do byto-
wania zimowego ,owadów (maj¹ tam specjalne dom-
ki) oraz ptaków. Na skutek licznych zajêæ i pogada-
nek dotycz¹cych elektro-œmieci uczniowie przyst¹-
pili do innego rodzaju eko-konkursu – organizo-
wanego przez Organizacjê Odzysku Reba SA z War-
szawy pod nazw¹ „Edukujemy – Pomagamy” –
„Konkurujemy jak pracowite mrówki”. ¯aden z
nich ju¿ nigdy nie wyrzuci zu¿ytej baterii do zwy-
k³ego kosza na odpady. Wiedz¹ jak bardzo szkodzi
œrodowisku taka niefrasobliwoœæ. Podczas spacerów
i wycieczek samorzutnie zbieraj¹ „porzucone” ba-
terie i przynosz¹ do szko³y wrzucaj¹c do specjalne-
go pojemnika. Tak¿e rodzice informuj¹ nauczycie-
li o ogromnym zapale ich dzieci w zbieraniu zu¿y-
tych baterii z gospodarstw domowych. Od lat nasz
Oœrodek dziêki temu jest  laureatem tego konkursu
– uczniowie otrzymuj¹ corocznie dyplomy uzna-
nia, sprzêt sportowy, ksi¹¿ki. Szko³a – ma³a ojczy-
zna to œwiat w którym nasza m³odzie¿ ¿yje na co
dzieñ. Bezpieczny i przyjazny drugi dom. Zrozu-
mia³ym zatem dla nich jest to, ¿e o ten œwiat trzeba
dbaæ  tak¿e dlatego, ¿e  tworzy on cz¹stkê tego
wielkiego – naszego kraju – Polski. W budynku

szko³y i na terenie przyszkolnym nikt nie znajdzie
œmieci, poniewa¿ uczniowie wiedz¹, ¿e nie nale¿y
œmieciæ. Wiedz¹ tak¿e, ¿e œmiecie nale¿y segrego-
waæ i wrzucaæ do specjalnych pojemników, które
stoj¹ na szkolnym korytarzu. Znaj¹ na pamiêæ ko-
lory  pojemników do segregacji.  Plastikowych za-
krêtek jednak tam nie wrzuc¹. Maj¹ bowiem œwia-
domoœæ, jak przydatne s¹ w ró¿nych akcjach – zbie-
raj¹ je wiêc – to na wózek dla chorego dziecka, to
dla zwierz¹t itp. Podczas licznych imprez ekolo-
gicznych stworzyliœmy tytu³  Tropiciela – Eko-De-
tektywa. Otrzymuj¹ go ci uczniowie, którzy najak-
tywniej zajmuj¹ siê „tropieniem” niepotrzebnie pa-
l¹cych siê œwiate³ w pomieszczeniach szkolnych,
dokrêcaniem ciekn¹cych kranów itp. Uczniowie
maj¹ œwiadomoœæ jak oszczêdzanie wody, pr¹du
przyczynia siê do zmniejszenia efektu cieplarnia-
nego ziemi. Surowce wtórne jednak to nie zawsze
œmieci. M³odzie¿ udowodni³a to, bior¹c udzia³ w
szkolnym  konkursie plastycznym Ekoludek, wy-
konuj¹c z odpadów zabawne  ludziki. A do ogrodu
szkolnego wykonali kwietnik – ³abêdzia z  butelek
PET. Wielu uczniów nale¿y do szkolnego ko³a Ligi
Ochrony Przyrody. Dba³oœæ o naturê, o piêkno oto-
czenia to dla naszych uczniów styl ¿ycia. Udowod-
nili wszystkim, ¿e niepe³nosprawnoœæ nie stanowi
dla nich ¿adnej bariery w tym zakresie, daj¹ co-
dziennie dowody, ¿e gdy siê naprawdê chce, to
mo¿na wszystko.

Krystyna Ró¿ycka, Iwona Muszyñska
– nauczycielki w Specjalnym Oœrodku

Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Szczecinie
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Ksi¹¿kê poleca –
Monika Wilczyñska

(portal SzczecinCzyta.pl)

RELAKS
Z

KSI¥¯K¥

Bardzo cieszy mnie fakt, ¿e ukazuje siê coraz
wiêcej ksi¹¿ek na temat… œmieci. O œmieciach
bowiem trzeba mówiæ coraz g³oœniej. Rozmawiaæ
o nich z dzieæmi, ale te¿ uœwiadamiaæ doros³ych.
Jeszcze wielu z nas myœli bowiem, ¿e segrego-
wanie œmieci rozwi¹zuje ich problem. Wrzuca-
j¹c plastikow¹ butelkê do odpowiedniego po-
jemnika, czuj¹ siê rozgrzeszeni. Niestety, nie do
koñca to tak dzia³a.

Z ksi¹¿ki Gerdy Raidt dowiecie siê wielu cie-
kawych rzeczy na temat œmieci ale i nas, ludzi.
Ludzi, którzy oszaleli na punkcie gromadzenia
rzeczy. Ludzi, którzy doprowadzili do tego, ¿e

bardziej op³aca siê kupiæ nowe ni¿ naprawiæ
stare… 

 „Œmieciarki wywo¿¹ odpady i w ten sposób
tracimy je z oczu. Ale to wcale nie oznacza, ¿e
znikaj¹ i ju¿ ich nie ma” – pisze autorka. 

Œmieci jest coraz wiêcej i nie tylko na l¹-
dzie. S¹ w morzach, rzekach, oceanach. Zako-
pujemy tony œmieci pod ziemi¹... Œmieci s¹
równie¿ w kosmosie! Owszem, segreguj¹c œmie-
ci dajemy im szansê by odrodzi³y siê w no-
wych rzeczach. Niestety nie wszystkie odpa-
dy mo¿na przetwarzaæ. Nie da siê równie¿ ro-
biæ tego w nieskoñczonoœæ! 

Autorka sama zilustrowa³a swoj¹ ksi¹¿kê.
Du¿a iloœæ grafiki sprawia, ¿e czyta siê j¹ szyb-
ko i lekko, przy okazji poznaj¹c tak wiele wa¿-
nych i trudnych zagadnieñ. Kompostownie, re-
cykling, toksyczne odpady, elektroœmieci, mi-
kroplastik, wyspy œmieci - to niektóre pojêcia,
opisane na kartach ksi¹¿ki. Pisz¹c o œmiecio-
wym problemie, pokazuje i podpowiada jak

ograniczyæ wyrzucanie odpa-
dów. Sporo tu ciekawostek i
dobrych przyk³adów.

 „Œmieci nie musz¹ wiêc
wcale pozostaæ œmieciami.
Ka¿dy z nas sam zdecyduje,
co nadaje siê ju¿ tylko do
wyrzucenia”. 

Pomyœlcie dwa razy zanim
coœ kupicie, trzy razy zanim
coœ wyrzucicie i… przera-
biajcie sami, ile siê da! To
wyj¹tkowo ciekawa i m¹dra
ksi¹¿ka, której lekturê pole-
cam wszystkim! Dobrze by
by³o, gdyby trafi³a na domo-
we i szkolne pó³ki. O œmie-
ciach trzeba mówiæ wszêdzie.
Do znudzenia!

Œmieci. Najbardziej uci¹¿li-
wy problem na œwiecie!

tekst i ilustracje:
Gerda Raidt
przek³ad:
Katarzyna £akomik
Wydawnictwo Babryba,

2019, wiek: 8+ 
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Ju¿ po raz trzeci Specjalny Oœrodek Szkolno -
Wychowawczy Nr 2 im. dra Czes³awa Piskorskie-
go w Szczecinie przyst¹pi³ do spo³ecznej kampa-
nii „Ja nie widzê ciebie, ty zobacz mnie”, któr¹
og³osi³ Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
Nr 1 dla Dzieci i M³odzie¿y S³abo Widz¹cej i Nie-
widomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy.

G³ówne cele tej kampanii, której patronuje miê-
dzy innymi Minister Edukacji Narodowej, to:

• kszta³towanie postaw spo³ecznych opartych
na otwartoœci, tolerancji i empatii wobec osób z
niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹,

• przygotowanie spo³eczeñstwa do udzielania
w³aœciwej pomocy osobom z dysfunkcj¹ wzroku,
zauwa¿enie ich problemów,

• w³¹czenie w obchody Miêdzynarodowego Dnia
Bia³ej Laski (œwiêta osób z dysfunkcj¹ wzroku ob-
chodzonego 15 paŸdziernika) jak najszerszej grupy
przedszkoli, szkó³, placówek oœwiatowych, samo-
rz¹dów i innych organizacji z terenu ca³ej Polski.

Ka¿da placówka oœwiatowa przystêpuj¹c do ta-
kiej kampanii mo¿e otrzymaæ czasowy certyfikat
„Placówki przyjaznej osobom niewidomym”.

Ja nie widzê Ciebie,
Ty zobacz mnie 2019

Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 2

W SOSW Nr 2 kampania ta w tym roku trwa-
³a dziesiêæ dni. Uczestniczyli w niej nie tylko
wychowankowie Oœrodka, ale tak¿e ich bliscy,
przyjaciele, zaprzyjaŸnieni cz³onkowie Pol-
skiego Zwi¹zku Niewidomych i innych stowa-
rzyszeñ. Kampaniê rozpoczêto projekcj¹ filmu
„Imagine”, który opowiada³ o niekonwencjo-
nalnych metodach nauczania orientacji prze-
strzennej niewidomej m³odzie¿y przez niewi-
domego instruktora. Film zrobi³ wielkie wra-
¿enie na widzach. Po projekcji rozgorza³a dys-
kusja, widzowie dzielili siê swoimi wra¿enia-
mi, w¹tpliwoœciami i spostrze¿eniami.

W nastêpnych dniach odby³y siê zajêcia edu-
kacyjne w szko³ach wchodz¹cych w sk³ad SOSW
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Nr 2 (Bran¿owa Szko³a I stopnia Nr 12, Szko³a
Przysposabiaj¹ca do Pracy Nr 2). W czasie tych
zajêæ wychowankowie Oœrodka poznali historiê
Œwiêta Miêdzynarodowego Dnia Bia³ej Laski. Za-
poznali siê z listem napisanym przez wychowan-
ka SOSW im. L. Braille'a w Bydgoszczy. Dowie-
dzieli siê jak pomóc osobie z dysfunkcj¹ wzroku
ogl¹daj¹c film „N jak niewidomy”. Poznali alfa-
bet Braille'a oraz zapoznali siê z  czasopismami
wydawanymi alfabetem Braille'a i powiêkszonym
drukiem („Promyczek”, „Œwiate³ko”) dla dzieci i
m³odzie¿y z dysfunkcj¹ wzroku oraz czasopisma
dla doros³ych – „Pochodnia”. Poznali przedmio-
ty u³atwiaj¹ce osobom z dysfunkcj¹ wzroku czyn-
noœci dnia codziennego (czujnik pomiaru cieczy,
ró¿ne lupy, ig³y brajlowskie, ig³y do szycia , bi-
lonówki, bia³¹ laskê, mówi¹cy termometr, mówi¹-
cy zegarek, czytak itd).

Przeprowadzono wœród m³odzie¿y æwiczenia,
które pozwoli³y im na wejœcie w œwiat osób nie-
widomych i poradziæ sobie z czynnoœciami dnia
codziennego. M³odzie¿ z zawi¹zanymi oczami
chodzi³a z bia³¹ lask¹ pokonuj¹c ró¿ne przeszko-
dy, robi³a herbatê korzystaj¹c z czujnika pomia-
ru cieczy, robi³a zakupy korzystaj¹c z „bilonó-
wek”, próbowa³a nawlec ig³ê i przyszyæ guzik,
u³o¿yæ potrawy na talerzu korzystaj¹c z zasady
uk³adu na tarczy zegara.

M³odzie¿ zosta³a zapoznana z mo¿liwoœciami
jakimi dysponuj¹ wspó³czesne urz¹dzenia u³atwia-
j¹ce komunikacjê spo³eczn¹ jak komputery, smart-
fony i  ipady. Pozna³a równie¿ kilka aplikacji,
które znacznie u³atwiaj¹ ¿ycie osobom niewido-
mym. Kulminacj¹ kampanii by³y uroczyste ob-
chody Miêdzynarodowego Dnia Bia³ej Laski, w
których udzia³ wziêli cz³onkowie kó³ „Szczecin-
Centrum” i „Szczecin-Prawobrze¿e”  Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych. Podczas tej uroczystoœci
m³odzie¿ zajmowa³a siê osobami niepe³nospraw-
nymi wzrokowo pomagaj¹c im w przemieszcza-
niu siê po placówce, obs³uguj¹c ich podczas uro-
czystego przyjêcia, odprowadzaj¹c po imprezie
do domów i na przystanki tramwajowe. M³odzie¿

przygotowa³a równie¿ wystêpy artystyczne, któ-
re zaprezentowa³a podczas imprezy, podziwia³a
równie¿ artystyczne wystêpy cz³onków Polskie-
go Zwi¹zku Niewidomych. By³y to szczególnie
mi³e chwile dla osób zrzeszonych w Polskim
Zwi¹zku Niewidomych, które na co dzieñ ze
wzglêdu na swoj¹ niepe³nosprawnoœæ rzadko
opuszczaj¹ swoje domy. Przebywanie wœród m³o-
dych, sympatycznych ludzi w atmosferze ¿yczli-
woœci i otwartoœci to dla nich wielka radoœæ.

Wszystkie dzia³ania podczas tej kampanii by³y
przyjmowane przez m³odzie¿ z wielkim zaciekawie-
niem. Informacje zdobyte podczas tej kampanii
znacznie pog³êbi³y ich wiedzê na temat œwiata osób
z dysfunkcj¹ wzroku.  Mamy nadziejê, ze wszyst-
kie te dzia³ania pozwol¹ im w przysz³oœci na otwar-
te i empatyczne postrzeganie osób z dysfunkcja
wzroku oraz udzielanie im  w³aœciwej pomocy.

Halina Czosnowicz



18

Sposoby osi¹gania celów kszta³cenia
i wychowania

Przedszkole skoncentrowane na jednostce, wspieraj¹ce dziecko we wszystkich obszarach rozwojo-
wych, opiera siê na paradygmacie konstruktywizmu.

Do osi¹gania zawartych w programie celów kszta³cenia i wychowania skupionych na rozwijaniu
ró¿norodnych zdolnoœciach dziecka proponuje siê specjaln¹ organizacjê przestrzeni sali przedszkol-
nej, która powinna uwzglêdniaæ oœrodki (k¹ciki zainteresowañ) s³u¿¹ce do zabawy i uczenia siê,
wyposa¿one w liczne materia³y i pomoce dydaktyczne zachêcaj¹ce dzieci do podejmowania wielo-
kierunkowej aktywnoœci.

KU DZIECKU(2)

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Barbara Bilewicz-KuŸnia, Teresa Parczewska

Tabela 1. Materia³y i œrodki dydaktyczne niezbêdne do rozwijania wielokierunkowych zdolnoœci dziecka

Oœrodki zainteresowañ
Rodzaje

rozwijanych
zdolnoœci

Materia³y i œrodki dydaktyczne

Oœrodek zabawy wszystkie zdolnoœci
kierunkowe
i zdolnoœci twórcze

K¹cik lalek: kuchnia, komplet wy-
poczynkowy, stolik, ko³yski, wózki, lal-
ki, akcesoria kuchenne.

K¹cik samochodowy i ruchu drogo-
wego: samochody, poci¹gi, samoloty,
drewniane znaki drogowe, plansze uli-
cy, gara¿e, ksi¹¿ki o ruchu drogowym,
gry planszowe, nagrania ulicy.

K¹cik kosmetyczny i fryzjerski: toa-
letka, suszarki, lokówki, prostownice,
szczotki, grzebienie, ozdoby do w³o-
sów, no¿yce do strzy¿enia w³osów.

K¹cik sklepowy: atrapy produktów
spo¿ywczych lub innych (w zale¿no-
œci od zainteresowañ dzieci), monety i
banknoty, etykiety.

Kwiaciarnia: ró¿ne gatunki sztucz-
nych roœlin doniczkowych i ciêtych,
wazony ró¿nej wielkoœci i kszta³tu,
wst¹¿ki do wi¹zania bukietów, ksi¹¿ki
z ilustracjami.
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Oœrodek biblioteczny s³owno-jêzykowe,
intrapersonalne,
interpersonalne,
egzystencjalne,
przyrodnicze

Ksi¹¿ki (o charakterze literackim,
komiksowym, popularnonaukowym),
encyklopedie, czasopisma, historyjki
obrazkowe, ilustracje, litery magnetycz-
ne, suwaki, rozsypanki literowo- syla-
bowo-wyrazowe, ³amig³ówki, krzy¿ów-
ki, rebusy, zabawy planszowe, uk³adan-
ki tematyczne, mozaiki literowe, wyra-
zy i zdania do czytania globalnego, gry
planszowe, kasety i p³yty, magnetofon,
dyktafon, mapy, kolorowy papier o ró¿-
nej fakturze i wielkoœci, bindownica,
zszywacze, folie, kalka, piecz¹tki, przy-
bory do pisania, rysowania i koloro-
wania, karty pracy do pisania po œla-
dzie, kalki do kalkowania, komputery
z dostêpem do Internetu, rzutnik pisma.

Oœrodek ekspresji
ilustracyjnowizualnej

wizualnoprzestrzenne,
interpersonalne,
intrapersonalne,
muzyczne,
cielesnokinestetyczne

Scena, kurtyna, parawany, mikrofon,
stroje do przebierania siê (kostiumy,
peruki, lustra, dekoracje, rekwizyty,
maski, czapeczki, kapelusze, sukienki,
opaski, wianki, peleryny, chustki, ba-
we³niane koszulki), marionetki, kukie³-
ki, pacynki, marionetki, plastelina, kar-
tony ró¿nego formatu, kszta³tu i faktu-
ry, kalka techniczna, bibu³a, krepina,
gaza, papier kolorowy, wzorniki do od-
rysowywania, modelina, masa solna,
zestawy do majsterkowania, domki dla
lalek, przybory do rysowania i malo-
wania (kredki o³ówkowe, œwiecowe,
o³ówki, mazaki), stemple, druciki,
skrzynia skarbów (pude³ka, puszki,
szpulki, sznurki, druty, nakrêtki, skraw-
ki materia³u, torebki papierowe, wyt³a-
czanki, opakowania po nabiale), kamera
wideo, komputer, rzutnik.
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Oœrodek naukowo-eksperymen-
-talny i matematyczny

logiczno-
-matematyczne,
przyrodnicze,
wizualno-
-przestrzenne,
interpersonalne

Przedmioty do manipulowania, kal-
kulatory, klocki, kostki do gry, gry
planszowe, kolorowe pionki, spinacze,
guziki, klamerki do bielizny, bry³y geo-
metryczne, mozaika geometryczna, licz-
many, cyfry, znaki matematyczne, pa-
tyczki, klocki Dinesa i liczby w kolo-
rach, geoplany, gumki, miary metrycz-
ne, banknoty i monety; kompasy, lupy,
lornetki, mikroskop, pojemniki ró¿nej
wielkoœci, konewki, termometry (lekar-
ski, zaokienny, pokojowy, meteorolo-
giczny, laboratoryjny), wiatromierz,
deszczomierz, stopery, hodowle i upra-
wy zió³, terrarium dla owadów, akwa-
rium z rybami, akwarium dla ¿ab i
¿ó³wi, eksponaty przyrodnicze, kamie-
nie, minera³y, przetwory, makieta uk³a-
du s³onecznego, kalendarz pogody,
lupy, mikroskopy, zielniki, albumy, fo-
tografie, komputery.

Oœrodek muzyczny muzyczne,
cielesno-
-kinestetyczne,
intrapersonalne
interpersonalne

Instrumenty perkusyjne, grzechotki,
brzêkade³ka zrobione z plastykowych
i metalowych puszek, sitek, kapsli
drewnianych patyków, inne niekonwen-
cjonalne instrumenty muzyczne (pusz-
ki z grochem, kasz¹, pude³ka z kaszta-
nami, grzebienie), sprzêt do nagrywa-
nia i odtwarzania muzyki, dyktafon,
s³uchawki, komputer z kart¹ muzyczn¹,
ilustracje, p³yty CD i kasety z muzyk¹
powa¿n¹, rozrywkow¹, z instrukta¿em,
odg³osami ró¿nych œrodowisk, ilustra-
cje instrumentów muzycznych i ich
nazwy, pianino.

Oœrodek religijny intrapersonalne,
interpersonalne,
egzystencjalne

Ilustracje ró¿nych œwi¹tyñ, Biblie dla
dzieci z obrazkami, filmy o tematyce
religijnej, kasety z pieœniami religijny-
mi, œwiece, figurki œwiêtych, atrybuty
œwi¹t religijnych.
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Oœrodek budowniczo-malarski wizualnoprzestrzenne,
logicznomatematyczne,
cielesnokinestetyczne,
interpersonalne
intrapersonalnych

Klocki ró¿nej wielkoœci, kszta³tu i
koloru, pude³ka, papiery do rysowania
i malowania, brystol, karton, gazety,
kartony, plastelina, modelina, ciastoli-
na, kleje, ¿ele, glina, gips, pêdzle ró¿-
nej wielkoœci, pojemniki na wodê, ma-
teria³ przyrodniczy do konstruowania,
wa³ki do malowania, farby, palety, szta-
lugi, kredki, kreda kolorowa, wêgiel
rysunkowy, flamastry, zakreœlacze, po-
jemniki plastikowe, butelki po napo-
jach, pojemniki po nabiale, wyt³aczan-
ki, opakowania po ¿arówkach, wkrêty
ró¿nej d³ugoœci, narzêdzia do majster-
kowania, zestawy monta¿owe ze sche-
matami, taœmy klej¹ce.

Oœrodek odpoczynku, marzeñ
i relaksacji

egzystencjalne,
intrapersonalne,
cielesno-
-kinestetyczne

Namiot, zabawki – przytulanki,
ksi¹¿ki, kanapa, hamak, fotel bujany,
poduchy, pi³ki do siedzenia, karimaty,
ma³e poduszeczki (ka¿de dziecko ma
swoj¹), dyski do siedzenia, pi³ki tera-
peutyczne, p³ytoteka z muzyk¹ relak-
sacyjn¹.
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Do realizacji treœci programowych zaleca siê me-

tody wynikaj¹ce z koncepcji wielostronnego kszta³-
cenia Wincentego Okonia28, która przewiduje czte-
ry strategie nauczania uczenia siê:

1. Asocjacyjna (A) – nastawiona na przyswajanie
przez dzieci gotowej wiedzy. Wymaga stosowania
podaj¹co-ilustracyjnych metod nauczania, takich
jak: gromadzenie przez dzieci œrodków dydaktycz-
nych, przeprowadzanie wywiadów, zapamiêtywania
wiadomoœci podawanych przez nauczyciela;

2. Badawcza (P) – polega na samodzielnym zdo-
bywaniu przez dzieci wiedzy na drodze rozwi¹zy-
wania problemów, szukania odpowiedzi na pytania
problemowe, rozwi¹zywania zadañ ró¿nymi sposo-
bami, samodzielnego podejmowania decyzji, oce-
niania i wartoœciowania zachowañ, wytworów pra-
cy, obserwowania;

3. Eksponuj¹ca (E) – zmierza do wyzwalania i
pobudzania prze¿yæ dzieci poprzez eksponowanie
ró¿norodnych utworów muzycznych, plastycznych
i ró¿nych dzie³ sztuki, jak te¿ wykorzystywanie
metod ekspresji: s³ownej, muzycznej, ruchowej, tech-
nicznej, dramowej;

4. Operacyjna (O) – oparta na ró¿nych dzia³a-
niach dzieci, wymagaj¹ca stosowania metod prak-
tycznych. Mog¹ to byæ ró¿nego typu doœwiadcze-
nia i eksperymenty, zajêcia praktyczne, wytwórcze,
ekspresyjne, gospodarcze, spo³ecznie u¿yteczne.

W grupie metod asymilacji wiedzy znajduj¹ siê:
pogadanka – jest to rozmowa ukierunkowana na-

uczyciela z dzieæmi polegaj¹ca na tym, ¿e nauczy-
ciel zadaj¹c pytania, równoczeœnie przewiduje od-
powiedzi dzieci;

praca z ksi¹¿k¹ – polega na omawianiu ilustracji
w niej zawartych oraz wykorzystaniu tekstu literac-
kiego. W starszych grupach nauczyciel mo¿e wy-
korzystywaæ encyklopedie, s³owniki, czasopisma,
atlasy geograficzne, mapy. Dzieci w wieku przed-
szkolnym wykazuj¹ szczególne zainteresowanie
ksi¹¿k¹ i potrzebê kontaktu z ni¹.

W grupie metod samodzielnego dochodzenia do
wiedzy wyró¿nia siê:

• metody sytuacyjne – polegaj¹ce na wprowadza-
niu dzieci w konkretn¹ sytuacjê. Zadaniem dzieci
jest zrozumieæ tê sytuacjê i podj¹æ konkretne dzia³a-
nia zwi¹zane z jej rozwi¹zaniem. Wa¿ne jest przewi-
dywanie skutków podejmowanych decyzji i zdawa-
nie sobie sprawy z odpowiedzialnoœci z podejmowa-
nych decyzji i dokonywanych wyborów. Metody
sytuacyjne stosuje siê z dzieæmi 5-6-letnimi;

• burzê mózgów – nazywan¹ gie³d¹ pomys³ów,
polegaj¹c¹ na zespo³owym rozwi¹zywaniu proble-
mu lub zadania. Nale¿y d¹¿yæ do tego, aby zespó³
wynalaz³ jak najwiêcej nowych, czêsto zaskakuj¹-
cych pomys³ów. Ka¿dy pomys³ jest dobry, ale ze-
spó³ wybiera najlepszy, zgodnie z którym rozwi¹-
zuje siê problem. Burzê mózgów stosujemy w pra-
cy z dzieæmi 5-6-letnimi;

• gry dydaktyczne – charakteryzuj¹ siê tym,
¿e wystêpuje w nich element zabawowy, zada-
nie dydaktyczne i regu³y gry. S¹ one wykorzy-
stywane szczególnie wtedy, gdy nauczyciel za-
mierza doprowadziæ dzieci do twórczego opa-
nowania wiadomoœci, przyzwyczajeñ i nawyków.

Wœród gier dydaktycznych wyró¿nia siê gry:
s³owne, obrazkowe, dydaktyczno-ruchowe, kom-
puterowe, z u¿yciem rzeczywistych przedmiotów.
Mog¹ one byæ wykorzystywane we wszystkich
grupach wiekowych z uwzglêdnieniem mo¿li-
woœci rozwojowych dziecka. Gry dydaktyczne
s³u¿¹ procesowi poznania, a tak¿e spe³niaj¹ cele
wychowawcze. Ucz¹ poszanowania regu³, wspó³-
zawodnictwa, sprzyjaj¹ uspo³ecznieniu dziecka,
przyzwyczajaj¹ zarówno do wygrywania jak i do
przegrywania. Najwy¿sze walory dydaktyczne
maj¹ gry strategiczne. Wyró¿nia siê: gry w gie³-
dê pomys³ów – zespo³owe poszukiwanie pomy-
s³ów rozwi¹zania jakiegoœ zadania, np. jak po-
mys³owo zorganizowaæ plac zabaw na osiedlu,
do gry potrzebne s¹ materia³y które u³atwi¹ roz-
wi¹zanie; gry sytuacyjne – wprowadza siê dzie-
ci w jak¹œ z³o¿on¹ sytuacjê i musz¹ podj¹æ de-
cyzjê w sprawie jej rozwi¹zania, a nastêpnie prze-
widzieæ skutki tej decyzji; gry symulacyjne –
uczestnikom zabawy przydziela siê okreœlone role
do odtworzenia;

• obserwacjê i pomiar – które polegaj¹ na plano-
wym i œwiadomym spostrzeganiu przedmiotów, zja-
wisk i procesów. Obserwacje mog¹ byæ przeprowa-
dzane w pomieszczeniu lub naturalnym œrodowi-
sku, podczas bli¿szych i dalszych wycieczek. Ob-
serwacji niekiedy towarzyszy pomiar, czyli czyn-
noœci wykonywane przez dzieci, pozwalaj¹ce okre-
œliæ iloœciow¹ stronê obserwowanych przedmiotów,
zjawisk, procesów. W przedszkolu tylko niektóre
obserwacje maj¹ charakter pomiaru, np. pomiar od-
leg³oœci krokami lub sznurkiem, pomiar temperatu-
ry powietrza, iloœci nasion, si³y wiatru.

Do metod waloryzacyjnych/eksponuj¹cych za-
liczamy:

• metody impresyjne – sprowadzaj¹ siê do orga-
nizowania uczestnictwa dzieci w sytuacjach, w któ-
rych eksponowane s¹ ró¿ne wartoœci (spo³eczne,
moralne, estetyczne, naukowe) wywo³uj¹ce prze¿y-
cia emocjonalne. Dziêki tym metodom dzieci zdo-
bywaj¹ wiadomoœci o œwiecie, wyprowadzaj¹ wnio-
ski praktyczne, które u³atwiaj¹ kszta³towanie prze-
konañ i postaw. Polegaj¹ one na wywo³ywaniu ta-
kich czynnoœci jak: zdobywanie informacji o dzie-
le, pe³ne skupienia uczestnictwo w odbiorze, sto-
sowna forma aktywnoœci, konfrontacja idei zawar-
tej w dziele z zachowaniem siê uczestników.

• metody ekspresyjne – polegaj¹ na wyra¿aniu w³a-
snych prze¿yæ, uczuæ w konkretnej dzia³alnoœci, a
tak¿e w twórczoœci plastycznej, s³ownej, muzycznej,
konstrukcyjnej. Na przyk³ad chodzi tu o czynny
udzia³ dzieci w przedstawieniu przedszkolnym, o pre-
zentacjê na wystawach okreœlonych obiektów wyko-
nanych samodzielnie przez dzieci, o tworzenie albu-
mów, map, krajobrazów swojej miejscowoœci.

W grupie metod praktycznych znajduj¹ siê:
• metoda æwiczeñ utrwalaj¹cych – ma na celu

pobudzanie dzieci do powtarzania czynnoœci wcze-
œniej poznanych i doœwiadczonych, które maj¹ do-
prowadziæ do przyzwyczajeñ i nawyków oraz
ukszta³towania ró¿norodnych umiejêtnoœci;

• metoda æwiczeñ terenowych i technicznych;
• prace hodowlane w przedszkolu i w domu;
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• prace spo³ecznie u¿yteczne na rzecz œrodowiska

i przedszkola (porz¹dkowanie terenu wokó³ budyn-
ku przedszkolnego);

• udzia³ dzieci w ró¿nych akcjach (sadzenie drzew
na terenie przedszkola, dokarmianie zwierz¹t zim¹)
oraz uroczystoœciach;

• metoda stawiania zadañ – ma na celu pobu-
dziæ aktywnoœæ psychoruchow¹ dzieci. Zadania
mog¹ polegaæ na organizowaniu sytuacji stawiaj¹-
cych dzieci przed koniecznoœci¹ samodzielnego
poszukiwania rozwi¹zania problemu w dzia³aniu.

Poniewa¿ w tej samej grupie wiekowej dzieci
wykazuj¹ zró¿nicowane umiejêtnoœci, potrzeby,
zainteresowania i uzdolnienia, dlatego te¿ ko-
nieczne jest respektowanie ró¿nic indywidualnych
miêdzy dzieæmi. Jesteœmy zdania, podobnie jak
Krystyna Cha³as, i¿ podstawowym warunkiem bu-
dzenia zainteresowañ jest stwarzanie sytuacji, któ-
re poci¹gaj¹ wychowanka sw¹ problematyczno-
œci¹, oryginalnoœci¹, aktualnoœci¹, konfliktem,
st¹d potrzeba, by nauczyciel stwarza³ dzieciom
sytuacje problemowe – zadania poznawcze do roz-
wi¹zania, udziela³ wskazówek i wzmacnia³ efek-
ty pracy dzieci poprzez aprobatê. Takie mo¿li-
woœci daje metoda projektów, która w literaturze
psychopedagogicznej (John A. Stevenson29) jest
ceniona ze wzglêdu sw¹ skutecznoœæ. Metoda
projektów pozwala dzieciom na czynny udzia³ w
procesie nabywania nowej wiedzy, zwraca uwagê
na podmiotowoœæ dziecka, pozwala dziecku na
samodzielne konstruowanie wiedzy i s³u¿y naby-
waniu przez nie umiejêtnoœci w zakresie: czyta-
nia, pisania s³uchania, mówienia, twórczego my-
œlenia, planowania i organizacji pracy, zbierania
informacji, zadawania pytañ, wspó³pracy w gru-
pie, rozwi¹zywania problemów, samodzielnoœci,
komunikowania siê, oceniania i prezentacji w³a-
snej pracy.

Metoda projektów jest „sposobem wspierania
aktywnego, zaanga¿owanego i celowego uczenia
siê oraz rozwoju intelektualnego dziecka”30. Pro-
jekt odznacza siê pog³êbionym badaniem danego
tematu o du¿ej wartoœci poznawczej. Punktem wyj-
œcia dla projektu powinna byæ sytuacja problemo-
wa, wzbudzaj¹ca zainteresowanie dzieci. Zalet¹ tej
metody jest wi¹zanie dzia³alnoœci praktycznej z prac¹
umys³ow¹. Poznawanie dokonuje siê w wyniku ba-
dania otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Realizacja projektu
przebiega w trzech etapach: etap I – pocz¹tek pro-
jektu, etap II – realizacja projektu, etap III – zakoñ-
czenie projektu.

• W pierwszym etapie projektu nastêpuje wybór
tematu – pojawia siê on w wyniku zainteresowañ
dzieci lub wynika z inicjatywy nauczyciela (czy
jego programu pracy). W grupie ma³ych dzieci wiêk-
sze szanse powodzenia ma projekt, którego temat
nie jest abstrakcyjny, lecz konkretny, oparty na bez-
poœrednim doœwiadczeniu, z wykorzystaniem auten-
tycznych obiektów, stwarzaj¹c ma³ym badaczom oka-
zjê pos³u¿enia siê nimi. Projekty maj¹ wiêksze szanse
dostarczyæ dzieciom wiedzy i wzbogaciæ ich umie-
jêtnoœci, jeœli dotycz¹ tematów zwi¹zanych z istot-
nymi uwarunkowaniami wystêpuj¹cymi w ich œro-
dowisku.

Po wyborze tematu, nauczyciel przygotowuje w³a-
sny plan dzia³ania w formie siatki wstêpnej, dokonu-
j¹c jednoczeœnie oceny, czy temat jest zgodny z pro-
gramem wychowania przedszkolnego. Siatka jest ro-
dzajem graficznego przedstawienia powi¹zañ pomiê-
dzy propozycjami, czy pytaniami dzieci, które na-
uczyciel zapisuje (co dodatkowo wspomaga zainte-
resowanie dzieci czytaniem i pisaniem). Dzieci wy-
suwaj¹ propozycje, nauczyciel zapisuje ich pomy-
s³y, pytania, kieruje aktywnoœci¹ dzieci w celu usta-
lenia strategii umo¿liwiaj¹cej znalezienie odpowie-
dzi na postawione pytania. Na tym etapie wystêpuje
planowanie: jakie œrodki s¹ potrzebne do znalezie-
nia odpowiedzi na problemy badawcze, jakich eks-
pertów mo¿na zaprosiæ do wspó³pracy, czy i jak w³¹-
czyæ rodziców do wspó³pracy z grup¹, w jaki sposób
dzieci zaprezentuj¹ to, czego siê nauczy³y. Rozryso-
wanie siatki wstêpnej pomaga nauczycielowi prze-
widzieæ mo¿liwe kierunki rozwoju tematu i przygo-
towaæ siê do ewentualnych pytañ dzieci, zastanowiæ
siê nad sposobami zintegrowania i zastosowania wie-
dzy i umiejêtnoœci oraz przygotowaæ potrzebne ma-
teria³y, które wzbogac¹ zajêcia.

• W drugim etapie nastêpuje wnikliwe zg³êbie-
nie tematu przez ma³ych badaczy, próba znalezie-
nia odpowiedzi na postawione pytania oraz formu-
³owanie nowych, bardziej z³o¿onych pytañ. Wzbo-
gacenie listy pytañ ma na celu zachêcenie dzieci
do g³êbszego przemyœlenia tematu. W tej fazie pro-
jektu warto w³¹czyæ do wspó³pracy rodziców, któ-
rzy mog¹ pomóc np. w gromadzeniu materia³ów po-
trzebnych w realizacji tematu. W fazie realizacji
projektu niezwykle istotne jest przygotowanie pla-
nu aktywnoœci badawczej. W fazie realizacji pro-
jektu nauczyciel dokonuje starannej analizy miejsc,
gdzie mog³yby siê odbywaæ zajêcia w terenie.

Wa¿nym elementem jest staranna analiza miejsc
zajêæ terenowych pod k¹tem: bezpieczeñstwa, aktyw-
noœci badawczej dzieci, udzia³u ekspertów (pracow-
ników), pomocy dydaktycznych. Dzieci na tym eta-
pie projektu maj¹ mo¿liwoœæ wykorzystania oraz
dalszego doskonalenia ró¿norodnych umiejêtnoœci.
Do najwa¿niejszych nale¿¹: umiejêtnoœæ zadawania
pytañ osobom doros³ym, umiejêtnoœæ obserwowania,
umiejêtnoœci zwi¹zane ze sporz¹dzaniem szkiców i
rysunków z obserwacji, fotografowanie, umiejêtnoœæ
obserwowania innych osób przy pracy np. garncarza
lub rzeŸbiarza. Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ drugiego eta-
pu jest aktywnoœæ badawcza dzieci, na któr¹ sk³a-
daj¹ siê: wyprawy w teren, rozmowy z ekspertami,
bezpoœrednie poznawanie przedmiotów oraz korzy-
stanie z ró¿nych materia³ów Ÿród³owych. Wówczas,
gdy mo¿liwe s¹ takie zajêcia w terenie, ka¿de z dzie-
ci dostaje okreœlone zadania (stawianie pytañ, robie-
nie rysunków, fotografii, gromadzenie materia³ów).

• W etapie trzecim dzieci musz¹ ustaliæ: jakimi
nowo nabytymi informacjami chc¹ siê podzieliæ z
innymi, w jaki sposób to zrobi¹ oraz wykonaæ to,
co postanowili. Nauczyciel powinien przeprowadziæ
z dzieæmi dyskusjê podsumowuj¹c¹, dokonaæ ana-
lizy wykonanego projektu i oceniæ stopieñ realiza-
cji zak³adanych celów.

Dokumentowanie realizowanych w ramach pro-
jektu zadañ, mo¿e mieæ charakter tabelaryczny.
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Placówki przedszkolne, jako instytucje wspie-
raj¹ce rozwój dziecka, wœród wielu wa¿nych funk-
cji pe³ni¹ równie¿ funkcjê diagnostyczno-progno-
styczn¹. Oznacza to, i¿ nauczyciele s¹ zobligo-
wani do ci¹g³ego, systematycznego poznawania
rozwijaj¹cego siê dziecka, do okreœlania zmian
rozwojowych, przewidywania ich jakoœci, w³¹cz-
nie z prognoz¹ szkoln¹.

Dziecko bêd¹ce w wieku przedszkolnym
przekazuje wiedzê o sobie za pomoc¹ w³asne-
go dzia³ania, poprzez aktywnoœæ sensoryczn¹
i motoryczn¹, dlatego te¿ podstawow¹ metod¹
diagnostyczn¹ w programie KU DZIECKU jest
obserwacja.

Obserwacja (³ac. observatio - uwa¿ne przygl¹-
danie siê czemuœ, skupienie na czymœ uwagi) - to
metoda, której istotn¹ cech¹ jest nieingerowanie
w przebieg badanych zjawisk, a ograniczanie siê
do rejestrowania ich naturalnego przebiegu. Prio-
rytetem takiej diagnozy jest myœl, ¿e obserwuje-
my dziecko NIE PO TO, ABY JE OCENIAÆ,
ALE PO TO, ABY JE POZNAÆ.31

Uznajemy, ¿e diagnoza powinna okreœlaæ kie-
runek pracy z wychowankiem, wyznaczaæ kon-
kretne strategie oddzia³ywañ pedagogicznych wraz
z wykazem dzia³añ dla ka¿dego dziecka o kon-
kretnym profilu zdolnoœci, nie powinna natomiast
mieæ charakteru etykietowania (np. dziecko jest
niegrzeczne, z³oœliwe, nadpobudliwe). Dlatego te¿
obserwacja, jako metoda nauczycielskiej diagno-
zy, ma w procesie edukacyjnym charakter sytu-
acyjny, pozwala na zaobserwowanie zwi¹zku miê-
dzy sytuacj¹, a zachowaniem dziecka. Nauczy-
ciel w sposób zamierzony postrzega zachowania
dziecka w za³o¿onym przez niego uk³adzie bodŸ-
ców sytuacyjnych, sprzyjaj¹cych ujawnianiu siê
zachowañ po¿¹danych.32

Proponujemy, obserwowaæ dziecko w trakcie
jego zabaw indywidualnych i z innymi dzieæmi,
w trakcie podejmowanych zadañ o ró¿nym stop-
niu trudnoœci i sposobie wykonania, w trakcie
szerszych, spo³ecznych interakcji. Istotne dla tej
dzia³alnoœci bêdzie wiêc dokumentowanie aktyw-
noœci i efektów dzia³añ dzieci, co z kolei u³atwi
nauczycielowi okreœlenie preferencji wychowan-
ka, rodzaju i zakresu jego potrzeb, zaciekawie-
nia, zainteresowañ, zdolnoœci, osi¹gniêtych umie-
jêtnoœci, sprawnoœci i nawyków.

Metody diagnozy
osi¹gniêæ

rozwojowych dziecka

Aby nauczyciel móg³ przeprowadziæ rzeteln¹
obserwacjê, musi wiedzieæ, co chce obserwowaæ,
jakie cechy osobowoœciowe, w³aœciwoœci psychicz-
ne, w jakich zachowaniach i sytuacjach siê one
przejawiaj¹, jak d³ugo i jak czêsto. Konieczne jest
równie¿ okreœlenie wskaŸników obserwacji, czyli
pewnych cech, zdarzeñ lub zjawisk, na podsta-
wie których mo¿na wnioskowaæ, ¿e zachodzi dane
zjawisko lub wystêpuje pewna cecha.

Równie wa¿na, jak rzetelne okreœlenie wskaŸ-
ników, jest autoobserwacja, czyli krytyczne, ale
jednoczeœnie twórcze spojrzenie na w³asn¹ pracê,
refleksja nad zwi¹zkiem pomiêdzy zachowaniem
nauczyciela a zachowaniem dziecka.

Proponowana przez nas diagnoza z za³o¿enia i
w praktyce powinna mieæ nastêpuj¹cy charakter,
winna byæ:

• pozytywna – nastawiona na to, co dziecko
umie, chce, mo¿e;

• funkcjonalna – dokonywana w dzia³aniu
dziecka z dzieckiem, w ró¿nych sytuacjach;

• wspieraj¹ca – a nie klasyfikuj¹ca czy selek-
cjonuj¹ca dzieci, opisuj¹ca fakty, a nie bêd¹ca
sum¹ opinii i ocen.33

Proponujemy, by w celu przeprowadzenia dia-
gnozy, nauczyciele pracuj¹cy w oparciu o pro-
gram KU DZIECKU skorzystali z opracowanego
przez nas narzêdzia badawczego, jakim jest Kwe-
stionariusz Zdolnoœci i Osi¹gniêæ Dziecka (Aneks).
Ten sam kwestionariusz mo¿e byæ przedstawiony
rodzicom, pozwoli to uzyskaæ informacje o dziec-
ku z dodatkowego Ÿród³a.

Wype³nianie kwestionariusza powinno byæ po-
przedzone planow¹ obserwacj¹ dziecka po³¹czon¹
z monitorowaniem i dokumentowaniem (fotogra-
fie, nagrania, analiza wytworów itp.) wskaŸników,
œwiadcz¹cych o zaistnieniu pewnej cechy u dziec-
ka. Proponujemy, aby notowaæ (miêdzy innymi
w kwestionariuszu) wnioski o osi¹gniêciach i zdol-
noœciach dziecka dwa razy w roku.

Dodatkowo, jeœli nauczyciel chce poznaæ do-
g³êbniej dziecko i zaplanowaæ pracê wspieraj¹c¹,
mo¿e skorzystaæ z innych, opracowanych przez
nas narz¹dzi badawczych (Aneks):

1. Kwestionariusz zdolnoœci i osi¹gniêæ dziec-
ka. w wieku przedszkolnym;

2. Skala kompetencji emocjonalnych;
3. Skala uzdolnieñ twórczych;
4. Skala kompetencji matematycznych;
5. Kwestionariusz rozmowy z dzieckiem do

badania zainteresowañ przyrodniczych.
lub wystandaryzowanych testów dostêpnych w

literaturze, na przyk³ad:
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• Próby eksperymentalne do oceny rozwoju

analizy i syntezy wzrokowej Haliny Spionek34;
• Test do badania s³uchowej pamiêci fonolo-

gicznej Gra¿yny Krasowicz-Kupis35;
• Test odtwarzania struktur rytmicznych Miry

Stambak36;
• Badanie s³uchu fonematycznego37;
• Test Oziereckiego38 (sprawnoœæ psychomoto-

ryczna);
• Kwestionariusz do badania zachowania siê

dziecka w przedszkolu i szkole (CBI) Earla S.
Schafera i May Aronson39;

• Test Cate-Franc40 (oryginalnoœæ myœlenia i
wyobraŸni).

Zaleca siê, by w toku diagnozy wykorzystywaæ
œrodki audiowizualne. Nagrywaæ za pomoc¹ ka-
mery lub dyktafonu wypowiedzi i wskaŸniki ob-
serwowanych zachowañ dziecka oraz w miarê mo¿-
liwoœci fotografowaæ je. Pozwoli to na rzetelne
przeprowadzenie analizy jakoœciowej zebranego
materia³u badawczego. Wypowiedzi rejestrowane
na noœnikach elektronicznych maj¹ wiele zalet,
przede wszystkim mog¹ byæ odtwarzane przez na-
uczyciela wielokrotnie. W analizie jakoœciowej
wa¿ne s¹ wypowiedzi werbalne i niewerbalne, dziêki
którym nauczyciel oprócz wiedzy, mo¿e identyfi-
kowaæ towarzysz¹ce dzieciom uczucia i emocje.
Zachowania niewerbalne to: mimika, kontakt wzro-
kowy, gesty, pozycja cia³a, zachowanie przestrzen-
ne, barwa i ton g³osu. Wypowiedzi werbalne po-
zwalaj¹ okreœliæ: treœæ wypowiedzi i stopieñ p³yn-
noœci mowy. W przeprowadzaniu diagnozy mo¿li-
woœci i osi¹gniêæ dzieci nale¿y pamiêtaæ, ¿e wy-
powiedzi dzieci nie mog¹ byæ oceniane w katego-
riach: odpowiedŸ dobra lub z³a.

Ewaluacja programu

W procesie ewaluacji niezwykle istotne jest to,
¿e nauczyciel dokumentuje rozwój dziecka, prze-
jawy jego osi¹gniêæ i standardów rozwojowych,
przy pomocy rodziców i samych dzieci gromadzi
i klasyfikuje ró¿ne wytwory ich aktywnoœci,
umieszczaj¹c je w segregatorze, który nosi nazwê
Ksi¹¿ka Przedszkolaka. Mieszcz¹ siê w niej foto-
grafie, prace plastyczne dzieci oraz nagrania z
zabaw swobodnych i kierowanych, œwi¹t i uro-
czystoœci przedszkolnych, urodzin dzieci celebro-
wanych w przedszkolu (patrz fot. Tron dla sole-
nizanta), przegl¹dów teatralnych, muzycznych,
przedstawieñ, wycieczek itp.

W typowej Ksi¹¿ce Przedszkolaka znajd¹ siê
wytwory aktywnoœci:

werbalnej – opowiadania, wiersze, fragmenty
przedstawieñ, dialogi i monologi (w postaci na-
grañ),

• wokalnej – nagrania piosenek œpiewanych
przez dziecko,

• niewerbalnej – fotografie twarzy i ca³ej po-
staci dziecka, karty pracy,

• ruchowej – fotografie robione dzieciom pod-
czas wykonywania zadañ,

• plastycznej – wytwory plastyczne dziecka,
odciski d³oni i stóp dziecka w masie solnej.

Propozycje rozwi¹zañ tworzenia.

Ksi¹¿ki Przedszkolaka

Tron do
œwiêtowania
urodzin
dzieci.
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1.     Lubi przebywaæ na placu zabaw

2.     Chêtnie opiekuje siê zwierzêtami

3.     Samodzielnie pielêgnuje roœliny

4.     Chêtnie uczestniczy w pracach zwi¹zanych

        z hodowl¹ roœlin i zwierz¹t

5.     Zna wiele gatunków zwierz¹t i pyta o nowe

6.     Pamiêta o dokarmianiu zwierz¹t zim¹

7.     Chêtnie uczestniczy w akcjach: Sprz¹tanie Œwiata,

        Œwiêto Ziemi

8.      Lubi odwiedzaæ zoo

9.    Chêtnie odwiedza muzea przyrodnicze

10.   £atwo zapamiêtuje nazwy nowych gatunków roœlin

        i zwierz¹t

11.   Chêtnie ogl¹da programy przyrodnicze

12 .  Chêtnie prowadzi obserwacje przyrodnicze

13.   Zbiera roœliny i pyta o ich nazwy

14.   Zadaje pytania dotycz¹ce zjawisk zachodz¹cych

       w przyrodzie

15.   Chêtnie pos³uguje siê narzêdziami badawczymi

16.   Kolekcjonuje, zbiera okazy przyrodnicze

17.   Przejawia niechêæ do wybranych zwierz¹t (ropucha,

       paj¹k, œlimak)

18.   Lubi wycieczki krajoznawcze i spacery

19.   Zadaje pytania zwi¹zane z ekologi¹

20    Chêtnie pomaga przy pracach na dzia³ce

21.   Chêtnie przelicza ró¿ne przedmioty i ustala wynik

22.   Rozwi¹zuje i uk³ada zagadki

KWESTIONARIUSZ ZDOLNOŒCI I OSI¥GNIÊÆ
DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Imiê i nazwisko dziecka ……………………………………………….........................................……
Data urodzenia…………………………………………………………………………........................
Data wype³niania kwestionariusza…………………………..……………………………….............

LP. Czy i w jakim stopniu dziecko przejawia
podane cechy?

Zdecydo-
-wanie

tak
Tak Rzadko Nie,

wcale
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23.   Chêtnie rozwi¹zuje zadania matematyczne

24.   Lubi pracê na komputerze

25.   Pyta w jaki sposób dzia³aj¹ ró¿ne urz¹dzenia

       techniczne

26.   Lubi gry strategiczne, logiczne oraz ³amig³ówki

27.    Interesuje siê grami stolikowymi

28.   Odczytuje godziny na zegarze

29.    Interesuje siê wykonywaniem pomiarów

30.    £atwo zapamiêtuje ró¿ne numery i liczby

31.    Lubi zabawy w wodzie

32.    Potrafi p³ywaæ

33.    Lubi zajêcia sportowe

34.    £atwo siê uczy nowych gier sportowych

35.    Lubi biegaæ

36.   Rzuca pi³k¹ do celu

37. Jest inicjatorem gier i zabaw ruchowych

38.   Umie jeŸdziæ na nartach, ³y¿wach, rolkach

        i rowerze (proszê podkreœliæ)

39.   Uczêszcza na dodatkowe zajêcia ruchowe

40.   Jest zainteresowane tañcem

41.   Jest ekspresyjne w zabawach ruchowych

42.    W czasie rozmowy u¿ywa mowy cia³a (mimiki

        i gestów)

43.   Jest niespokojne gdy musi przebywaæ d³u¿szy czas

        w jednym miejscu

44.   Lubi s³uchaæ muzyki

45.   Chêtnie œpiewa i nuci

46.   Denerwuje siê, gdy s³yszy muzykê

47.   Jest zainteresowane gr¹ na instrumencie

48.   Gra na jakimœ instrumencie

49.   Szybko zapamiêtuje melodiê

50.   Œpiewa czysto

51.   Ma poczucie rytmu

52.   Dostrzega zmiany rytmu w melodii

53.   Poprawnie odtwarza rytm
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54.   Odró¿nia dŸwiêki wysokie od niskich

55.   Umie rozpoznaæ niew³aœciwie zagrane melodie lub

       niew³aœciwie zaœpiewane fragmenty znanych mu

       piosenek

56.   Rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne

57.   Chêtnie uczestniczy w przestawieniach muzycznych

58.   Jest oryginalne w ekspresji muzyczno-ruchowej

59.   Lubi rysowaæ

60.   Czêsto rysuje i tworzy nowatorskie prace

61.   Interesuj¹ go ró¿ne formy plastyczne

62.   Korzysta z ró¿nych technik plastycznych

63.   Chêtnie wykonuje prace plastyczne

64.   Samodzielnie siêga po materia³y plastyczne

65.   Zachowuje poprawn¹ kompozycjê rysunku

66.   Dok³adnie odtwarza szczegó³y w rysunkach

67.   W jego pracach wystêpuje adekwatny nacisk rêki

       (nie za silny, nie za s³aby)

68.   Tworzy wielobarwne rysunki

69.   Do prac wprowadza elementy dekoracyjne

70.   W pracach wyra¿a emocje

71.   Wykorzystuje perspektywê (w pracach jest g³êbia,

       perspektywa, wieloplanowoœæ)

72.   Tworzy prace abstrakcyjne

73.   Zachowuje proporcje

74.   Wype³nia ca³¹ przestrzeñ kartki

75.   Chêtnie wykonuje prace przestrzenne

        (orgiami, bry³y z masy solnej, gliny lub ciastoliny)

76.   Lubi projektowaæ ubrania dla lalek

77.   Interesuje siê czytaniem

78.   Czyta samodzielnie

79.   Szybko uczy siê nowych s³ów

80.   Pos³uguje siê bogatym s³ownictwem

81.   Lubi opowiadaæ ró¿ne historie

82.   Lubi fantazjowaæ

83.   Chêtnie s³ucha opowiadañ innych osób
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84.   Lubi rozmawiaæ bardziej z doros³ymi ni¿ dzieæmi

85.    Ma dobr¹ pamiêæ do nazw (imion, miejsc,

        ludzi, dat)

86.    Denerwuje siê , gdy ktoœ mówi niepoprawnie pod

        wzglêdem gramatycznym

87.    £atwo zapamiêtuje piosenki i s³owa

        z jêzyka obcego

88.    Interesuje siê pismem

89.   Pos³uguje siê edytorem tekstu

90.   Jest zainteresowane krzy¿ówkami i zadaniami

       anga¿uj¹cymi sferê jêzykow¹

91.   Tworzy opowiadania i wierszyki

92.    Tworzy rymy

93.    Bawi siê samo

94.   Ma swoje pasje o których niezbyt chêtnie siê

        wypowiada

95.   Potrzebuje cichego, spokojnego miejsca po to,

        by samodzielnie pracowaæ

96.   Ma pogodne usposobienie

97.    Nie jest zainteresowane towarzystwem innych

        dzieæmi

98.   Chêtnie nawi¹zuje kontakty z rówieœnikami

99.    £atwo aklimatyzuje siê w nowym œrodowisku

100.  Ma zdolnoœci rozpoznawania swoich mocnych

        i s³abych stron

101.   Uparcie d¹¿y do celu, który sobie postawi³o

102.   Nazywa swoje emocje i emocje innych ludzi

103.   Reaguje przesadnie zachowaniami obronnymi

         na sytuacje stresowe

104.   Chêtnie pomaga innym

105.   Chêtnie dzieli siê zabawkami lub s³odyczami

106.   Wykazuje zachowania empatyczne

107.   Z ³atwoœci¹ nawi¹zuje kontakty z nieznajomymi

108.   Jest cierpliwe

109.   Lubi przewodziæ grupie
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110.   Szanuje pogl¹dy innych

111.    Ma kolegów i przyjació³

112.    Odwiedza swoich kolegów

113.   Chêtnie zaprasza innych do zabawy

114.   Odczytuje emocje innych osób na podstawie

          wyrazu twarzy, oczu, tonu g³osu, gestów

115.    Jest zapraszany przez innych do zabawy

116.    Wolny czas spêdza z rówieœnikami

117.    Potrafi zrezygnowaæ z czegoœ na rzecz innych

118.    Jest samodzielne i zaradne

119.    Lubi porz¹dek, dba o swoje rzeczy

120.    Chêtnie majsterkuje

W jakim stopniu podane ni¿ej okreœlenia odnosz¹ siê
do dziecka?

Zdecydo-
-wanie

tak
Tak Rzadko Nie,

wcale

SKALA KOMPETENCJI EMOCJONALNYCH

Znajomoœæ w³asnych emocji

Pos³uguje siê okreœleniami swoich stanów emocjonalnych
(np. jestem z³y, jest mi smutno, cieszê siê)

Wyra¿a mimik¹ swoje stany emocjonalne
(np. zadowolenie, z³oœæ)

Wyra¿a za pomoc¹ mimiki i gestów swoje prze¿ycia

Kierowanie emocjami

Reaguje gniewem (obra¿a siê, odwraca, odchodzi)

£atwo wybucha z³oœci¹, p³aczem

Przejawia zachowania agresywne (np. bije innych,
atakuje s³owem)

Szybko kontroluje swoje zachowania w przedszkolu
(np. œmiech, okrzyki)

Okazuje radoœæ z osi¹gniêtego wyniku

Wszczyna awantury i k³ótnie

Przejawia cechy bêd¹ce wskaŸnikami uruchamiania
mechanizmów obronnych (zbola³a mina, bóle brzucha)
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£atwo i szybko okazuje uczucia wobec nauczyciela
i innych doros³ych (nadmierne przytulanie siê,
obejmowanie)

Zdolnoœæ motywowania siê

Powstrzymuje siê od p³aczu w chwilach niepowodzenia

Potrafi skupiæ siê na zadaniu ma³o atrakcyjnym
w danej chwili, aby w konsekwencji osi¹gn¹æ
bardziej szczytny cel

Rozpoznawanie emocji u innych

Potrafi okreœliæ emocje bohatera (literackiego,
sztuki teatralnej)

Dostrzega krzywdê innych dzieci

Staje w obronie skrzywdzonych

Kontroluje zachowania innych (np. na zajêciach
dydaktycznych: cicho, nie krzycz, nie przeszkadzaj,
uspokój siê)

Potrafi za pomoc¹ innych form ekspresji
(np. w rysunkach) przedstawiæ np. strach,
zadowolenie, radoœæ, smutek

Nawi¹zywanie i podtrzymywanie zwi¹zków z innymi

Pomaga innym dzieciom

Pociesza kolegê (kole¿ankê) w trudnych sytuacjach

W kontaktach z innymi jest uprzejmy (np. u¿ywa
zwrotów grzecznoœciowych)

Wspó³odczuwa z innymi

Rozpoznaje i nazywa stany emocjonalne innych
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W jakim stopniu podane ni¿ej okreœlenia odnosz¹ siê
do dziecka?

Zdecydo-
-wanie

tak
Tak Rzadko Nie,

wcale

SKALA UZDOLNIEÑ TWÓRCZYCH

Jest pe³en inicjatywy

Jest przywódc¹ grupy lub zabaw

Jest aktywnym dzieckiem

Ma stanowcze, zdecydowane, odwa¿ne pogl¹dy

Jest weso³y i ma ¿yczliwe poczucie humoru

Przejawia siln¹ motywacjê do pracy (ulubionych
zajêæ, zadañ)

W tym, co go interesuje jest dok³adny, d¹¿y do celu

Jest niezale¿ny w myœleniu, nie zmienia zdania
pod wp³ywem innych

Przejawia cechy krytycznego myœlenia i dzia³ania

Przejawia wiele zainteresowañ

Jest dzieckiem witalnym i entuzjastycznym

Jest dzieckiem, które dostrzega i lubi estetykê

Ma typowe dla p³ci (dziewczêce/ch³opiêce) zainteresowania

Ma bogat¹ wyobraŸniê

Wymyœla wiele rozwi¹zañ tego samego problemu.

Podejmuje ryzyko, przejawia niezale¿noœæ,
wyra¿a œmia³o swoje zdanie

Jest oryginalny w ró¿nych formach wypowiedzi (ustnych,
plastycznych, ruchowych), daje niezwykle rzadkie
lub bystre odpowiedzi, jego wytwory odró¿niaj¹ siê

Rówieœnicy zwracaj¹ siê czêsto do niego w ró¿nych
sprawach (pomys³y, wskazówki, decyzje)

Cechuje go szybkie tempo procesów myœlowych

Nie jest zahamowany

Ma zainteresowania czytelnicze

Potrafi siê zwróciæ o pomoc do doros³ych i dzieci

Umie wspó³pracowaæ z innymi i przejawia zdrow¹ rywalizacjê

Posiada zdolnoœæ autoprezentacji

Dobrze siê komunikuje z innymi
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W jakim stopniu podane ni¿ej okreœlenia odnosz¹ siê
do dziecka?

Zdecydo-
-wanie

tak
Tak Rzadko Nie,

wcale

SKALA KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH

Nazywa czêœci cia³a

Ró¿nicuje stronê lew¹ od prawej

Okreœla po³o¿enie przedmiotów wzglêdem siebie

Uk³ada klocki wg podanego rytmu

Wystukuje uk³ad rytmiczny u³o¿ony z klocków

Orientuje siê w sta³ym nastêpstwie:

• dnia i nocy

• pór roku

• dni tygodni

• miesiêcy

Przewiduje skutki przedstawionej sytuacji ¿yciowej

Liczy w zakresie dostêpnym dziecku

Liczy na palcach

Liczy na innych zbiorach zastêpczych

Dodaje i odejmuje na palcach i zbiorach zastêpczych

Ustala wynik dodawania i odejmowania (zakres do 10)

Grupuje obiekty przedstawione na obrazkach

Grupuje obiekty wg okreœlonej cechy

Grupuje obiekty wg wiêcej ni¿ 2 cech jakoœciowych

Ustala sta³¹ liczbê elementów w zbiorze

Ustala równolicznoœæ poprzez

• liczenie

• ³¹czenie w pary

Uk³ada przedmioty w serie rosn¹ce i malej¹ce

Numeruje przedmioty za pomoc¹ liczebników
porz¹dkowych

Porównuje obiekty i szacuje, czy s¹ takiej samej d³ugoœci

Mierzy d³ugoœæ krokami i stopa za stop¹
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Sk³ada siê z dwu czêœci: czêœæ pierwsza pozwala na ustalenie zainteresowañ przy-
rodniczych deklarowanych przez dziecko, czêœæ druga - na ustalenie zainteresowañ
przyrodniczych okazywanych w dzia³aniu. Zarówno w czêœci pierwszej, jak i dru-
giej zaleca siê, ¿eby prowadzone badania by³y nagrywane za pomoc¹ kamery lub
dyktafonu, co pozwoli na rzetelne przeprowadzenie analizy jakoœciowej zebranego
materia³u badawczego. Wypowiedzi rejestrowane na noœnikach elektronicznych maj¹
wiele zalet, przede wszystkim mog¹ byæ przez nauczyciela wielokrotnie odtwarza-
ne. W analizie jakoœciowej wa¿ne s¹ wypowiedzi werbalne i niewerbalne, dziêki
którym mo¿emy oprócz wiedzy, identyfikowaæ towarzysz¹ce dzieciom uczucia i
emocje. Zachowania niewerbalne to mimika, kontakt wzrokowy, gesty, pozycja
cia³a, zachowanie przestrzenne, barwa i ton g³osu. Wypowiedzi werbalne pozwalaj¹
okreœliæ: treœæ wypowiedzi i stopieñ p³ynnoœci mowy. Wypowiedzi dzieci nie s¹
oceniane w kategoriach: odpowiedŸ dobra lub z³a.

Czêœæ I – polega na przeprowadzeniu rozmowy z dzieckiem, kierowanej pytaniami:
1. Czy lubisz obserwowaæ przyrodê? Dlaczego?
2. Co obserwowa³eœ ostatnio? Opowiedz o tym.
3. Jak wygl¹da³by œwiat, gdyby nie by³o roœlin i zwierz¹t?
4. Jakie programy telewizyjne lubisz ogl¹daæ najbardziej? Dlaczego?
5. Jakie czasopisma i ksi¹¿ki czytasz najchêtniej? Dlaczego?
6. Czy lubisz opiekowaæ siê roœlinami? Je¿eli tak, to w jaki sposób to robisz?
7. Czy interesujesz siê zwierzêtami? W jaki sposób zdobywasz informacje na ich temat?
8. Czy lubisz zbieraæ i gromadziæ materia³y przyrodnicze? Je¿eli tak, to jakie?
9. Czy lubisz przeprowadzaæ doœwiadczenia i eksperymenty? Dlaczego?
10. Czy pomagasz zwierzêtom w czasie zimy? Dlaczego i w jaki sposób to robisz?
11. Czy chcia³byœ mieæ w domu jakieœ zwierzê? Jakie i dlaczego?
12. Zadaj pytanie zwi¹zane z przyrod¹.
• Czêœæ II – ma na celu sprawdzenie, jakie s¹ przyrodnicze zainteresowania dzieci

okazywane w konkretnych sytuacjach. Do tych badañ nale¿y wykorzystaæ obserwacjê
kategoryzowan¹. Proponuje siê obserwowanie zachowania dzieci w sytuacjach, gdy:

• zostan¹ zaproszone do przesadzania roœlin ozdobnych (kategorie: zajmuje siê
czymœ innym; tylko obserwuje; chêtnie przesadza roœliny);

• zostan¹ zaproszone do wykonania zielnika (kategorie: nie podejmuje zadania;
tylko obserwuje; nie koñczy rozpoczêtej pracy; wykonuje zielnik);

• zostan¹ wyznaczone do wykonywania obowi¹zków dy¿urnego w k¹ciku przyrod-
niczym (kategorie: nie zagl¹da do k¹cika przyrody; obowi¹zki wykonuje niedbale;
troszczy siê o roœliny i zwierzêta; obowi¹zki wykonuje z du¿ym zaanga¿owaniem);

• zostanie zorganizowana wycieczka do wybranego ekosystemu (kategorie: nie
interesuje siê przyrod¹; obserwuje przyrodê i zbiera materia³y przyrodnicze; pos³u-
guje siê sprzêtem badawczym).

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY Z DZIECKIEM
DO BADANIA ZAINTERESOWAÑ

PRZYRODNICZYCH (konstrukcja w³asna)

Opracowano na podstawie strony internetowej ORE
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”

Bandera opuszczona
Sezon ¿eglarski C¯ 2019

oficjalnie zakoñczony
50 lat „Daru Szczecina” na wodzie, setki zado-

wolonych dzieci, dziesi¹tki kursów i szkoleñ oraz
du¿o sukcesów – tak mo¿na podsumowaæ miniony
sezon 2019 w Centrum ¯eglarskim. Teraz przed
nami kilka zimowych miesiêcy prac szkutniczych,
poszerzanie wiedzy teoretycznej i zajêæ ogólnoro-
zwojowych. Sezon ¿eglarski 2019 w³aœnie dobieg³
koñca. W Centrum ¯eglarskim bandera zosta³a
opuszczona.

miesi¹ce póŸniej za³oga odebra³a zwyciêskie pucha-
ry w tegorocznych regatach The Tall Ships Races, w
klasie C/D oraz bez podzia³u na klasy. Sukcesami
mog¹ siê chwaliæ tak¿e m³odsi wychowankowie C¯
– reprezentacja Szczecina w regatach Baltic Sail Na-
tions Cup zdoby³a I. miejsce w klasie Laser. Podczas
posumowania sezonu wrêczono tak¿e list gratulacyj-
ny dla kapitana „Daru Szczecina”, Wojtka „Bolo”
Maleiki (na zdjêciu)

– Ten sezon by³ bardzo wyj¹tkowy, bardzo mocny.
Realizacja wszystkich planów, regat by³a skupiona
na dobrych wynikach i dobrej organizacji. W imie-
niu Zachodniopomorskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego
chcia³abym podziêkowaæ, pogratulowaæ i ¿yczyæ
dalszych sukcesów. Brawo! – mówi³ w sobotê przed-
stawiciel Zarz¹du ZOZ¯, Wiktor G³owacki. Takie
sezony, pokazuj¹, ¿e szczeciñskie ¿eglarstwo ma siê
doskonale. Minione miesi¹ce to tak¿e mnóstwo rej-
sów nie tylko na wodach Jeziora D¹bie. Wœród nich
wyprawy do Kopenhagi, czy op³ywanie Zalewu
Szczeciñskiego. Z oferty rejsów Centrum ̄ eglarskie-
go skorzysta³o w tym roku 160 osób.

Od lat najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê orga-
nizowane na naszej przystani pó³kolonie. W trak-
cie dwóch miesiêcy wakacji zorganizowaliœmy szeœæ
turnusów pó³kolonii, w których wziê³o udzia³ po-
nad 180 dzieci. W tym roku w ramach wakacyjne-
go wypoczynku odby³y siê cztery obozy, w tym
jeden stacjonarny – maluchy nocowa³y w naszym
schronisku m³odzie¿owym. W czasie lata nasi in-
struktorzy i trenerzy opiekowali siê dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ w ró¿nym wieku, maj¹c tym samym oko³o
500 podopiecznych. Oprócz wakacyjnej oferty ca³y
czas prowadzone by³y zajêcia w ramach sekcji
¿eglarskich, w których obecnie zapisanych jest
ponad 210 dzieci. – Sezon nasz by³ bardzo inten-
sywny i naprawdê udany. Wszystkie wydarzenia,
które mia³y miejsce podczas minionego sezonu zo-
sta³y zorganizowane z myœl¹ o dzieciach i m³o-
dzie¿y. Wypoczynki, pó³kolonie, które z roku na
rok ciesz¹ siê coraz wiêkszym powodzeniem – mó-
wi³a Magdalena Piasecka-Górny. – Serdecznie dziê-
kujemy wszystkim sympatykom i przyjacio³om Cen-
trum ¯eglarskiego za kolejny, wspólny, sezon.

Celina Wo³osz
– rzecznik prasowy Centrum ¯eglarskie

W sobotê, 26 paŸdziernika 2019 r. punktualnie w
po³udnie, przy dŸwiêkach hymnu narodowego, pod-
opieczni C¯ opuœcili banderê na maszcie. To ozna-
ka, ¿e tegoroczny sezon ¿eglarski zosta³ zakoñczo-
ny. Teraz przyszed³ czas na prace szkutnicze i odli-
czanie tygodni do wiosny. – Mam nadziejê, ¿e to
symboliczne zakoñczenie sezonu nie bêdzie ostatnim
dniem ¿eglowania i pogoda pozwoli nam jeszcze
wyp³yn¹æ kilka razy na wodê – mówi³a podczas za-
koñczenia wicedyrektor Centrum ̄ eglarskiego, Mag-
dalena Piasecka-Górny.

To by³ bez w¹tpienia jeden z lepszych sezonów w
naszej jednostce. Od kwietnia ¿eglarska braæ C¯ pra-
cowa³a na najwy¿szych obrotach. Sezon 2019 min¹³
nam pod znakiem jubileuszów, regat na najwy¿szym
poziomie i niesamowitej ¿eglarskiej przygody. Tak
np. 1 czerwca obchodziliœmy 50. regaty o Puchar
Dnia Dziecka. To flagowa impreza C¯, która od pó³
wieku organizowana jest w³aœnie u nas. Dok³adnie
14 czerwca minê³o 50 lat od wodowania czo³owej
jednostki naszego miasta – „Daru Szczecina”. Ten
„piêædziesiêciolatek” pokaza³, ¿e mimo swojego wie-
ku nadal mo¿e zdobywaæ morza i oceany, bo dwa
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Byli
najlepsi w

TTSR'2019
„Zawinêli”

do prezydenta
miasta

Na morzu, na
trasie tegorocz-
nych „tolszipów”,
walczyli z ¿ywio-
³em i w³asnymi
s³aboœciami. Po-
konali konkuren-
cjê i udowodnili,
¿e nadal nie mo¿-
na lekcewa¿yæ 50-
letniego flagowe-
go jachtu naszego
miasta i naszych
m³odych ¿eglarzy
- „Daru Szczeci-
na”. W³aœnie  w
pi¹tek,  25 paŸ-
dziernika br. zwy-
c iêska za ³oga
„Daru Szczecina”,
najlepsza w klasie
C/D oraz bez po-
dzia³u na klasy,
goœci³a u prezy-
denta Szczecina
Piotra Krzystka.
Odebrali gratula-
cje oraz opowiada-
li o swoim kolej-
nym sukcesie, jako
of ic ja lne j  m³o-
dzie¿owej repre-
zentacji naszego
¿eg la r sk iego i
morskiego miasta.
Przypomnijmy, ¿e
kapitanem by³ tym
razem Woj tek
„Bolo” Maleika, a
z-c¹ kapitana Mak-
symilian Bojek.
Gratulujemy!

Celina Wo³osz
– rzecznik prasowy

Centrum
¯eglarskie



40Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„POEZJA
W OBRAZACH”

Szczecin 2019 r.
Na tegoroczny konkurs wp³ynê³o 59 prac plastycz-

nych z 9 placówek. Komisja w sk³adzie – Mariola Gro-
chowska (przewodnicz¹ca), Bogumi³a KuŸnicka i Ewa
Karasiñska – nagrodzi³a, wyró¿ni³a oraz zakwalifiko-
wa³a do wystawy pokonkursowej nastêpuj¹ce prace:

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Dzieñ Dyni
w Akademii Edukacji Przedszkolaka

Pa³ac M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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Festiwal drewna
14-16 listopada w Pa³acu M³odzie¿y odby³y siê warsz-

taty dla m³odzie¿y i doros³ych, które przybli¿a³y pracê
leœnika oraz niezwyk³y i cenny materia³ jakim jest
DREWNO. Mentorami wydarzenia i prowadz¹cymi
warsztaty byli „Niepokorni Stolarze” (Rob in Wood) –
twórcy o wielkiej pasji, rozmi³owani w drewnie i lesie,
niezwykli rzemieœlnicy i bajarze, którzy udowadniali
uczestnikom spotkañ, ¿e DREWNO JEST SUPER! Jako
materia³ ma wszechstronne zastosowanie i to jak je
wykorzystamy zale¿y tylko od nas i naszej wyobraŸni.
Warsztaty sk³ada³y siê z  czêœci prelekcyjnej oraz warsz-
tatowej, na której wszyscy uczestnicy mogli samodziel-
nie wykonaæ dla siebie lub bliskich pami¹tkowy upo-
minek z drewna.

Organizator projektu – Nadleœnictwo Gryfino, Cen-
trum Informacyjne Lasów Pañstwowych w Warszawie.

Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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