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Szko³a Podstawowa Nr 59

Jak ustrzec dzieci
przed zagro¿eniami
niesionymi przez
wspó³czesny œwiat?
G³ównym celem profilaktyki jest ochrona dzieci
i m³odzie¿y w ich rozwoju przed zagro¿eniami,
jakie istniej¹ w obecnym œwiecie. Zwiêkszy³a siê
liczba czynników utrudniaj¹cych rozwój spo³eczny dzieci. Roœnie liczba nastolatków, którzy przejawiaj¹ trudnoœci wychowawcze, emocjonalne i
spo³eczne. Cele profilaktyki w szkole powinny
skupiaæ siê wiêc na os³abieniu czynników ryzyka i wzmacnianiu dziecka oraz poszerzaniu jego
wiedzy i œwiadomoœci.
Miejscem szczególnie wa¿nym dla tego typu
dzia³añ jest szko³a.
Wynika to z kilku powodów:
• szko³a to miejsce intensywnego rozwoju w
zakresie funkcjonowania interpersonalnego i
spo³ecznego w grupie rówieœniczej,
• szko³a to miejsce dzia³alnoœci zadaniowej
uczniów, a wiêc wyzwala trudnoœci dzieci
• szko³a to miejsce konfrontacji autorytetów i
kszta³towania poczucia w³asnej to¿samoœci
ucznia,
• szko³a wype³nia znaczn¹ czêœæ aktywnego
¿ycia dzieci i m³odzie¿y.
I. Profilaktyka realizowana w szkole z
uwzglêdnieniem wspó³czesnych zagro¿eñ – uzale¿nienia w cyberprzestrzeni, narkotyki, dopalacze, tytoñ.
Dzia³ania :
Styczeñ – maj; wrzesieñ – grudzieñ 2016 r. –
tytoñ, narkotyki , dopalacze:
1. Uczniowie klas I-III i IV-VI uczestniczyli w
rozmowach na temat zgubnych dzia³añ tytoniu,
narkotyków i dopalaczy (tematyka w konwencji
odpowiedniej dla grup wiekowych).
Celem zajêæ by³o zapoznanie z podstawowymi informacjami zwi¹zanymi z profilaktyk¹
uzale¿nieñ i zrozumienie potrzeby walki z uzale¿nieniami, a przede wszystkim uœwiadomienie dzieciom jakie szkody zdrowotne i spo³eczne powoduje przyjmowanie substancji psychoaktywnych.

* W klasach I-III pedagog szkolny przeprowadzi³a rozmowy z dzieæmi pod has³em „Mamo
tato nie pal przy mnie – proszê!”.
* W klasach IV-VI nauczyciel przyrody przeprowadzi³a zajêcia na podstawie prezentacji:
„Wybierz ¿ycie bez tytoniu”. Wyjaœni³a uczniom
co to jest uzale¿nienie i do jakich konsekwencji
zdrowotnych mo¿e prowadziæ. Poruszy³a z dzieæmi równie¿ sprawy dotycz¹ce:
– wp³ywu uzale¿nienia od nikotyny na rodzinê, aspekt finansowy;
– przyczyn siêgania przez dzieci i m³odzie¿ po
papierosy;
– szkodliwoœci sk³adników i substancji w papierosach i dymie papierosowym na zdrowie cz³owieka;
– biernych palaczy;
– zachowañ asertywnych w sytuacji, kiedy ktoœ
proponuje im palenie papierosów.
2. W klasach V-VI pedagog przeprowadzi³a zajêcia nt: „JESTEM WOLNY – NIE UZALE¯NIAM
SIÊ; Dlaczego nie biorê ???”.
Pedagog szkolny nawi¹za³a kontakt z terapeut¹
uzale¿nieñ Zachodniopomorskiego Oddzia³u Towarzystwa Rodzin i Przyjació³ Dzieci Uzale¿nionych „POWRÓT Z U”. Zosta³a opracowana ankieta nt. dostêpnoœci œrodków odurzaj¹cych dla
uczniów klas V-VI . Wyniki ankiety zosta³y omówione z dyrektorem szko³y, nastêpnie przedstawione rodzicom uczniów na zebraniach 6 i
7.04.2016 r. Szko³a wysz³a z propozycj¹ dla rodziców zorganizowania spotkania z terapeut¹
uzale¿nieñ.

Na przeprowadzonych zajêciach osoby prowadz¹ce (pedagog, nauczyciel przyrody) przekaza³y dzieciom szereg informacji o œrodkach psychotropowych, u¿ywkach oraz o skutkach ich
za¿ywania.
Uczniowie udzielali siê w zajêciach, wyra¿ali
swoje opinie i spostrze¿enia. Z ³atwoœci¹ potrafili wymieniæ przyk³adowe zachowania, które pokaza³y, ¿e stosowanie u¿ywek mo¿e wyrz¹dziæ
znaczne krzywdy dzieciom i doros³ym.
Dzieci dosz³y do wniosku, ¿e rodzina, bliscy,
zdrowie i ¿ycie, panowanie nad swoja œwiadomoœci¹ to zdecydowanie lepsza alternatywa ¿ycia dla
omawianych u¿ywek i skutków ich stosowania.
Po zakoñczeniu zajêæ uczeñ:
a) posiada podstawow¹ wiedzê o ró¿norodnoœci form œrodków odurzaj¹cych;
b) bêdzie mia³ œwiadomoœæ skutków za¿ywania
œrodków psychoaktywnych, palenia papierosów;
c) bêdzie wiedzia³ gdzie/do kogo zg³osiæ siê z
problemem dotycz¹cym œrodków psychoaktywnych i innych uzale¿nieñ;
d) zna szkodliwoœæ dzia³ania dymu tytoniowego;
e) wie, ¿e zachowanie asertywne jest najlepsz¹
obron¹ przed na³ogiem.
3. Wspó³praca z Zachodniopomorskim Odzia³em Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Rodzinom
Uzale¿nionym „POWRÓT z U”;
Dzia³ania:
• Przeprowadzenie w klasach szóstych zajêæ
warsztatowych z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ
ze szczególnym uwzglêdnieniem œrodków psychoaktywnych ( alkohol, tytoñ, dopalacze) – „JESTEM BEZPIECZNY – NIE BIORÊ”, w listopadzie 2016 roku.
Zrealizowane zajêcia, to profilaktyczne zajêcia warsztatowe dotycz¹ce zachowañ problemowych ze szczególnym uwzglêdnieniem œrodków
psychoaktywnych – alkohol, tytoñ, dopalacze.

Celem zajêæ by³o zapobieganie, poprzez dzia³alnoœæ profilaktyczn¹ uzale¿nieniom od œrodków
psychoaktywnych oraz promowanie zdrowego
stylu ¿ycia. Po przeprowadzonych zajêciach
uczeñ powinien:
– rozumieæ pojêcie „œrodki psychoaktywne” i
poznaæ ich wp³yw na organizm;
– wiedzieæ, jakie s¹ przyczyny siêgania po œrodki psychoaktywne;
– umieæ odmówiæ, gdy ktoœ proponuje mu papierosa, alkohol lub narkotyki – znaæ pojêcie asertywnoœci;
– potrafiæ dokonaæ wyboru z korzyœci¹ dla swojego zdrowia, wiedzieæ, jakie s¹ zasady zdrowego stylu ¿ycia.
• Spotkanie dla rodziców uczniów klas szóstych
w dniu 07.12.2016 prowadzone przez terapeutê
uzale¿nieñ – podsumowanie zajêæ warsztatowych
z dzieæmi.
• Obecnie, od 06.03.2017 trwa terapia dla 8
rodzin razem z dzieæmi wg „Programu wzmacniania rodziny”, która jest prowadzona przez pedagoga, psychologa oraz terapeutê uzale¿nieñ.
• Na prze³omie maja-czerwca 2017 roku odbêd¹ siê zajêcia warsztatowe dla uczniów klas szóstych z zakresu uzale¿nieñ od œrodków medialnych.
4. Sta³a wspó³praca ze Stra¿¹ Miejsk¹ ( styczeñ
– czerwiec 2016; wrzesieñ-grudzieñ 2016 ; styczeñ – czerwiec 2017).
Uczniowie klas IV-VI mia³y spotkania ze Stra¿¹
Miejsk¹ na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i cyberprzemocy. Uczniowie zostali zapoznani z konsekwencjami obra¿ania innych na
portalach spo³ecznoœciowych, umieszczanie zdjêæ
kolegów i kole¿anek bez zgody osób zainteresowanych i ich rodziców.
5. Cyberprzestrzeñ:
a) W roku szkolnym 2016/2017 nasza szko³a
przyst¹pi³a do projektu „Cyfrowobezpieczni.pl –
Bezpieczna Szko³a Cyfrowa” realizowanego celu
upowszechniania wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych wœród
uczniów, rodziców i nauczycieli. Projekt wdra¿any jest po to, by skutecznie odpowiedzieæ na problemy i wyzwania zwi¹zane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni. W ramach
projektu zachêca siê rodziców do aktywnoœci w
sferze profilaktyki bezpieczeñstwa w Internecie,
uczniów do odpowiedzialnych zachowañ w sieci, a tak¿e rozwija siê potrzebne do tego kompetencje. Projekt przedstawia systemowe rozwi¹za-
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nia, które pomagaj¹ lepiej wykorzystywaæ narzêdzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów,
przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeñstwa
i nauczenia ich zasad m¹drego korzystania z Internetu i urz¹dzeñ cyfrowych.
Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna
Szko³a Cyfrowa” jest wspó³finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szko³y, uczniów i ich rodziców w zakresie
bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz
reagowania na zagro¿enia”.
13.12.2016 r. odby³y siê zajêcia warsztatowe z
zakresu bezpieczeñstwa cyfrowego oraz szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla nauczycieli.
b) W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego
Internetu realizowanego w roku 2016 pod has³em „Lepszy Internet zale¿y od Ciebie!”
uczniowie klas IV-VI podczas zajêæ wymieniali siê pomys³ami w jaki sposób ka¿dy mo¿e
przyczyniæ siê do tego, ¿e Internet bêdzie miejscem bezpiecznym. Uœwiadamiali sobie, ¿e
ka¿dy ponosi odpowiedzialnoœæ za to, co robi
w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Uczniowie klas czwartych zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu
oraz zasadami netykiety. Podczas zajêæ prezentowany by³y materia³ edukacyjny 3..2..1..Internet.
Uczniowie klas pi¹tych i klasy szóstej po zapoznaniu siê z filmami edukacyjnymi „Lekcja
bezpieczeñstwa”, „Gdzie jest Mimi?”, których
celem by³o zapoznanie uczniów z zagro¿eniami
prywatnoœci w sieci, pokazanie konsekwencji nierozwa¿nych dzia³añ online, takich jak: wysy³anie i publikowanie „odwa¿nych” zdjêæ oraz lekkomyœlne zamieszczanie w sieci innych treœci
tego typu, przyjmowanie do grona „znajomych”
osób bli¿ej nieznanych, niewylogowywanie siê
z konta po zakoñczeniu u¿ytkowania serwisu,
udostêpnianie hase³ i loginów, ignorowanie ustawieñ prywatnoœci w portalach spo³ecznoœciowych, itp. Podsumowaniem zajêæ by³y wypracowane zasady bezpiecznego korzystania z sieci
oraz realizacja projektu na temat zagro¿eñ wynikaj¹cych z niew³aœciwego korzystania z Internetu. Uczniowie podczas zajêæ otrzymuj¹ informacje o sposobach radzenia ze zjawiskiem cyberprzemocy, koniecznoœci reagowania na niew³aœciwe zachowania w sieci.
W czerwcu 2016 roku by³y przeprowadzone zajêcia maj¹ce na celu zapoznanie s¹ z zasobami
portalu 116 111.pl

c) 16.02.2016 r. rodzice uczniów klas IV-VI
uczestniczyli w spotkaniu ze specjalist¹ ds. nieletnich st. poster. Przemys³awem Skar¿yñskim,
który uwra¿liwia³ rodziców na niebezpieczeñstwa
czyhaj¹ce na nasze dzieci w sieci.
d) W marcu 2017 roku uczniowie klas czwartych uczestniczyli w spotkaniach z funkcjonariuszami KMP Wydzia³u Prewencji na temat bezpieczeñstwa w Internecie na podst. programu „Cyberd¿ungla”.
II. Wdra¿anie w Szkole Podstawowej Nr 59
programu profilaktyki przemocy na podstawie programu wychowawczo – profilaktycznego szko³y:

Zadania szko³y jako œrodowiska wychowawczego i profilaktycznego:
1. Wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowania.
2. Promowanie dzia³añ, które s³u¿¹ akceptowanym normom spo³ecznym.
3. Kszta³towanie po¿¹danych cech osobowoœci
i kultury osobistej uczniów.
4. Kszta³towanie postaw patriotycznych wœród
uczniów.
5. Promowanie zdrowego stylu ¿ycia.
6. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
7. Zapobieganie zachowaniom problemowym,
ze szczególnym uwzglêdnieniem œrodków psychoaktywnych ( alkohol, tytoñ, œrodki psychoaktywne).
8. Promowanie œwiadomego korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych – cyfrowobezpieczni: projekt „Cyfrowobezpieczni.pl
– Bezpieczna Szko³a Cyfrowa” realizowany celu
upowszechniania wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych wœród
uczniów, rodziców i nauczycieli. Projekt wdra¿any jest po to, by skutecznie odpowiedzieæ na pro-

blemy i wyzwania zwi¹zane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni.
Dzia³ania w zakresie: bezpieczeñstwa dziecka w kontaktach z osobami obcymi, profilaktyka przeciwdzia³ania przemocy, profilaktyka w
zakresie korzystania ze œrodków medialnych,
Internetu i portali spo³ecznoœciowych, bezpieczne
zachowania na terenie szko³y:

jeœli rozpoznasz zagro¿enie….”? Spotkania
prowadzi³a pedagog – specjalistka z zakresu resocjalizacji.
Pani pedagog przedstawi³a uczniom czym s¹
grupy podwórkowe, wyjaœni³a znaczenie s³ów:
„kibole, blokersi”, wyjaœni³a rodzaje zagro¿eñ i
problemy spo³eczne zwi¹zane z funkcjonowaniem tych grup w œrodowisku. Uczniowi zastanawiali siê w jaki sposób okreœliæ „z³¹ i dobr¹”
grupê podwórkow¹ i jak rozpoznawaæ zagro¿enia p³yn¹ce z kontaktów z grupami podwórkowymi. Poruszono równie¿ wa¿ny aspekt zachowania siê, jakim jest asertywnoœæ. Uczniowie
wype³niali TEST asertywnoœci.
III. Promocja wartoœci, zasad i metod wychowania bez przemocy na podstawie programu
wychowawczo – profilaktycznego szko³y:

* tworzenie kodeksów klasowych, ustalanie
norm i zasad wspó³¿ycia w grupie rówieœniczej
* dla uczniów klas szóstych odby³y siê spotkania z asystentem Policji ds nieletnich na temat:
„Odpowiedzialnoœæ prawna po 13 roku ¿ycia.
Konsekwencje bójek, gróŸb, wulgaryzmów”, „Co
to jest stalking – konsekwencje”.
* W klasach I-IV Stra¿ Miejska przeprowadzi³a
rozmowy nt: „Zasady bezpiecznego zachowania
siê wobec osób obcych” oraz bezpiecznej drogi
do i ze szko³y;
* w klasach VI odby³y siê godziny wychowawcze przeprowadzone przez pedagoga na temat:
„Moja pierwsza edukacja prawna” wg programu
profilaktyki KMP;
* profilaktyka uzale¿nieñ – zajêcia warsztatowe dla uczniów klas szóstych z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ;
* cyberbezpieczeñstwo;
* profilaktyka przeciwdzia³ania przemocy –
godziny wychowawcze z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, rozmowy – ustalenie w klasach norm i zasad zachowania w grupie rówieœniczej, uœwiadomienie uczniom znaczenia agresji
s³ownej i fizycznej oraz jej konsekwencji;
* wspó³praca z Policj¹, Stra¿¹ Miejsk¹, MOPRem, PPP Nr 2, CPP, S¹dem Rodzinnym i Nieletnich, Fundacj¹ Kultury i Sportu Prawobrze¿e,
Centrum Rozwoju Rodziny Prawobrze¿e, Klubem
M³odzie¿owym Talenciarnia. Zachodniopomorskim Oddzia³em Towarzystwa Rodzin i Przyjació³ Dzieci Uzale¿nionych „POWRÓT Z U”.
W roku szkolnym 2015/2016 klasach IVVI odby³y siê konserwatoria na temat: „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robiæ

Program wychowawczo – profilaktyczny
szko³y;
I. Cele programu:
1. Zapewnienie uczniom sprzyjaj¹cych warunków dla rozwoju;
2. Diagnozowanie zachowañ uczniów, w tym
zachowañ ryzykownych;
3. Wzmacnianie pozytywnych zachowañ
uczniów;
4. Promowanie wolontariat jako dostarczanie
przyk³adu w³aœciwych;
5. Promowanie zdrowego stylu ¿ycia;
6. Kszta³towanie postaw i zachowañ spo³ecznych warunkuj¹cych prawid³owy rozwój;
7. Profilaktyka uzale¿nieñ.
II. Zadania szko³y jako œrodowiska wychowawczego i profilaktycznego:
1. Wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowania.
2. Promowanie dzia³añ, które s³u¿¹ akceptowanym normom spo³ecznym.
3. Kszta³towanie po¿¹danych cech osobowoœci
i kultury osobistej uczniów.
4. Kszta³towanie postaw patriotycznych wœród
uczniów.
5. Promowanie zdrowego stylu ¿ycia.
6. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
7. Zapobieganie zachowaniom problemowym,
ze szczególnym uwzglêdnieniem œrodków psychoaktywnych (alkohol, tytoñ, œrodki psychoaktywne).
8. Promowanie œwiadomego korzystania z
nowoczesnych technologii informatycznych – cyfrowobezpieczni.
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Dzia³ania:
• Praca bie¿¹ca nauczycieli, wychowawców,
pedagoga, dyrekcji szko³y:
– Spotkania i rozmowy z rodzicami, zbieranie i
analiza wniosków.
– Wywiady œrodowiskowe.
– Rozmowy, spotkania i konsultacje dla rodziców z pedagogiem wychowawcami klas, dyrekcj¹
szko³y.
– Ustalanie norm i zasad zachowania dziecka
w szkole i w domu; wsparcie psychologiczno–
pedagogiczne – ustalanie wspólnych dzia³añ profilaktycznych, wychowawczych, opiekuñczych
oraz ich monitorowanie wspólnie z rodzicami .
– Omawianie sprawowania opieki nad dzieæmi,
rozmowy nt. odpowiedzialnoœci prawnej i karnej
opiekuna prawnego za bezpieczeñstwo swojego
dziecka oraz odpowiedzialnoœæ prawna dziecka
po 13 roku ¿ycia.
• Godziny wychowawcze prowadzone przez
pedagoga i wychowawców na tematy zwi¹zane z
promowaniem wartoœci, postaw spo³ecznych, zasad i metod wychowania bez przemocy – przeprowadzone rozmowy, spotkania nt: nawi¹zywania dobrych relacji z rówieœnikami; sposoby rozwi¹zywania konfliktów, budowanie poczucia w³asnej wartoœci, samoocena.
Nagradzanie dzieci za pozytywn¹ postawê.
• Przeprowadzane godziny wychowawcze, rozmowy, prezentacje z zakresu bezpieczeñstwa,
integracji zespo³u klasowego, poprawnej komunikacji, nawi¹zywania dobrych relacji, okazywania szacunku sobie wzajemnie i osobom starszym. Rozmowy nt. obra¿ania, pomówienia na
portalach spo³ecznoœciowych oraz konsekwencje
za ww. czyny;
• Realizowanie programu „Wychowanie patriotyczne i obywatelskie”;
• Indywidualna terapia pedagogiczna na terenie szko³y – sta³e, cykliczne spotkania z uczniami. Wezwania rodziców do szko³y– analiza sytuacji – omawianie, wyjaœnianie zachowañ, sytuacji, stanów emocjonalnych, problemów szkolnych i rodzinnych. Diagnoza trudnoœci emocjonalnych – obserwacja uczniów;
• Posiedzenia Zespo³u Wychowawczego –
omawianie sytuacji rodzinnej ucznia, trudnoœci wychowawczych, wypracowanie dzia³añ
wspieraj¹cych rodzinê oraz kroków wychowawczych zapobiegaj¹cych procesowi demoralizacji ucznia;
Wspó³praca z instytucjami wspieraj¹cymi proces wychowawczy i pomocowy dla rodziny.

W listopadzie 2015 roku Szko³a Podstawowa
Nr 59 w Szczecinie przyst¹pi³a do ogólnopolskiego
konkursu „Bezpieczna szko³a – bezpieczny uczeñ”,
który trwa³ do 31 maja 2016 roku. W ramach
konkursu zrealizowano nastêpuj¹ce zadania:
1. „Prawo, pañstwo, spo³eczeñstwo, obywatel
– debaty uczniowskie”.
2. Szkolny konkurs – „Co powinno siê zmieniæ
w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawiæ relacje miêdzy ludŸmi”.
3. „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu,
na ulicy, zagro¿enia, udzielanie pomocy, obrona
konieczna itp.”.
4. „Prawna ochrona dóbr osobistych cz³owieka,
w tym nietykalnoœci cielesnej, a zwyczaje szkolne”.
5. „Tytoñ, narkotyki, dopalacze – jak siê przed
tym broniæ”.
6. „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co
robiæ, jeœli rozpoznasz zagro¿enie, jak siê broniæ
przed wci¹gniêciem do paczki?”– zajêcia prowadzone odpowiednio do wieku uczniów.
7. „Mój przyjaciel jest osoba niepe³nosprawn¹
– jak kszta³towaæ postawy akceptuj¹ce niepe³nosprawnoœæ”.
8. „Przestrzeganie prawa to obowi¹zek ka¿dego, tak¿e ucznia”
9. „Nie jesteœ sam. Jak monitorowaæ sytuacjê
osób z otoczenia szkolnego lub œrodowiskowego,
które znalaz³y siê w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa spo³ecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie
szukaæ pomocy?”
10. „Jestem asertywny – jestem bezpieczny. Jestem bezpieczny – bo jestem asertywny”.
31 maja 2016 roku otrzymaliœmy certyfikat
„BEZPIECZNA SZKO£A”.
Dorota Politewicz
– pedagog w Szkole Podstawowej Nr 50
w Szczecinie

Szko³a Podstawowa Nr 59

Ka¿dy Ci to powie,
warto dbaæ o zdrowie
Szko³a Podstawowa Nr 59 w Szczecinie obecnie ubiega siê o przyznanie certyfikatu Szko³y
Promuj¹cej Zdrowie. G³ównym zadaniem takiej
placówki staje siê stworzenie takich warunków,
w których dzieci nie tylko poznaj¹ w³aœciwe zasady postêpowania, ale przyjmuj¹ je, jako konkretne dzia³ania na rzecz ochrony zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi wa¿ny element programu nauczania i wychowania naszej szko³y.
Zdrowy styl ¿ycia ca³ej spo³ecznoœci szkolnej,
nauczycieli, uczniów i ich rodziców traktujemy
holistycznie. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e stan
umys³u, ducha i cia³a wzajemnie wp³ywaj¹ na siebie opracowaliœmy program „Szko³y Promuj¹cej Zdrowie” w trzech obszarach dzia³añ. Pierwszy zwi¹zany jest ze zdrowym od¿ywaniem, drugi obszar to znaczenie aktywnoœci ruchowej na
prawid³owy rozwój fizyczny. Trzeci obszar to szeroko rozumiany zdrowy styl ¿ycia.
W³aœciwe ¿ywienie to jeden z czynników, który ma wp³yw na harmonijny rozwój i zdrowie.
Dbaj¹c o zdrowe nawyki ¿ywieniowe naszych podopiecznych realizujemy programy: „Szklanka
mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Mam kota
na punkcie mleka”, „Œniadanie daje moc”. Ciekaw¹ form¹ promocji zdrowego od¿ywiania jest
realizowany innowacyjny program nauczania matematyki w klasach 1-3 szko³y podstawowej „Matematyka ze smakiem”, dziêki któremu uczniowie
nie tylko zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci matematyczne, ale
te¿ kszta³tuj¹ i
podejmuj¹
œwiadome wybory ¿ywieniowe i samodzielnie przygotowuj¹ pe³nowartoœciowe posi³ki.
Dla naszych
dzia³añ pozyskaliœmy wsparcie spo³ecznoœci szkolnej i
lokalnej. Dziêki temu aktyw-

nie realizujemy liczne projekty: „Dzieñ Zdrowego Œniadania”, „Owocowy dzieñ”, „Dzieñ jab³ka”, „Owocowy zawrót g³owy”, „Z sercem dla
serca”. Rada Rodziców Szko³y Podstawowej Nr
59 ufundowa³a uczniom sokowirówkê, dziêki której realizujemy szkoln¹ akcjê „£yk zdrowia”.
Od 2015 roku uczniowie naszej szko³y maj¹
mo¿liwoœæ uczêszczania do klasy sportowej o profilu „pi³ka rêczna”, a od wrzeœnia 2016 roku doskonale wyposa¿one zaplecze sportowe daje wiêksze mo¿liwoœæ rozwój. Poza obowi¹zkowymi zajêciami wychowania fizycznego nasi uczniowie podejmuj¹ aktywnoœæ ruchow¹ podczas organizowanych dla nich zespo³owych rozgrywek sportowych,
zajêæ na basenie, w przystani ¿eglarskiej oraz na
kortach tenisowych. Ponadto uczniowie naszej
szko³y bior¹ udzia³ w zajêciach tanecznych i objête s¹ gimnastyk¹ korekcyjn¹, koryguj¹c¹ wady
postawy zdiagnozowane przez ortopedê.
Wykorzystuj¹c lokalizacjê naszej placówki nieopodal Puszczy Bukowej realizowane s¹ wycieczki, rajdy piesze i rowerowe, lekcje w terenie.
Na sta³e w kalendarzu imprez szkolnych wpisa³
siê Festyn Rodzinny – Z³az, propaguj¹cy aktywnoœæ ruchow¹. Podczas tego rodzinnego spotkania organizowane s¹ rozgrywki sportowe, rajdy
rowerowe i piesze, w które zaanga¿owani s¹ nauczyciele, rodzice i dzieci. Dodatkow¹ atrakcjê
stanowi¹ zdrowe przek¹ski przygotowane przez
rodziców i uczniów.
Zdrowie psychiczne w du¿ej mierze zale¿y od
poczucia bezpieczeñstwa. Ju¿ uczniowie klas I
oraz dzieci w oddziale przedszkolnym poznaj¹
zasady bezpieczeñstwa w drodze, w szkole, w
domu, na boisku, realizuj¹c projekty „Bezpiecznie droga do szko³y i ze szko³y”, „Odblaskowe
pierwszaki”, „Bezpieczeñstwo p.po¿”. Organizu-
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jemy spotkania z przedstawicielami s³u¿b mundurowych Policji, Stra¿y Miejskiej, Stra¿y Granicznej. Zwracamy uwagê na zachowanie podstawowych zasad bezpieczeñstwa podczas dni wolnych od nauki.
Dziêki zdobytym kwalifikacjom naszych nauczycieli, uczniowie ucz¹ siê udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bior¹
udzia³ w warsztatach
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przygotowuj¹ siê
i z powodzeniem
zdaj¹ egzaminy na
kartê rowerow¹.
Obecnie realizujemy program „Cyfrowobezpieczni”.
Uœwiadamiamy
uczniów i rodziców o
niebezpieczeñstwie,
jakie niesie ze sob¹

niew³aœciwe korzystanie z sieci, uzale¿nienie od gier
komputerowych, Internetu, telewizji i telefonów komórkowych. Prezentujemy zasady bezpiecznego korzystania z gier komputerowych dostêpnych w sieci.
Wa¿nym elementem zdrowia fizycznego jest higiena osobista i higiena otoczenia, dlatego dbamy o to, aby nasi wychowankowie potrafili dokonywaæ odpowiednich wyborów i nie zaniedbywali codziennych czynnoœci higienicznych.
Osob¹ wspieraj¹c¹ te dzia³ania na terenie szko³y
jest pielêgniarka szkolna, która reaguje na bie¿¹ce
potrzeby i problemy naszych uczniów, nauczycieli
i rodziców. W naszej placówce organizujemy równie¿ zajêcia profilaktyczne, których celem jest przekazanie uczniom elementarnej wiedzy z zakresu
zdrowego od¿ywiania i krzewienie w³aœciwych postaw. Podejmowane dzia³ania zawsze poprzedza prelekcja zwi¹zana z tematyk¹ zaplanowanych akcji.
Ponadto realizujemy wiele programów profilaktycznych, w tym:
„Profilaktyka próchnicy zêbów”, „Bezpieczna
droga do szko³y i ze szko³y”, „Dzieci w sieci”,
„Zdrowa stópka, zdrowy krêgos³up”, „Profilaktyka podologiczna u dzieci”, „Miêdzy nami kobietkami”, „Lekki tornister”.
Nasze dotychczasowe dzia³ania spotka³y siê z
zainteresowaniem i radoœci¹ naszych podopiecznych, z zaanga¿owaniem grona pedagogicznego i
z wsparciem i aktywnoœci¹ rodziców. Dlatego planujemy kolejne dzia³ania na rzecz promowania
zdrowego stylu ¿ycia jako elementu profilaktyki i
wychowania.
Opracowanie:
Izabela Misztal
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Szko³a Podstawowa Nr 59
im. Boles³awa Krzywoustego
w Szczecinie
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Szko³a Podstawowa Nr 54

Priorytety i cele
promocji zdrowia
Szkolny Zespó³ Promocji Zdrowia w roku
szkolnym 2016/2017 realizuje nastêpuj¹ce priorytety i cele:
PRIORYTETY
1. Zdrowy styl od¿ywiania.
2. Higiena osobista i otoczenia.
3. Profilaktyka uzale¿nieñ.
CEL G£ÓWNY:
Wychowanie cz³owieka œwiadomie dbaj¹cego
o swoje zdrowie i kondycjê fizyczn¹ oraz troszcz¹cego siê o œrodowisko przyrodnicze, w którym ¿yje.
Cele szczegó³owe:
Uczeñ:
a. przestrzega zasad higieny osobistej,
b. dba o higienê jamy ustnej,
c. dostrzega skutki z³ego od¿ywiania,
d. aktywnie spêdza wolny czas,
e. przestrzega zasad zdrowego od¿ywiania,
f. wie jakie skutki i niebezpieczeñstwa towarzysz¹
uzale¿nieniom od œrodków psychoaktywnych,
g. umie bezpiecznie zachowywaæ siê podczas
zajêæ szkolnych i w wolnym czasie.
Realizowane zadania:
• Poinformowanie grona pedagogicznego,
rodziców i uczniów o planowanych dzia³aniach
prozdrowotnych i zapoznanie z akcj¹ „Wyciszamy przerwy w szkole”, przeprowadzenie pomiaru ha³asu w czasie przerw, zebranie pomys³ów i opracowanie harmonogramu dzia³añ.
• Festyn rekreacyjno-sportowy „Witaj szko³o!”.
• Prelekcje pielêgniarki na temat higieny
(skóra g³owy, mycie r¹k) dla uczniów i rodziców klas 0-6.
• PIÊKNY UŒMIECH – spotkanie ze stomatologiem dotycz¹ce higieny jamy ustnej dla
uczniów klas 0-1, z udzia³em rodziców .
• Konkurs plastyczny ,,Nie pal przy mnie proszê” dla klas 1-6.
• „UODPORNIJ SIÊ NA ZIMÊ” – pogadanki,
konkursy, gry i zabawy dla klas 4-6, podczas Tygodnia matematyczno-przyrodniczo-informatycznego.
• Akcja „Œniadanie daje moc” dla klas 0-3 –
(8.11.2016.)

• Konkurs wiedzy dla klas 3 „Moje miasto bez
elektroœmieci”.
• DNI ZDROWIA I EKOLOGII ( kwiecieñ):
Wykonanie z uczniami klas 0-6 prac plastycznych o tematyce:
• ekologicznej – „EKOZABAWKA”,
• zdrowego od¿ywiania – „PRODUKTY NA
ZDROWY POSI£EK”,
• bezpiecznego wypoczynku:
* PRACA PLASTYCZNA „BEZPIECZNE PODWÓRKO, PLAC ZABAW” klasy 4-6 (makieta),
* RYSUNEK klasy 2-3,
* KOLOROWANKI klasy 0-1,
• Konkurs kulinarny „Sa³atkowy zawrót g³owy” dla klas 5-6,
• Konkurs „Kanapka dla niejadka” dla klas 4,
• Udzia³ w akcji „Ratowanie ropuch szarych”
• Udzia³ w akcji „Wiosenne porz¹dki w lasach”
• Wojewódzki konkurs dla klas 4-6 PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA w SP 11.
• Miêdzyszkolny konkurs dla klas 4 PIRAMIDA ZDROWIA w SP 1.
• Œwiatowy Dzieñ bez Tytoniu – 31 maja 2017.
Udzia³ w programach i akcjach:

• Kampania TRZYMAJ FORMÊ – kontynuacja
• Program ogólnopolski „Europejski kodeks
walki z rakiem”.
• Dzieciaki Mleczki dla klas 0-1, kontynuacja.
• MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA – KLASY 2-6.
• KAMPANIA 2016 Zachowaj trzeŸwy umys³
pod has³em „Teraz Twój czas” – substancje psychoaktywne klasy 4-6; spotkania ze Stra¿¹
Miejsk¹, warsztaty dla uczniów – pedagodzy
szkolni; kontynuacja.
• Rajdy raz w miesi¹cu w ramach Szkolnego
Ko³a Edukacji Morskiej.
• AKADEMIA CZYSTYCH R¥K.
• Warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla
uczniów klas 4-6 .
• Ca³oroczna edukacja morska.
• „Kwiat za grat”.
• Akcja szkolna „Wyciszamy przerwy w
szkole”.
• Spotkanie ze sportowcem.
• Spotkanie z dietetykiem.
• OWOCE W SZKOLE.
• SZKLANKA MLEKA.
Agnieszka Haptar
– lider Zespo³u Promocji Zdrowia w Szkole
Podstawowej Nr 54 w Szczecin
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Szko³a Podstawowa Nr 23

Aktywni i zdrowi
Profilaktyka w szerokim i ogólnym rozumieniu to
takie dzia³ania, które stwarzaj¹ cz³owiekowi okazje do aktywnego gromadzenia ró¿nych doœwiadczeñ, a te z kolei powoduj¹ wzrost jego zdolnoœci
do dokonywania wyborów i do radzenia sobie w
trudnych sytuacjach.
Wykszta³cenie zdrowych nawyków ¿ywieniowych
to niezwykle trudne wyzwanie. Wymaga zaanga¿owania nauczycieli, rodziców oraz takiego sposobu
przekazywania dzieciom wiedzy, który bêdzie dla
nich ciekawy i inspiruj¹cy. Zdrowe nawyki ¿ywieniowe zaszczepione dzieciom procentuj¹ w przysz³oœci zdrowszym spo³eczeñstwem. Dlatego w³aœnie uczniowie SP Nr 23 im. M. Zaruskiego w Szczecinie uczestnicz¹ w ramach edukacji zdrowotnej w
wielu programach i projektach dotycz¹cych dobrych
nawyków ¿ywieniowych i aktywnego stylu ¿ycia.
Poprzez projekt „Mleko w szkole” dzia³amy na
rzecz promocji mleka jako Ÿród³a wielu cennych
sk³adników od¿ywczych. We wrzeœniu ka¿dego
roku wychowawcy przeprowadzaj¹ zajêcia edukacyjne dotycz¹ce zasad prawid³owego ¿ywienia i
aktywnego stylu ¿ycia, które procentuj¹ u dzieci
lepszymi wynikami w nauce, wp³ywaj¹ korzystnie
na kondycjê i zapewniaj¹ prawid³owy rozwój i funkcjonowanie organizmu. Nauczyciele zachêcaj¹
uczniów do w³¹czenia mleka, jogurtów czy serów
do codziennego jad³ospisu. W szkole realizowany
by³ ponadto program promocyjno – informacyjny
Polskiej Federacji Hodowców Byd³a i Polskiej Izby
Mleka „Mam kota na punkcie mleka”, w ramach
którego realizowane by³y scenariusze zajêæ pt.:
„Mleko i przetwory mleczne”, „Sk¹d siê bierze mleko?”, „Skarby ukryte w mleku”.
Kolejny realizowany w naszej szkole program
to propozycja Agencji Rynku Rolnego „Owoce w
szkole”. Program ten ma zachêciæ uczniów do spo-

¿ywania wiêkszych iloœci owoców i warzyw, a tym
samym przyczyniæ siê do ukszta³towania dobrych
nawyków ¿ywieniowych, które bêd¹ siê utrzymywa³y w póŸniejszych latach ¿ycia. Celem programu „Owoce w szkole” jest trwa³a zmiana nawyków ¿ywieniowych dzieci oraz podniesienie œwiadomoœci spo³ecznej dotycz¹cej zdrowego od¿ywiania, a tak¿e propagowanie zdrowego od¿ywiania
poprzez dzia³ania edukacyjne realizowane w szko³ach. W ka¿dym semestrze w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego realizowane s¹ zajêcia informuj¹ce uczniów o zdrowych nawykach ¿ywieniowych. Realizacja programu pozwoli³a w ci¹gu minionych lat na zwiêkszenie iloœci spo¿ywanych przez dzieci owoców i warzyw,
zwiêkszenie wiedzy dzieci na temat zdrowego od¿ywiania, wp³ynê³a pozytywnie na zmianê nastawienia uczniów do jedzenia warzyw i owoców.
Wiedza na temat zasad racjonalnego od¿ywiania
siê jest uczniom przekazywana równie¿ w formie
gazetek œciennych umieszczonych na korytarzu
szkolnym, w salach lekcyjnych oraz w jadalni. Ich
celem jest przypominanie wszystkim uczniom o
potrzebie zdrowego od¿ywiania. Uczniowie samodzielnie przygotowuj¹ plakaty i prace plastyczne
zwi¹zane ze zdrowym od¿ywianiem, przygotowuj¹
inscenizacje, prezentuj¹ opowiadania i wiersze o
tematyce zdrowotnej. Najwiêcej radoœci sprawia
dzieciom, prezentowanie wiedzy w praktyce. Podczas zajêæ dydaktycznych uczniowie dowiaduj¹ siê
jak sposób od¿ywiania wp³ywa na zdrowie i samopoczucie cz³owieka. Uczniowie samodzielnie dokonuj¹ w³aœciwych wyborów ¿ywieniowych i poznaj¹ znaczenie odpowiedzialnoœci za to, co jedz¹.
Szczególn¹ uwagê nauczyciele zwracaj¹ na znaczenie roli œniadania i zale¿noœæ pomiêdzy od¿ywianiem a osi¹ganiem sukcesów w nauce.
W listopadzie z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania uczniowie naszej szko³y uczestniczyli w programie „Œniadanie daje moc”,

którego celem jest zwiêkszenie œwiadomoœci na temat zdrowego od¿ywiania i roli œniadania w diecie
dziecka oraz przyczynianie siê do obni¿ania poziomu niedo¿ywienia dzieci w Polsce poprzez edukacjê i promocjê prawid³owego ¿ywienia. Realizacja
programu odbywa³a siê poprzez organizacjê w szkole
Tygodnia Zdrowych Œniadañ, podczas którego nauczyciele wraz z uczniami gromadzili wiedzê na
temat wartoœci od¿ywczych wybranych produktów,
przygotowywali wspólne zdrowe œniadania zwracaj¹c uwagê na higienê i kulturê spo¿ywania posi³ków. Uczniowie poprzez aktywne w³¹czenie siê w
przygotowanie zdrowego, pe³nowartoœciowego posi³ku poznali, zapamiêtali i wykorzystali w praktyce zasady zdrowego od¿ywiana ze szczególnym
uwzglêdnieniem œniadania jako najwa¿niejszego
posi³ku dnia.
Promocja zasad aktywnego stylu ¿ycia i zbilansowanej diety odbywa siê w naszej szkole równie¿
poprzez udzia³ w programie Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej i Polskiej Federacji Producentów ¯ywnoœci „Trzymaj Formê”, którego celem jest zwiêkszenie œwiadomoœci dotycz¹cej wp³ywu ¿ywienia
i aktywnoœci fizycznej na zdrowie poprzez edukacjê w zakresie trwa³ego kszta³towania prozdrowotnych nawyków wœród dzieci. W ramach programu
nauczyciele realizowali w klasach scenariusze zajêæ przygotowane przez dr Mariê £uszczyñsk¹,
obejmuj¹ce nastêpuj¹ce zagadnienia: „Ka¿dy jest
kowalem swojego losu – tworzymy makietê talerza
zdrowia”, „Kolorowy œwiat witamin”, „Ruszaj
nog¹, ruszaj g³ow¹”, „Ruch jest ³awy – jak zamieniæ biernoœæ na aktywnoœæ”. Ka¿dego roku organizowany jest w szkole Turniej pt.: „Ksi¹¿ka, zdrowie, ekologia” oraz Dzieñ Sportu.
W bie¿¹cym roku szkolnym przyst¹piliœmy do programu proponowanego przez PCK „Chroñ dzieciêce uœmiechy”, który ma na celu edukacjê dzieci w
zakresie prawid³owej higieny jamy ustnej. W ramach
programu wychowawcy prowadz¹ zajêcia z wykorzystaniem materia³ów edukacyjnych „Ja i moje
zêby” oraz „Ja i mój uœmiech”. Dziêki nowoczesnym materia³om uczniowie poznaj¹ w ciekawy i
aktywny sposób najwa¿niejsze zasady oraz zalety
dbania o swoje zêby. W szkole systematycznie prowadzona jest fluoryzacja.
Realizujemy tak¿e program edukacji antynikotynowej o charakterze profilaktycznym Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej „Nie pal przy mnie proszê”,
którego celem jest uporz¹dkowanie i poszerzenie
informacji na temat zdrowia, kszta³towanie poczucia odpowiedzialnoœci za w³asne zdrowie i uœwiadomienie szkodliwoœci palenia.
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Kolejnym dzia³aniem o charakterze profilaktycznym podejmowanym w szkole jest uczestnictwo w kampanii edukacyjnoprofilaktycznej
„Zachowaj TrzeŸwy Umys³”. Oprócz zasad
zdrowego stylu ¿ycia uczniowie ucz¹ siê asertywnoœci, podejmowania odpowiedzialnych
decyzji. Zajêcia prowadzone w ramach kampanii obejmuj¹ min. tematykê: „Moje emocje.
Jak sobie z nimi radziæ”, „Kto pomo¿e, kto siê
zaopiekuje, kto pochwali”, wskazuj¹ osoby,
które mog¹ pomóc przy rozwi¹zywaniu problemów.
Aktywne uczestnictwo uczniów w planowaniu i
realizacji zadañ edukacji zdrowotnej odbywa siê poprzez udzia³ w licznych konkursach plastycznych,
np.: „Szkodliwoœæ biernego palenia”, „Kocie rymy
mlekiem p³yn¹ce”, „Mleczna energia rozpiera
mnie”, „Wiemy, ¿e witaminowo jemy”.
Styl ¿ycia i w³aœciwe ¿ywienie maj¹ ogromny
wp³yw na d³ugoœæ i jakoœæ ¿ycia. W³aœciwe od¿ywianie po³¹czone z regularnym i umiarkowanym
wysi³kiem fizycznym jest niezwykle wa¿ne w
profilaktyce szeregu chorób przewlek³ych. Jako
nauczyciele, poprzez w³aœciwie prowadzon¹ edukacjê i profilaktykê zdrowego od¿ywiania mamy
zatem ogromny wp³yw na zdrowie dzieci oraz
d³ugoœæ i jakoœæ ich ¿ycia.
J. Rotnicka - P³ocha
– nauczyciel Szko³y Podstawowej Nr 23
w Szczecinie
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Szkole Podstawowej Nr 7

Ozdrowiu wiemy
coraz wiêcej
Celem pracy zespo³u ds. Promocji Zdrowia i
Ekologii przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. H.
Raszki jest przygotowywanie uczniów do dbania o zdrowie i œrodowisko. W zwi¹zku z tym w
naszej szkole realizowane s¹ w³aœciwe dzia³ania.
W zakresie profilaktyki zdrowia przez ca³y
rok promowaliœmy styl zdrowego od¿ywiania
siê . Odbywa³y siê pogadanki na lekcjach, szczególnie w klasach m³odszych. Dzieci wykonywa³y sa³atki, surówki, kanapki. Ponadto analizowa³y i omawia³y piramidê zdrowia. W klasach 4-6 w paŸdzierniku uczniowie gromadzili
materia³y do wystawki „Jesieni¹ zdrowo i kolorowo”. Odby³ siê konkurs „Tropiciele witamin”, w którym uczniowie klas pi¹tych na swoich stoiskach prezentowali owoce, warzywa,
soki, surówki, orzechy. By³y te¿ rymowanki,
ulotki, przepisy na zdrowe potrawy, rymowanki. Podkreœlano znaczenie witamin : E, B, C,
A, K dla zdrowia cz³owieka.
W ramach edukacji prozdrowotnej we wrzeœniu
uczniowie wszystkich klas brali udzia³ w akcji
pod has³em „Nie jesteœmy wielb³¹dami”. Celem
jej by³o uœwiadomienie uczniom , co mo¿na zrobiæ , aby odci¹¿yæ swój krêgos³up. Wa¿ono tornistry, ogl¹dano i omawiano prezentacjê multimedialn¹ pt. „Tornister”.
W styczniu uczniowie klas szóstych uczestniczyli w pogadance na temat szkodliwoœci palenia tytoniu i za¿ywania dopalaczy. Zajêcia przeprowadzi³a przedstawicielka Sanepidu. Celem
spotkania by³o zapoznanie uczniów z substan-

cjami zawartymi w dymie tytoniowym i w dopalaczach oraz specyfik¹ ich dzia³ania a tak¿e wskazanie negatywnych konsekwencji palenia tytoniu i za¿ywania dopalaczy. Uczniowie obejrzeli
prezentacjê, wys³uchali wyk³adu, nastêpnie prowadz¹ca odpowiada³a na zadawane jej pytania.
W styczniu uczniowie klas pi¹tych wziêli udzia³
w zajêciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonych przez
ratownika medycznego.
W marcu obchodzono w naszej szkole Œwiatowy
Dzieñ Zdrowia Jamy Ustnej. Mia³ on na celu zwrócenie uwagi uczniów na problemy zdrowia jamy
ustnej i schorzenia stomatologiczne. Na lekcjach
przyrody dzieci omawia³y zagadnienia zwi¹zane z
budow¹ zêba , zró¿nicowaniem zêbów, codziennej
ich pielêgnacji. Uczniowie klas czwartych przygotowywali modele szczêki. Uczniowie klas pi¹tych
w swoich pracach plastycznych przedstawiali diety
dla zdrowych zêbów. Szóstoklasiœci przygotowywali
prezentacje multimedialne, krzy¿ówki z zakresu
higieny i profilaktyki jamy ustnej.
Równie¿ w marcu przeprowadzono w klasach
szóstych na godzinach wychowawczych pogadanki na temat depresji. Zajêcia prowadzi³a pani psycholog z naszej szko³y. Celem spotkania by³o
zapoznanie uczniów z objawami tej choroby,
podkreœleniem, ¿e depresjê mo¿na skutecznie leczyæ i zapobiegaæ jej powstawaniu.
Ponadto realizowano na godzinach wychowawczych w klasach czwartych temat: Agresja i przemoc w szkole. Uœwiadomiono uczniom, czym jest
agresja i przemoc. Kszta³towano umiejêtnoœci w³aœciwego zachowania siê w sytuacjach zagro¿enia.
W kwietniu w naszej szkole bêdziemy obchodziæ Miêdzynarodowy Dzieñ Œwiadomoœci Zagro¿enia Ha³asem.
Urszula Skitek
– nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 7
w Szczecinie
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Szko³a Podstawowa Nr 1

Profilaktyka w m³odszym
wieku szkolnym

„Jestem bezpieczny.
Pierwsza pomoc”
Dzieci w m³odszym wieku szkolnym zaczynaj¹
doznawaæ intensywnego oddzia³ywania œwiata zewnêtrznego, ucz¹ siê nawi¹zywaæ relacje z rówieœnikami w szkole, dostrzegaj¹ zjawiska ¿ycia spo³ecznego i w³¹czaj¹ siê w nie. To okres, kiedy
nabywaj¹ wiele nowych umiejêtnoœci i spotykaj¹
siê z wieloma sytuacjami, które wymagaj¹ konkretnej aktywnoœci, a wiêc i decyzji.
Jednym z g³ównych obszarów w szkolnej profilaktyce jest wdra¿anie dzieci do przestrzegania
zasad bezpieczeñstwa i zdrowego stylu ¿ycia –
„(...) Promowanie zdrowego stylu ¿ycia poprzez:
pkt.1 Kszta³towanie zachowañ sprzyjaj¹cych
ochronie ¿ycia i zdrowia (...)”. 1 Wa¿nym zadaniem w tym obszarze jest kszta³towanie u uczniów
poczucia odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo
swoje i innych oraz nauka niesienia pomocy poszkodowanym „(...) pkt.4, forma realizacji: zajêcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej
pomocy dotycz¹ce: krwotoku, zas³abniêcia, opatrzenia rany, oparzenia. (...)”.1
W naszej szkole systematycznie realizuje siê to
zadanie w ró¿nych formach, np.: odbywaj¹ siê konkursy plastyczne i konkursy wiedzy ,,Bezpieczna
Jedynka", spotkania z policjantem i z przedstawicielami Stra¿y Miejskiej. Kszta³tujemy w³aœciwe
zachowania podczas próbnych alarmów i ewakuacji, uczymy dzieci odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo w³asne i innych oraz doskonalimy wiele
umiejêtnoœci potrzebnych do prawid³owego zachowania siê w ró¿nych nietypowych sytuacjach.
W poziomie klas drugich zorganizowano miêdzy
innymi zajêcia na temat: ,,Jestem bezpieczny. Pierwsza pomoc". G³ównym celem zajêæ by³a nauka
udzielania pierwszej pomocy w niektórych, drobnych urazach. Naszym goœciem by³a szkolna pielêgniarka, Pani Ma³gorzata Awdziewicz, która w ciekawy sposób przekaza³a dzieciom nie tylko wiadomoœci teoretyczne, ale i praktyczne. Podczas zajêæ,
pracuj¹c w dwuosobowych grupach, uczniowie uczyli siê udzielania pomocy poszkodowanym, wykonywali opatrunki zwi¹zane z drobnymi urazami.
W drugiej czêœci zajêæ zaprezentowany zosta³
film edukacyjny dla dzieci o udzielaniu pierwszej pomocy, uczniowie uk³adali has³a z rozsypanek zdaniowych, kolorowali sylwety pojazdów,
pisali numery alarmowe. Wykorzystuj¹c te mate-

ria³y oraz w³asn¹ wiedzê (numery telefonów alarmowych, przebieg rozmowy - zg³oszenia wypadku), dzieci wykona³y plakaty informacyjne na
temat "Jak nale¿y postêpowaæ w nag³ych wypadkach". Gotowe prace zosta³y umieszczone w salach lekcyjnych i na szkolnych korytarzach, gdzie
s³u¿¹ wszystkim uczniom.
Przez wspólne dzia³anie i zabawê z rówieœnikami, uczniowie klas drugich pog³êbili swoje umiejêtnoœci zwi¹zane z gotowoœci¹ niesienia pomocy drugiemu cz³owiekowi, poznali zasady, którymi nale¿y siê kierowaæ podczas opatrywania ran.
Zajêcia tego typu s¹ prób¹ przygotowania m³odego pokolenia do w³aœciwego zachowania siê w
ró¿nych, niebezpiecznych sytuacjach i ucz¹ gotowoœci do poprawnych reakcji w momentach zagro¿enia ¿ycia i zdrowia. Daj¹ tak¿e dzieciom wiele
satysfakcji i przekonania o tym, ¿e i one mog¹
byæ pomocne. A nam, nauczycielom poczucie, ¿e
uczymy je tych wa¿nych i trudnych rzeczy po to,
aby ka¿dy dzieñ by³ bezpieczny. Mamy tak¿e œwiadomoœæ, ¿e kszta³towanie postaw to d³ugi proces.
St¹d wœród dzia³añ programu profilaktycznego s¹
takie, które zapewniaj¹ systematyczne utrwalanie
w³aœciwych zachowañ. Choæ ¿ycie w najbardziej
bezlitosny sposób weryfikuje tê wiedzê.
Mar¿olena D¹browska
Anna Malinowska
– Szko³a Podstawowa Nr 1
im. Boles³awa Chrobrego
w Szczecinie
1.
Szkolny Program Profilaktyki Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Boles³awa Chrobrego w Szczecinie
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Przedszkole Publiczne Nr 9

Zdrowi jesteœmy,
bo zdrowo jemy
Ju¿ Hipokrates mawia³: „niech po¿ywienie bêdzie lekarstwem, a lekarstwo po¿ywieniem” – i
po tylu latach te s³owa nie trac¹ na wartoœci,
wrêcz przeciwnie, s¹ nadal aktualne. Wed³ug szacunków Œwiatowej Organizacji Zdrowia z 2002
roku, to w³aœnie miêdzy innymi nieodpowiednia dieta oraz oty³oœæ by³a odpowiedzialna za
oko³o 55 proc. zgonów i prawie 40 proc. utraconych lat ¿ycia prze¿ytego w zdrowiu Polaków. W zwi¹zku z tym, i¿ w ci¹gu ostatnich 15
lat spo³eczeñstwo polskie przyty³o dwukrotnie,
to w³aœnie oty³oœæ, która zaczyna siê ju¿ od najm³odszych lat (w 2010 roku przeprowadzono
badania, z których wynika, ¿e 18,3 proc. dzieci
w wieku 11-12 lat ma nadwagê, a 3,4 proc. jest
oty³ych1), jest jednym z g³ównych problemów
cywilizacyjnych, z którymi zmaga siê wspó³czesna medycyna2.
Maj¹c na wzglêdzie niepokoj¹ce statystki dotycz¹ce zdrowia, a tak¿e fakt, i¿ Przedszkole Publiczne Nr 9 w Szczecinie obejmuje swoj¹ ofert¹ wychowawczo-dydaktyczn¹ najwiêksz¹ liczbê dzieci
na Prawobrze¿u, na bie¿¹cy rok szkolny nauczyciele stworzyli plan pracy maj¹cy na celu promowanie zdrowego stylu ¿ycia miêdzy innymi poprzez
poszerzanie wiadomoœci na temat zdrowego od¿ywiania. W „S³onecznej Dziewi¹tce”, gdzie edukacj¹
przedszkoln¹ objêtych jest 300 dzieci, kadra pedagogiczna opracowa³a i realizuje w roku szkolnym
2016/2017 szereg projektów edukacyjnych, wpisuj¹cych siê w tematykê promowania wœród dzieci
zdrowych nawyków ¿ywieniowych. G³ównym celem projektu pod has³em: „Mali kucharze”, którego autork¹ jest nauczycielka Monika Danilkiewicz,

jest wprowadzenie przedszkolaków w œwiat smaków,
zapachów, ale przede wszystkim w œwiat spo¿ywania przez dzieci zdrowych, pe³nowartoœciowych oraz
ró¿norodnych posi³ków przygotowanych na terenie placówki przez same dzieci i spo¿ywania ich w
towarzystwie rówieœników. W ramach realizacji celów projektu, najm³odsi poznawali, wykonywali, a
na koniec degustowali potrawy zrobione z wykorzystaniem owoców oraz warzyw, produktów zbo¿owych, mlecznych oraz owoców morza (warto dodaæ, i¿ przedszkolne imprezy okolicznoœciowe miêdzy innymi takie jak: „Zdrowy Dzieñ ¯yczliwoœci”,
festyn rodzinny „Gruszka i przyjaciele”, „Pasowanie na ¯eglarza”, wystawa „Warzywne cudaczki”
wpisa³y siê w tematykê tego projektu). „Ma³a ksi¹¿ka kucharska” to kolejna inicjatywa w³¹czaj¹ca ca³¹
spo³ecznoœæ przedszkoln¹ do stworzenia przez rodziców wspólnie z dzieæmi ksi¹¿ki kucharskiej ze
zdrowymi, autorskimi przepisami – najciekawsze z
nich zosta³y uwzglêdnione w menu kuchni przedszkolnej i podane przedszkolakom do degustacji.
Zmiana nawyków ¿ywieniowych wœród dzieci, propagowanie zdrowego stylu ¿ycia, poznanie wybranych gatunków zió³ – to tylko niektóre cele projektu edukacyjnego realizowanego w „S³onecznej Dziewi¹tce” pod has³em: „W królestwie zió³”, którego
autorkami s¹ nauczycielki Jolanta Gudaczewska i
Ma³gorzata Myœlicka. Projekt zak³ada ró¿norodn¹
aktywnoœæ dzieci polegaj¹c¹ na zak³adaniu mini
ogródków, uczestnictwie w zorganizowanych zajêciach lekcji biologii w Centrum Kszta³cenia Sportowego, degustacjê potraw z obecnoœci¹ okreœlonych gatunków zió³ przygotowanych przez dzieci,
np. pesto z bazylii, surówek oraz sa³atek z wyko-
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rzystaniem suszonych lub œwie¿ych zió³. Aby jeszcze bardziej skutecznie przeciwdzia³aæ chorobom
cywilizacyjnym u dzieci ju¿ od najm³odszych lat,
nauczycielka Monika Danilkiewicz oraz Edyta
Rzepka opracowa³y dla wszystkich przedszkolaków
projekt – „¯eby zdrowe zêby mieæ, trzeba tylko
chcieæ”. Nie jest tajemnic¹, ¿e jedzenie tylko zdrowych produktów ¿ywnoœciowych warunkuje nienaganny stan uzêbienia. Dlatego w trakcie realizacji
projektu, dzieci dowiaduj¹ siê miêdzy innymi, które produkty s¹ zdrowe i po¿¹dane, a które nale¿y z
diety wyeliminowaæ, poniewa¿ sprzyjaj¹ powstawaniu próchnicy. Natomiast zainteresowani rodzice,
opiekunowie prawni mieli mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w prelekcji ze stomatologiem. Warto podkreœliæ,
i¿ projekt ten powsta³ w oparciu o Przedszkolny
Program Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy skierowany do dzieci z województwa zachodniopomorskiego pod has³em: „Zdrowe zêby mamy – marchewkê zajadamy” (pod patronatem Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej). Przedszkole Publiczne Nr
9 w roku szkolnym 2016/2017
do³¹czy³o do programu promuj¹cego prawid³owe nawyki ¿ywieniowe: „Zdrowo jemy, zdrowo
roœniemy”. Udzia³ w programie
jest bezp³atny, a podczas rejestracji, placówki otrzymuj¹ artyku³y, porady dotycz¹ce zdrowego
¿ywienia. Dodatkow¹ zalet¹ przyst¹pienia do programu s¹ szkolenia lub konsultacje dla kadry dotycz¹ce zdrowego ¿ywienia z
Edukatorem ¯ywieniowym. Wykorzystuj¹c swoj¹ wiedzê, a tak¿e
maj¹c na wzglêdzie obowi¹zuj¹-

ce normy i zalecenia ¿ywieniowe, Edukator ¯ywieniowy programu dokonuje tak¿e analizy jad³ospisów w placówce. Na
koniec programu placówka
mo¿e otrzymaæ certyfikat
udzia³u w Programie.
Choroby cywilizacyjne to
bol¹czka ka¿dego kraju wysokorozwiniêtego, w tym tak¿e ju¿ Polski, czego dowodz¹
badania. Na szczêœcie niniejszy artyku³ zawiera szereg
przyk³adów, inspiracji, jak
mo¿na ju¿ od najm³odszych
lat kszta³towaæ zdrowe nawyki ¿ywieniowe. Warto podkreœliæ, i¿ w tym zakresie tylko wzmo¿ona wspó³praca
przede wszystkim z rodzicami, œrodowiskiem lokalnym, ró¿nymi instytucjami (tak, jak to ma miejsce
w PP Nr 9) sprzyja osi¹gniêciu najlepszych efektów
w postaci zdrowia najm³odszych dzieci.
Marta Skotarczak
– Przedszkole Publiczne Nr 9 w Szczecinie
Wojtyniak B, Goryñski P, Moskalewicz B. Sytuacja zdrowotna ludnoœci Polski i jej uwarunkowania. Instytut Zdrowia Publicznego-Pañstwowy Zak³ad Higieny, Warszawa 2012; Mazur J,
Ma³kowska-Szkutnik A. Wyniki badañ HBSC 2010
Raport techniczny. Warszawa 2011;Zrozumieæ
politykê Unii Europejskiej.
2.
Ministerstwo Zdrowia, http://www.mz.gov.pl/
zdrowie-i-profilaktyka/promocja-zdrowia/jakdzialazdrowyczlowiek/
1.
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Przedszkole Publiczne Nr 79

Bezpieczeñstwo
dzieci
przede wszystkim…
Bezpieczeñstwo dzieci to jeden z najwa¿niejszych aspektów wychowania przedszkolnego.
Dlatego ca³y czas w naszej pracy wychowawczo dydaktycznej prowadzimy szeroko zakrojone dzia³ania na rzecz poprawy bezpieczeñstwa naszych
podopiecznych a tak¿e edukacjê w tym zakresie.
Systematycznie prowadzimy z dzieæmi zajêcia
w placówce przedszkolnej, wykorzystuj¹c ró¿norodne formy teatru, dramy, scenek rodzajowych,
zajêæ plastycznych, muzycznych, spotkañ z rodzicami. Nawi¹zujemy te¿ regularn¹ wspó³pracê
ze s³u¿bami zewnêtrznymi, które w szerszym zakresie edukuj¹ naszych ma³ych podopiecznych .
Ju¿ kilka lat temu uda³o nam siê nawi¹zaæ wspó³pracê ze Stra¿¹ Miejsk¹, która trwa do dzisiaj. Systematyczne i regularne spotkania z przedstawicielami tych s³u¿b, kilka razy w roku szkolnym pomagaj¹ dzieciom lepiej zrozumieæ zasady bezpiecznego zachowania w ¿yciu codziennym, zarówno w
domu, w przedszkolu jak i na ulicy. Dzieci ucz¹ siê
w³aœciwych postaw dwutorowo: dowiaduj¹ siê o zagro¿eniach i poznaj¹ w³aœciwe przyk³ady zachowañ.
Zajêcia prowadz¹ z regu³y wykwalifikowane i specjalnie przygotowane do pracy z maluchami panie.

W sposób atrakcyjny, ilustruj¹c tematykê kolorowymi planszami, rekwizytami, materia³ami dydaktycznymi przybli¿aj¹ dzieciom potrzebne treœci .
Proponuj¹ ciekawe i atrakcyjne zabawy dydaktyczne, quizy, scenki teatralne i zagadki dotycz¹ce zakresu bezpieczeñstwa . Dbaj¹ te¿ o to aby dzieci
zosta³y wyposa¿one w niezbêdne rekwizyty: elementy odblaskowe, odznaki, ksi¹¿eczki, broszurki
dla rodziców. Tematyka spotkañ czêsto dostosowana jest do aktualnej pory roku. W ten sposób dzieci
pozna³y np. zasady bezpiecznych zabaw zimowych
na œniegu i lodzie, bezpiecznego spêdzania wakacji, bezpiecznego zachowania siê nad wod¹, w lesie, w du¿ym sklepie. Dok³adnie pozna³y zasady
bezpiecznego poruszania siê po ulicach, dowiedzia³y
siê o tym, ¿e nawet w domu rodzinnym korzystanie
ze sprzêtów domowych wymaga równie¿ przestrzegania zasad bezpieczeñstwa. Dzieci uczy³y siê te¿
ostro¿noœci w kontaktach z obcymi ludŸmi, oraz
reakcji na z³y dotyk.

Oprócz systematycznej wspó³pracy ze Stra¿¹ Miejsk¹
na terenie przedszkola, dzieci maj¹ mo¿liwoœæ poznawania poza przedszkolem ró¿nych zawodów, których
pracownicy codzienn¹ prac¹ i s³u¿b¹ czuwaj¹ nad zapewnianiem bezpieczeñstwa wszystkim i dzieciom i
doros³ym. Wycieczki do pobliskiej jednostki wojskowej pokazuj¹ dzieciom ciê¿k¹ pracê ¿o³nierzy dla
obronnoœci naszego kraju, pokazy specjalistyczne z
nowoczesnym sprzêtem pozwoli³y poznaæ niebezpieczn¹ pracê sekcji saperów a wyjazdy do siedziby
policji ukaza³y wa¿n¹ rolê policjantów w codziennym
¿yciu ka¿dego cz³owieka. Spotkania z kolejarzami
uwra¿liwia³y dzieci na zachowanie szczególnej ostro¿noœci na przejazdach kolejowych.
Tak¿e zorganizowanie spotkania z treserami i
pokazy tresury psów by³y wa¿nym elementem edukowania dzieci w zakresie podnoszenia ich bezpieczeñstwa. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem uczestniczy³y w warsztatach, pozna³y sposoby w³aœciwego zachowania siê w kontakcie z
obcym psem, tak¿e na wypadek jego ataku.
Mamy nadziejê, ¿e nasza owocna wspó³praca z
pracownikami Stra¿y Miejskiej bêdzie trwa³a nadal
i nastêpne grupy dzieci z naszego przedszkola, bêd¹
korzystaæ z tej formy zajêæ edukacyjnych, a wycieczki i spotkania ze specjalistami innych s³u¿b
bêd¹ systematycznie podnosi³y poziom edukacji w
zakresie bezpieczeñstwa naszych przedszkolaków.
Anna Grutkowska
– Przedszkole Publiczne Nr 79 „Figielek”
w Szczecinie
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Gimnazjum Nr 7

TAK dla profilaktyki
Dzia³ania profilaktyczne dla m³odzie¿y w wieku
gimnazjalnym stawiaj¹ przed wspó³czesn¹ szko³¹
zadanie, które ma na celu umieszczenie wœród ogólnych zadañ edukacji prozdrowotnej, przygotowanie m³odzie¿y do radzenia sobie z trudnoœciami oraz
eliminowaniem czynników, blokuj¹cych i zaburzaj¹cych prawid³owy rozwój jednostki.
W myœl has³a „lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ”
szko³a powinna od najm³odszych lat kszta³towaæ
w uczniach postawy aktywnego i zdrowego stylu
¿ycia, wolnego od na³ogów, które przyczyni¹ siê
do unikniêcia chorób w póŸniejszym okresie
¿ycia. Profilaktyk¹ powinna byæ objêta m³odzie¿
i ich rodzice. Powinni oni wiedzieæ, jak reagowaæ i jak rozpoznawaæ skutki uzale¿nieñ, a tak¿e
do kogo mog¹ zwróciæ siê o pomoc w celu rozwi¹zania w¹tpliwoœci oraz poznaæ mo¿liwoœci i
drogi leczenia na wypadek, gdyby zjawisko to
nasili³o siê w ich rodzinie.
Chc¹c uchroniæ dzieci, m³odzie¿ i ich rodziny
przed szkodliwymi dzia³aniami wynikaj¹cymi z
picia alkoholu, palenia papierosów, u¿ywania œrodków uzale¿niaj¹cych i zachowañ agresywnych lub
innych zachowañ problemowych, w szkole Gimnazjum Nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie realizuje siê
wiele za³o¿eñ profilaktycznych. W ostatnim czasie
w ramach programu Bezpieczna Szko³a Gimnazjum
Nr 7 im. Sybiraków odwiedzi³ asystent ds. nieletnich z Komendy Policji w D¹biu. W wybranych
klasach przeprowadzone zosta³y zajêcia profilaktyczne z zakresu odpowiedzialnoœci prawnej nieletnich. Uczniowie mogli siê dowiedzieæ, jakie maj¹
prawa i obowi¹zki oraz jakie konsekwencje bêd¹
ponosiæ w razie ich niespe³nienia. Poruszany zosta³
tak¿e temat cyberprzemocy. Odby³a siê równie¿ pogadanka dla rodziców prowadzona przez policjanta z Komendy Miejskiej w Szczecinie dotycz¹ca
zagro¿eñ wynikaj¹cych z u¿ywania Internetu i spêdzania czasu przez dzieci w cyberprzestrzeni.

W ramach profilaktyki zdrowia zaprosiliœmy Collegium Medyczne Medica, które przeprowadzi³o
dla uczniów warsztaty dotycz¹ce zdrowego stylu
¿ycia pt. „Fit uczeñ”. Uczniowie podczas tych
zajêæ poznali zasady racjonalnego od¿ywiania,
mogli równie¿ skorzystaæ ze specjalistycznego
sprzêtu badaj¹cego poziom nawodnienia organizmu i zawartoœci tkanki t³uszczowej.
Nasza szko³a w³¹cza siê tak¿e w realizacjê programu „Zachowaj trzeŸwy umys³”, w ramach którego organizujemy miêdzy innymi turniej „Matematyka w sporcie”. Za³o¿enia programu skupiaj¹ siê wokó³ profilaktyki uzale¿nieñ od substancji psychoaktywnych.
Nauczyciele wychowania fizycznego oraz geografii od wrzeœnia 2016 roku organizuj¹ piesze
rajdy. Odbywaj¹ siê one raz w miesi¹cu w soboty. Bardzo cieszymy siê, ¿e nasi uczniowie chc¹
z nami zwiedzaæ Puszczê Bukow¹ i okolice, tak¿e uczestnicz¹c w biegach po Puszczy Bukowej.
W ramach programu B³êkitny w naszej szkole
co roku ratownicy WOPR przeprowadzaj¹ szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla wszystkich
uczniów klas pierwszych. Podczas szkolenia
uczniowie dowiaduj¹ siê dlaczego i jak nale¿y
udzielaæ pierwszej pomocy poszkodowanym, pod
okiem ratowników mog¹ spróbowaæ w³asnych
si³ podczas udzielania i wzywania pomocy. Ratownicy uwra¿liwiaj¹ uczniów w tematyce dotycz¹cej bezpieczeñstwa nad wod¹.
Uczniowie naszej szko³y z wielkim zaanga¿owaniem bior¹ udzia³ w projekcie edukacyjnym,
„Twoja krew – moje ¿ycie”. Zajêcia maj¹ charakter warsztatowy, wiêc uczniowie mog¹ czynnie w
nich uczestniczyæ, poszerzaj¹c swoj¹ wiedzê o tym,
jak ma³y gest w postaci oddania kilkudziesiêciu
mililitrów krwi mo¿e pomóc drugiej osobie i jakie warunki nale¿y spe³niæ, aby móc to uczyniæ.
Nasza szko³a co roku bierze udzia³ w programie Trzymaj formê, w zesz³ym roku szkolnym
2015/2016 zajêliœmy pierwsze miejsce, jest to dla
nas cenna nagroda, poniewa¿ podsumowuje ona
wszelkie dzia³ania profilaktyczne podejmowane
przez szko³ê. Dzia³ania nasze spotykaj¹ siê z aprobat¹ zarówno uczniów, jak i rodziców, co daje
motywacjê do dalszej pracy.
Podjête przez nasz¹ szko³ê dzia³ania profilaktyczne pokazuj¹, ¿e akcje, które organizujemy oraz w
które siê w³¹czamy maj¹ sens. Daje nam to du¿o satysfakcji, poniewa¿ na co dzieñ zauwa¿amy wymierne efekty naszej pracy. Zaszczepiamy w m³odych
ludziach w³aœciwe nawyki oraz chronimy ich przed
szeroko rozumianymi zagro¿eniami. Dbamy o to, aby
nasza m³odzie¿ po ukoñczeniu gimnazjum mog³a ¿yæ
zgodnie z zasadami zdrowego stylu ¿ycia. Mamy równie¿ odwagê powiedzieæ, ¿e jesteœmy wzorem godnym do naœladowania w szerzeniu dzia³añ profilaktycznych, do czego zachêcamy inne szko³y.
Anna Mierzwiñska
Marta Ilnicka
– pedagodzy Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie
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Nasza
„Królowa Œniegu”
Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej. Obecnie pracujê z grup¹ przedszkoln¹ w Szkole Podstawowej Nr 56 w Szczecinie. W tym roku postanowi³am wystawiæ z dzieæmi spektakl pt. „Królowa œniegu”.
G³ównymi zasadami, jakimi kierujê przy uk³adaniu scenariusza przedstawienia to:
– mora³ sk³aniaj¹cy do refleksji,
– cel wychowawczy i dydaktyczny,
– wartoœci estetyczne,
– dynamika przedstawienia,
– ciekawa muzyka,
– rola dla ka¿dego dziecka dopasowana do jego
mo¿liwoœci.
Scenariusz przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-9 lat. Mora³ p³yn¹cy z tego przedstawienia
brzmi: Mi³oœæ zawsze pokona z³o.
Cel dydaktyczny: nie wolno oddalaæ siê z kimœ
obcym
Cele wychowawcze:
– przyjaciele sobie pomagaj¹,
– wspó³praca w grupie,
– pokonywanie tremy,
Dostosowa³am scenariusz przedstawienia tak, aby
ka¿de dziecko mia³o swoj¹ wyj¹tkow¹ rolê. Od pierwszych prób powtarza³am dzieciom, ¿e ka¿da rola jest
tak samo wa¿na i potrzebna. Dzieci œwietnie poradzi³y sobie ze scenariuszem i gr¹ aktorsk¹. Na walory
estetyczne du¿y wp³yw mia³a muzyka i scenografia.
Wystawi³am to przedstawienie trzykrotnie i za
ka¿dym razem by³o gromko oklaskiwane i spotka³o siê z du¿ym uznaniem zaproszonych goœci.
Postanowi³am podzieliæ siê z innym nauczycielami efektami swojej pracy.
Monika Fodemska
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 56 w
Szczecinie

KRÓLOWA ŒNIEGU
OBRAZ PIERWSZY – KAJ I GERDA
Narrator
Jest zimowe popo³udnie. Za oknem pada œnieg.
Gerda i Kay bawi¹ siê. Dzieci znaj¹ siê od dawna
i s¹ nieroz³¹czni.
Kay i Gerda rzucaj¹ do siebie pi³kê, weso³o
tañcz¹. (Muzyka). ChodŸ Gerda, poczytam Ci
ksi¹¿kê. Dzieci siadaj¹ przy stoliku.
KAY
(czyta) Pos³uchajcie! To by³ z³y czarownik.
Jeden z najgorszych, sam diabe³. Pewnego dnia
zrobi³ lustro, które mia³o tê w³aœciwoœæ, ¿e
wszystko dobre i ³adne, co siê w nim odbija³o, stawa³o siê brzydkie. Kiedyœ to lustro spad³o na ziemiê, gdzie rozprys³o siê na miliony
okruchów. Niektóre kawa³ki by³y mniejsze od
ziarnka piasku i pofrunê³y daleko w œwiat. Byli
ludzie, którym taki kawa³ek wpad³ do serca i
wtedy dzia³o siê coœ okropnego – serce stawa³o siê jak kawa³ek lodu.
(Z³y Czarodziej stoi w oddali na krzeœle,
pokazuje jak czaruje i rzuca lustro na ziemiê)
GERDA
(zabiera mu ksi¹¿kê) Dosyæ Kay. Ja siê bojê.
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BABCIA
(wnosz¹c zastawê) Podwieczorek dzieci.
KAY
Ja ju¿ chyba pójdê. Mama siê o mnie niepokoi.
GERDA
Przecie¿ wie, ¿e jesteœ u nas.(podchodz¹ do okna,
chuchaj¹ na szybê) . Ojej, co siê sta³o z moim
krzakiem ró¿anym? Dlaczego wszystkie kwiaty
tak zwiesi³y g³ówki? Babciu, co im siê sta³o?
KAY
Mo¿e ich nie podla³aœ?
BABCIA
A mo¿e by³y w nocy na balu?
KAY
Przecie¿ kwiaty nie mog¹ tañczyæ.
BABCIA
Ale¿ tak, oczywiœcie, ¿e mog¹,... Kiedy œpicie,
kwiaty prawie co noc urz¹dzaj¹ bal. Gdy zechc¹
– mog¹ równie¿ fruwaæ.
GERDA
Ten œnieg za oknem wygl¹da jak p³atki bia³ych kwiatów...
BABCIA
Œnieg to roje bia³ych pszczó³.
KAY
Czy maj¹ tak¿e królow¹?
BABCIA
Naturalnie, ¿e maj¹. Jest wiêksza od innych
i nigdy nie odpoczywa na ziemi. Czasami przelatuje ulicami miasta, zagl¹da w okna, a wtedy te okna zamarzaj¹ jakby siê pokrywa³y
kwiatami.
GERDA
Czy królowa œniegu mo¿e tu przyjœæ?
KAY
(otwiera okno) Niech tylko spróbuje. Wtedy posadzê j¹ na gor¹cym piecu i roztopi siê. (za oknem
nagle zawieja, szum, œwist). Kay przera¿ony zamyka okno. Mówi cicho). S³uchaj Gerda. Okropnie siê przerazi³em. Zdawa³o mi siê, ¿e jeden z
p³atków œniegu nagle zamieni³ siê w kobietê. By³a
piêkna. Ca³a z lodu, a jednak ¿ywa. Jej oczy patrzy³y na mnie. Kiwa³a na mnie d³oni¹...
GERDA
(k³adzie mu rêkê na czole) Chyba jesteœ chory,
Kay?
KAY
(³apie siê za serce) Ojej, coœ mnie uk³u³o w serce….. a teraz coœ mi wpad³o do oka.
GERDA
(obejmuje go) Poka¿ Kay. Nie wyrywaj siê. Co
siê z tob¹ dzieje, Kay?! (p³acze)
KAY
Dlaczego p³aczesz? Tak brzydko wygl¹dasz.
Ojej, jaki ty masz czerwony nos. I piegi. Ni-

gdy nie wiedzia³em, ¿e ty jesteœ tak wstrêtna.
Nie bêdê siê ju¿ wiêcej z tob¹ bawi³. Idê na
wielki plac, tam, gdzie ch³opcy je¿d¿¹ na sankach i bêdê z nimi jeŸdzi³ tak d³ugo jak d³ugo zechcê... (wybiega)
OBRAZ DRUGI – PORWANIE KAJA
Kay sam z saneczkami. Nie ma ¿adnych kolegów. Nadje¿d¿aj¹ wielkie bia³e sanie, w œrodku siedzi ktoœ otulony w bia³e futro, w bia³ej
futrzanej czapce. Kiwa do Kaya d³oni¹. (Kay
robi krok naprzód).
KAY
Znam ciê. Widzia³em ciê za oknem. Kiwa³aœ do
mnie rêk¹ tak jak teraz. Jesteœ królow¹ œniegu,
prawda? Wcale siê ciebie nie bojê. Wtedy w oknie
wydawa³o mi siê, ¿e jesteœ ca³a z lodu. Teraz widzê, ¿e jesteœ ¿ywa.
KRÓLOWA
(robi teraz ma³y krok w kierunku ch³opca) Ty
dr¿ysz. (ca³uje go) Cieplej ci teraz?
(ch³opiec kiwa g³ow¹ w milczeniu, królowa ca³uje go jeszcze raz)
KRÓLOWA
Otul siê moim niedŸwiedzim futrem. Czeka nas
d³uga droga. (otula go i prowadzi do sañ).
OBRAZ TRZECI –
ZACZAROWANY OGRÓD
Gerda sama na ³¹ce nad woda. Wiosna. Œwieci
s³oñce, œpiewaj¹ ptaki.
GERDA
Jak d³ugie by³y te ciemne, zimowe dni, kiedy czeka³am na Kaya. Nikt nie wiedzia³, co
siê z nim sta³o. Gdzie jest? Dlaczego nie wraca? Mówi¹, ¿e umar³, ¿e uton¹³. Nie wierzê w
to. W³o¿y³am moje nowe buciki i przysz³am
tu do rzeki, by zapytaæ o niego.
(Nad rzek¹ stoi ogrodniczka i trzy dziewczynki
przebrane za kwiatuszki. Ogrodniczka podlewa
swoje kwiatki).
OGRODNICZKA
Biedna dziecino, sk¹d siê tutaj wziê³aœ? Jak
zawêdrowa³aœ nad tê bystr¹ rzekê, w tak daleki œwiat? (podaje Gerdzie rêkê) ChodŸ, opowiedz mi kim jesteœ i jak siê tu dosta³aœ.
GERDA
Szukam ma³ego Kaya. Czy nie przechodzi³ têdy?
OGRODNICZKA
Nie, nie przechodzi³ têdy. Nie smuæ siê. Skosztuj moich owoców, obejrzyj moje kwiaty.
GERDA
Jak tu pachnie, jak tu piêknie.
OGRODNICZKA

Mam tu wszystkie najpiêkniejsze kwiaty, ze
wszystkich stron œwiata.
GERDA
Mo¿e te kwiaty wiedz¹, gdzie jest mój Kay?
OGRODNICZKA
Mo¿esz spytaæ liliê, ró¿ê lub hiacynta.
GERDA
(bierze kapelusz staruszki i widzi na nim ró¿e)
Ró¿o, p³omienna ró¿o, czy nie wiesz, gdzie jest
Kay? Czy myœlisz, ¿e umar³?
RÓ¯A
Nie umar³. By³am przecie¿ w ziemi, tam s¹ wszyscy umarli, ale Kaya tam nie by³o.
GERDA
Tulipanku drogi, a mo¿e Ty widzia³eœ Kaja?
TULIPAN
Nie widzia³am Kaja, nie przechodzi³ têdy.
GERDA
A mo¿e Ty, piêkna niezapominajko potrafisz
mi pomóc?
NIEZAPOMINAJKA
Droga Gerdo, gdyby przechodzi³ têdy jakiœ ch³opiec na pewno bym o tym pamiêta³a. Przykro mi,
¿e nie mogê Ci pomóc.
GERDA
Mój Bo¿e. Ale¿ siê zasiedzia³am. Muszê dalej
szukaæ Kaya. Nie wolno mi ju¿ traciæ czasu.
(odchodzi).
OGRODNICZKA
(wo³a) Mo¿e siê jeszcze kiedyœ zobaczymy ma³a
Gerdo. Szkoda, ¿e ju¿ musisz iœæ.
OBRAZ CZWARTY
– KSI¥¯Ê I KSIÊ¯NICZKA
GERDA
O jak¿e szaro i smutno zrobi³o siê naoko³o.
WRONY
(siada naprzeciwko i przygl¹da siê dziewczynce)
Kra, kra. Dok¹d to idziesz tak sama w daleki
œwiat?
GERDA
Szukam ma³ego Kaya. Nie widzia³yœcie go?
WRONA 1
Mo¿liwe, to bardzo mo¿liwe.
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GERDA
Naprawdê?
WRONA 2
Kra-kra Myœlê, ¿e to móg³ byæ ma³y Kay. Ale
na pewno zapomnia³ o tobie przy ksiê¿niczce.
Kra-kra
GERDA
Czy on mieszka u ksiê¿niczki?
WRONA 1
Pos³uchaj. Kra-kra. W pañstwie, w którym teraz
jesteœmy mieszka ksiê¿niczka. Kra–kra. Kiedyœ postanowi³a wyjœæ za m¹¿, ale tylko za takiego, który
potrafi³by odpowiedzieæ na wszystkie zadawane mu
pytania. Ka¿dy m³odzieniec móg³ przyjœæ na zamek
i porozmawiaæ ksiê¿niczk¹. Kra-kra
GERDA
A Kay, ma³y Kay! Kiedy on przyszed³?
WRONA 2
Pewnego dnia na zamek przyszed³ ch³opiec, bez
konia i bez pojazdu. Kra-kra. By³ smutny i ubogo ubrany.
GERDA
(klaszcze w rêce) To by³ Kay! Ach, nareszcie
go odnalaz³am.
WRONA 1
Poszed³ wprost do ksiê¿niczki. Spodoba³a mu
siê i on jej siê spodoba³. Kra-kra
GERDA
Mój Kay jest teraz mê¿em ksiê¿niczki...(po
chwili) Czy zaprowadzicie mnie na zamek?
WRONA 2
Oczywiœcie. Kra-kra. Poœpieszmy siê.
(Komnata królewska – na ogromnej pierzynie
œpi ksiê¿niczka i ksi¹¿ê)
GERDA
(Podchodzi bli¿ej, uchyla zas³onê i krzyczy) KAY?!!
(Ch³opiec budzi siê i odwraca g³owê)
To nie jest Kay!
KSIÊ¯NICZKA
(budz¹c siê) Co siê sta³o?
GERDA
Szukam ma³ego Kaya...Ala to nie on. Myœla³am, ¿e go tu znajdê. Tak mówi³y wrony. Szukam
go od tak dawna...(p³acze)
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KSI¥¯Ê
To nie ja...Nie jestem Kay.
KSIÊ¯NICZKA
To nie jest Kay...Biedna dziewczyno, co mo¿emy dla ciebie zrobiæ?
KSI¥¯Ê
Po³ó¿ siê tutaj, odpoczniesz.
GERDA
Nie...Nie...Nie mogê...Muszê szukaæ Kaya.
KSIÊ¯NICZKA
Przebierz siê. ..Dajcie tej dziewczynce moje naj³adniejsze rzeczy. Ciep³e buciki i futerko...i jedwabn¹ sukienkê.
GERDA
Dajcie mi tylko Konia i parê trzewiczków.
KSIÊ¯NICZKA
WeŸ tê jedwabn¹ sukniê i buciki i rêkawiczki. Dajcie jej karetê z czystego z³ota i konia.
Gerda (UBIERA SUKIENKÊ i buty, w tym czasie wrony i go³êbie fruwaj¹ dooko³a sali) Muzyka irlandzka.
WSZYSCY
Powodzenia, ma³a Gerdo. ¯egnaj, ¿egnaj.
GERDA
Dziêkujê wam za wszystko. ¯egnajcie.

OBRAZ PI¥TY – ROZBÓJNICY
Gerda galopuje na koniu. W tle mroczna muzyka. Skradaj¹ siê rozbójnicy. Zaczynaj¹ swój taniec, zacieraj¹ rêce wo³aj¹c:
ROZBÓJNICY
Z³ota kareta, z³oto, z³oto
B³yszczy kareta, z³oto, z³oto
z³oto, z³oto !!!!
(krzycz¹)
Muzyka milknie, jeden z nich wo³a:
Wyci¹gn¹æ tê œliczn¹ dziewczynkê!
MA£A ROZBÓJNICZKA
Zostawcie j¹! Ona bêdzie siê ze mn¹ bawi³a.
Niech mi odda tylko swoj¹ jedwabn¹ sukienkê i futrzane buciki. I niech œpi ze mn¹ w ³ó¿ku.
(obejmuje Gerdê) Czy jesteœ ksiê¿niczk¹?
GERDA
Nie, nie jestem ksiê¿niczk¹. Jadê z daleka,
ju¿ od tak dawna. Szukam ma³ego Kaya.
Ju¿ myœla³am, ¿e go znalaz³am, ale to nie
by³ on.
ROZBÓJNICZKA
Kochasz ma³ego Kaya? (Gerda p³acze, rozbójniczka ociera jej oczy). ChodŸ, bêdziesz
spa³a tu obok mnie razem z moimi wszystkimi zwierzêtami. Widzisz te go³êbie? Jest
ich chyba ze sto. A tutaj stoi mój stary, kochany Ren.

GO£ÊBIE
(gruchaj¹ z góry)
grru, grru...Widzia³yœmy ma³ego Kaya. Siedzia³
na saniach Królowej Œniegu. Sanie unosi³y siê
nad lasem. Pewnie pojechali do Laponii, bo tam
jest zawsze lód i œnieg. Spytajcie rena.
ROZBÓJNICZKA
(do rena) Kochany reniferku, czy wiesz, gdzie
le¿y Laponia?
RENIFER
Któ¿ ma lepiej wiedzieæ ode mnie? Tam siê urodzi³em i wyros³em.
ROZBÓJNICZKA
(do rena) Musisz zaprowadziæ tê ma³¹ dziewczynkê do pa³acu Królowej Œniegu, gdzie jest jej towarzysz zabaw. Tylko nie wolno ci oszczêdzaæ nóg.
(do Gerdy) A ty przywi¹¿ siê mocno, ¿ebyœ nie
spad³a. (do Rena)A ty pêdŸ przed siebie i uwa¿aj
na dziewczynkê.
Do widzenia.
GERDA
Do zobaczenia. Dziêkujê.
OBRAZ SZÓSTY
– W PA£ACU KRÓLOWEJ ŒNIEGU
W pa³acu Królowej Œniegu Kay z od³amków lodu
uk³ada jakieœ wzory. Przygl¹da mu siê Królowa.
KRÓLOWA ŒNIEGU
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Je¿eli uda ci siê u³o¿yæ to s³owo, to podarujê ci
ca³y œwiat!!!
KAY
Od tak dawna próbujê i nie mogê.
KRÓLOWA ŒNIEGU
Je¿eli ci siê uda, bêdziesz wolny. (wychodzi
z komnaty)
GERDA
(biegnie w jego stronê krzycz¹c)
Kay, drogi Kay. Nareszcie ciê odnalaz³am.
(milczenie)
To ja Gerda, nie poznajesz mnie? (milczenie)
Wracaj ze mn¹ do domu, zanim przyjdzie Królowa Œniegu. (milczenie)
Kay, odwróæ siê do mnie, nie patrz ci¹gle w to
lustro.
KAY
Królowa Œniegu mówi, ¿e to najlepsze zwierciad³o na œwiecie. (do Gerdy) Czy potrafisz odczytaæ s³owo, które teraz u³o¿y³em?
GERDA
Nie widzê tu niczego. A jakie to ma byæ s³owo?
KAY
Mi³oœæ.

GERDA
(rzuca mu siê na szyjê i p³acze) Kay, nie odejdê
bez ciebie.
KAY
(siedzi sztywny i nieruchomy, po chwili budzi siê) Gerdo, kochana ma³a Gerdo. Gdzieœ
by³a tak d³ugo? Gdzie ja jestem? Jak tu zimno, jak pusto i strasznie. Co ja tu robi³em?
Sam, w tym ogromnym pa³acu? Bez ciebie.
Zabierz mnie z sob¹ do domu.
GERDA
Patrz. Kawa³ki lodu same u³o¿y³y siê w s³owo
MI£OŒÆ. Kay, jesteœ wolny.
FINA£
Ten sam pokój co na pocz¹tku. Gerda i Kay
stoj¹ na œrodku, trzymaj¹c siê za rêce.
KAY
Jaki ten pokoik wydaje siê malutki. A babcia?
Taka drobna i krucha.
GERDA
To my, Kay, staliœmy siê doroœli. Wiedzia³am,
¿e Ciê odnajdê.
(Muzyka – radosny taniec) Kay tañczy z Gerd¹.
NARRATOR
Z³a Królowa uciek³a daleko. Kaj i Gerda ¿yli
d³ugo i szczêœliwie.
Pamiêtajcie! Mi³oœæ zawsze pokona z³o.
Wszyscy aktorzy ³api¹ siê za rêce i k³aniaj¹ siê.
KONIEC
Monika Fodemska
– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 56
w Szczecinie
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Brama Poznania otwarta dla uczniów
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹

A mo¿e wycieczka
turystyczna?

Spo³eczna misja Bramy Poznania oraz obowi¹zuj¹ce przepisy prawne sprawi³y, ¿e otwartoœæ, prze³amywanie barier w dostêpie do kultury oraz tworzenie rozwi¹zañ zapobiegaj¹cych
ich powstawaniu znakomicie wpisa³y siê w dzia³ania centrum interpretacji dziedzictwa.
Brama Poznania zlokalizowana w najstarszej
czêœci Poznania zaprasza do zrozumienia, a tym
samym poszanowania dziedzictwa Ostrowa Tumskiego – wyspy katedralnej, której losy nierozerwalnie splot³y siê z pocz¹tkami pañstwa Polskiego. Po³o¿ona nad rzek¹ Cybin¹, zajmuje specjalnie zaprojektowany kompleks obiektów: nowoczesny budynek g³ówny i zrewitalizowan¹ Œluzê
Katedraln¹ (pozosta³oœæ umocnieñ z czasów pruskiego panowania), które ³¹czy przerzucona nad
rzek¹ k³adka. Budynek g³ówny przecina szczelina kieruj¹ca wzrok zwiedzaj¹cego na pierwsz¹ na
ziemiach Polski katedrê – serce wyspy.
Jako centrum interpretacji dziedzictwa1, poprzez
multimedialn¹ i interaktywn¹ ekspozycjê, dzia³ania edukacyjne, turystyczne i wydarzenia kulturalne, chcemy opowieœæ o losach miejsca, z którym s¹siadujemy (Ostrów Tumski w Poznaniu)
skierowaæ, a tak¿e dostosowaæ do ró¿nych odbiorców. Nasze dzia³ania s¹ skupione wokó³ cz³owieka, którego potrzeby i oczekiwania s¹ ró¿ne,
ale te¿ mo¿liwoœci percepcyjne otaczaj¹cego go
œwiata nie s¹ takie same. Staramy siê do grona
naszych odbiorców w³¹czyæ osoby o znacznie
obni¿onych mo¿liwoœciach psychofizycznych czy
intelektualnych.
Zwrócenie uwagi na osoby sprawne inaczej
wynika równie¿ z obowi¹zuj¹cej Konwencji
Praw Osób Niepe³nosprawnych (Convention on
the Rights of Persons with Disabilities2). Dokument ten zobowi¹zuje kraje, które go ratyfikowa³y, do sukcesywnego wprowadzania standardów umo¿liwiaj¹cych korzystanie z praw
cz³owieka oraz z podstawowych praw wolnoœciowych osobom z niepe³nosprawnoœciami.
Kluczowy zapis Konwencji mówi, ¿e niepe³nosprawnoœæ „jest wynikiem interakcji pomiêdzy
osobami z dysfunkcjami, a barierami œrodowiskowymi i wynikaj¹cymi z postaw ludzi, bêd¹cych przeszkod¹ dla pe³nego uczestnictwa osób

niepe³nosprawnych w ¿yciu spo³ecznym (…)”.
Punkt ciê¿koœci i odpowiedzialnoœci jest przesuniêty w stronê dzia³añ otoczenia, w którym
¿yje osoba z niepe³nosprawnoœciami, z dotychczasowego skupiania siê wy³¹cznie na podnoszeniu poziomu jej funkcjonowania.
O ile niwelowanie barier w obszarze bezpoœredniej komunikacji czy przemieszczania siê ma miejsce wobec osób z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹, z
dysfunkcj¹ s³uchu b¹dŸ wzroku, o tyle osoby z
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ wydaj¹ siê pomijane w procesie wprowadzania standardów umo¿liwiaj¹cych im pe³ne funkcjonowanie. Chocia¿by
dostosowanie dla nich informacji w tekœcie ³atwym
do czytania3 wci¹¿ nie nale¿y do standardowych
dzia³añ, a niezrozumienie informacji w spo³eczeñ-

stwie, które jest na niej oparte, stanowi spor¹ przeszkodê w samodzielnym funkcjonowaniu.
Te dwa powody – charakter naszego miejsca,
jako centrum interpretacji dziedzictwa oraz zapisy
Konwencji Praw Osób Niepe³nosprawnych s¹ wystarczaj¹ce, aby oferta programowa Bramy Poznania – zw³aszcza edukacyjna – by³a dostêpna dla
ka¿dego. Staramy siê niwelowaæ ró¿ne bariery poprzez specjalny program edukacyjny dla dzieci i
m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Ka¿de nasze dzia³anie edukacyjne tworzymy, bazuj¹c na dok³adnym rozpoznaniu uczestników. Do
wspó³pracy zapraszamy specjalistów, z którymi
wspólnie przygotowujemy propozycje zajêæ. Taki
sposób dzia³ania umo¿liwia w³aœciwe dobranie tematyki i metodyki. Na podstawie konkretnych scenariuszy zajêæ przeprowadzamy pilota¿e, ws³uchujemy siê w opinie ich uczestników, co pozwala nam
staranniej budowaæ dzia³ania edukacyjne skierowane
do dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Zajêcia prowadzone dla nich w instytucjach kultury z uwagi na swój cel i charakter wymagaj¹ szczególnego przystosowania.
G³ówn¹ barierê w dostêpie do zajêæ edukacyjnych
dla uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹

stanowi stopieñ trudnoœci i obszernoœci treœci, które dla uczniów
szkó³ ogólnodostêpnych nie stanowi¹ przeszkody. Dlatego, buduj¹c ofertê edukacyjn¹
dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w Bramie Poznania, kierowaliœmy siê
celami wynikaj¹cymi z
zapisów podstawy programowej w³aœciwej
dla szkó³ specjalnych.
Skupiliœmy siê na metodach i formach pracy, które pozwalaj¹ rozwijaæ autonomiê ucznia i wyposa¿yæ w umiejêtnoœci, poprzez które bêdzie móg³ postrzegaæ siebie
jako niezale¿n¹ osobê. Wdro¿¹ go do funkcjonowania spo³ecznego, zw³aszcza poprzez usprawnienie umiejêtnoœci komunikacyjnych. Kluczow¹ kwesti¹ jest elastycznoœæ i empatia edukatora, którego
zadanie polega na dostosowaniu zajêæ do potrzeb i
mo¿liwoœci percepcyjnych konkretnej grupy uczestników. Maj¹c na uwadze ró¿ny poziom funkcjonowania tej grupy odbiorców przygotowaliœmy pomoce dydaktyczne o ró¿nym stopniu trudnoœci. Podczas wybranych zajêæ w Bramie Poznania udajemy
siê z uczniami na interaktywn¹ ekspozycjê tylko
do tych obiektów, które poprzez swoj¹ formê i treœæ
s¹ jednoczeœnie przyjazne i ciekawe.
Przygotowaliœmy cztery, zró¿nicowane pod
wzglêdem formy i tematów, zajêcia4. Jedne z nich
to „Z mod¹ przez wieki”. Zajêcia rozpoczynaj¹
siê od zapoznania uczniów z przebiegiem kolejnych zadañ do wykonania, przedstawionych w
formie has³owych tekstów oraz piktogramów.
Uczniowie wiedz¹ wiêc, ¿e po przywitaniu z edukatorem udadz¹ siê na ekspozycjê, odpoczn¹ w
sali warsztatowej, a nastêpnie powróc¹ do kolejnych aktywnoœci zakoñczonych uroczystym fina³em i po¿egnaniem z edukatorem. Ju¿ na wstêpie uczniom zostaje przybli¿ony temat zajêæ stroje, poprzez nawi¹zanie do ich osobistych doœwiadczeñ. Na ekspozycji korzystaj¹ z interaktywnego noœnika „Historyczna przymierzalnia”,
dziêki któremu „przebieraj¹ siê” w stroje z ró¿nych epok. Znajduje siê tu ubiór ksiê¿nej, ksiêcia, mieszkañca grodu czy biskupa, do którego
uczniowie dobieraj¹ w³aœciwe nakrycie g³owy
(poprawne wzory zostaj¹ im wczeœniej przedsta-
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wione). Nastêpnie grupa udaje siê do sali warsztatowej, gdzie po relaksuj¹cej przerwie, rozwi¹zuje zadania utrwalaj¹ce informacje zdobyte na
ekspozycji. Wybrane metody maj¹ æwiczyæ koncentracjê i usprawniaæ motorykê ma³¹ (np. uk³adanie puzzli z przedstawieniem sylwetki cz³owieka). Fina³em zajêæ jest pokaz strojów wspó³czesnych i historycznych. Uczniowie maj¹ za zadanie poprawnie skompletowaæ czêœci stroju - znajd¹
zarówno ubrania sportowe, jak i sukniê ksiê¿niczki; odró¿niæ wspó³czesne od tych z epoki oraz
zaprezentowaæ siê w nich, id¹c w pochodzie do
dŸwiêków muzyki. Podsumowaniem warsztatów
jest podziêkowanie za pracê oraz wrêczenie pami¹tkowych dyplomów uczestnictwa w zajêciach.
Uczniowie wiêc obok poznania strojów historycznych, æwicz¹ samodzieln¹ umiejêtnoœæ ubrania siê
oraz poczucie estetyki. £¹czymy tym samym treœci zwi¹zane z dziedzictwem kulturowym, z tym,
co bliskie odbiorcy w jego codziennym ¿yciu.
Ka¿dorazowo tematyka zajêæ odnosi siê do doœwiadczeñ odbiorcy, tego, co jest mu znane na co
dzieñ, co jest jego „osobistym dziedzictwem”. Dzia³ania edukacyjne, które podejmujemy s¹ zgodne z
zasadami edukacji na rzecz dziedzictwa, które towarzysz¹ nam podczas budowania oferty dla wszystkich odbiorców. Taka edukacja stawia sobie za g³ówny cel kszta³towanie postaw i doskonalenie umiejêtnoœci przy jednoczesnym poszerzaniu wiedzy.
Nasze zajêcia edukacyjne kszta³tuj¹ zatem kompetencje kluczowe, jakimi s¹ kompetencje osobowe i
interpersonalne, przygotowuj¹ce do skutecznego i
konstruktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym
oraz œwiadomoœæ kulturaln¹ w kontekœcie przestrzeni
historycznej Ostrowa Tumskiego.
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Mamy nadziejê, ¿e zajêcia edukacyjne w Bramie
Poznania dla dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ przyczyni¹ siê w dwojaki sposób
do w³¹czania ich w ¿ycie spo³eczne i kulturowe. Z
jednej strony poprzez wykorzystywanie metod kszta³tuj¹cych przede wszystkim kompetencje spo³eczne,
z drugiej zaœ poprzez niwelowanie barier w dostêpie
do oferty edukacyjnej, co wzmacnia ich proces rehabilitacji i pokazuje tym samym, ¿e instytucja kultury
mo¿e byæ otwarta i przyjazna dla ka¿dego.

Lucyna Kaczmarkiewicz
– edukatorka, specjalistka
ds. dzia³añ edukacyjnych
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT,
operator Bramy Poznania
i Traktu Królewsko-Cesarskiego
instytucja kultury miasta Poznania
ul. Gdañska 2, 61-123 Poznañ
www.bramapoznania.pl
https://www.facebook.com/BramaPoznania
Autor zdjêæ: £ukasz Gdak
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Centra interpretacji dziedzictwa s¹ tworzone, by
wskazywaæ na walory dziedzictwa kulturowego danego obszaru. Czyni¹ to g³ównie poprzez dzia³ania
z zakresu ekspozycji, edukacji, turystyki i kultury.
Istnienie centrów zapewnia ich goœciom wgl¹d w
krajobraz kulturowy danego obszaru (mo¿liwoœæ
jego bezpoœredniego doœwiadczenia), a jednoczeœnie pomoc w odpowiedzi na pojawiaj¹ce siê wówczas pytanie: co sprawia, ¿e obszar ten jest wyj¹tkowy i wart uwagi. Centra powstaj¹ wiêc, by pomagaæ
i u³atwiaæ zwiedzaj¹cym interpretacjê danego obszaru, by podnosiæ œwiadomoœæ jego wartoœci kulturowych. •rod³o: Heritage Interpretation Centres.
The Hicira Handbook, http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=63952a92-928c-4eb9a698-587bea5cf637&groupId=99058, (dostêp:
03.02.2013 r.)
2
https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych
3
http://www.psouu.org.pl/publikacje-wai
4
Proponujemy nastêpuj¹ce zajêcia: Komu w drogê, temu mapa!, Wyprawa do grodu, Wiwat Mieszko i Dobrawa! oraz Z mod¹ przez wieki. Ponadto
w ofercie Bramy Poznania znajduje siê specjalne
oprowadzanie tematyczne po ekspozycji dla m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ powy¿ej 13. roku ¿ycia. Wiêcej informacji na www.bramapoznania.pl w zak³adce Oferta/Edukacja.
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Program
wychowania przedszkolnego

Dobry start
przedszkolaka (2)
Monika Roœciszewska-WoŸniak

II. Realizacja Programu
Zadania i rola nauczyciela
Wielotorowoœæ uczenia siê dziecka wymaga od nauczyciela u¿ywania zró¿nicowanych metod pracy dostosowanych do mo¿liwoœci i potrzeb konkretnych
dzieci w danym momencie. Metody pracy powinny
wykorzystywaæ g³ównie aktywnoœæ w³asn¹ dzieci
oraz interakcje, w jakie wchodz¹ w procesie uczenia siê. W wielu sytuacjach oznacza to zminimalizowanie roli nauczyciela zarówno na etapie planowania, jak i dzia³añ bie¿¹cych. W tym czasie g³ówne
zadanie nauczyciela polega na wspieraniu aktywnoœci dzieci oraz prowadzeniu celowych obserwacji i
dokumentowaniu ich dzia³añ.
Bezpoœrednie doœwiadczanie, komunikacja oraz
samodzielne odkrywanie maj¹ podstawowe znaczenie dla rozwoju pe³nego potencja³u dzieci, dlatego nauczyciel powinien stwarzaæ okazje do samodzielnego nabywania przez nie sprawnoœci
oraz umiejêtnoœci w takim stopniu i w takim zakresie, w jakim s¹ do tego gotowe. Warto zachêcaæ dzieci do podejmowania prób, odkrywania,
pokonywania progów i trudnoœci.
Zadaniem nauczyciela jest towarzyszenie dzieciom
i dawanie ka¿demu z nich wsparcia, uznania i podziwu. Pod¹¿anie za potrzebami i zainteresowaniami dzieci wymaga od nauczyciela elastycznoœci, umiejêtnoœci obserwacji, patrzenia na œwiat oczami dziecka.
Nauczyciel powinien poddawaæ rewizji swoje metody i stale szukaæ jak najlepszego zrozumienia sposobu odbierania œwiata przez dzieci. Niezbêdne s¹ tu
wysokie umiejêtnoœci komunikacyjne, przede wszystkim s³uchania i rozumienia dzieci, wykorzystywania
komunikacji otwieraj¹cej, umiejêtnoœci negocjacyjne i mediacyjne, spokój oraz poczucie humoru.
Nauczyciel musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e jego praca
polega g³ównie na stworzeniu i utrzymywaniu œrodowiska edukacyjnego, w którym dzieci samodzielnie rozwijaæ bêd¹ ró¿ne umiejêtnoœci, uczucia, dyspozycje i wiedzê. I chocia¿ prowadzone przez nauczyciela zajêcia dydaktyczne i realizacja treœci edukacyjnych stanowi¹ bardzo wa¿ny element programu dnia, to jednak czas zabaw swobodnych, zajê-

cia porz¹dkowe i posi³ki czy odpoczynek to najbardziej wartoœciowy czas dla prawid³owego rozwoju spo³ecznoemocjonalnego dzieci.

Zasady uczestnictwa rodziców
Rodzice s¹ najwa¿niejszymi osobami w ¿yciu dziecka. W wieku przedszkolnym przechodzi ono od stanu
zale¿noœci i symbiotycznej jednoœci z nimi do stanu
niezale¿noœci i wspó³pracy opartej na bliskoœci i mi³oœci. Jest niezwykle istotne, ¿eby rodzice byli w pobli¿u dziecka w wa¿nych chwilach, ¿eby sami wiedzieli
jak mu pomagaæ, jak doceniaæ, jak uczyæ.
Czêsta obecnoœæ rodziców w grupie przedszkolnej jest bardzo wa¿na zarówno dla konsolidacji dzia³añ edukacyjnych wobec dzieci,
jak równie¿ dla rozwoju wiêzi w rodzinie,
zmiany nastawienia rodziców do edukacji i
osobistego rozwoju. Spowodowaæ mo¿e zwiêkszenie zainteresowania rodziców literatur¹,
histori¹, ekologi¹ otoczenia.
Uczestnictwo rodziców w realizacji programu wykracza poza zwyczajow¹ wspó³pracê z przedszkolem. Rodzice nie tylko maj¹ prawo obecnoœci na
zajêciach, ale równie¿ przyjmuj¹ na siebie ró¿ne
obowi¹zki wspó³prowadzenia i wspó³odpowiedzialnoœci za program. Razem z nauczycielem organizuj¹ wystrój sali, pomagaj¹ w pracach remontowych, mog¹ (jeœli maj¹ czas) pe³niæ dy¿ury w czasie zajêæ, wchodz¹c w rolê asystenta nauczyciela,
wspieraj¹ dzieci we wszystkich czynnoœciach,
zw³aszcza porz¹dkowych, w toalecie, w czasie
wycieczek i podczas zajêæ artystycznych.
Konieczny jest udzia³ rodziców w programie
adaptacyjnym. W okresie adaptacji rodzice jako
jedyne osoby zwi¹zane z dzieckiem s¹ odpowiedzialni za stopniowe i zgodne z potrzebami dziecka przyzwyczajanie go do separacji oraz samodzielnego ¿ycia w grupie spo³ecznej. Warto równie¿, aby i póŸniej rodzice w miarê mo¿liwoœci
uczestniczyli w kilkuminutowym podsumowaniu
dnia, dziêki czemu maj¹ dostêp do informacji o
tym, co dzia³o siê z dzieæmi. Wskazane jest sta³e
kontaktowanie siê rodziców
z nauczycielem. Chodzi o stworzenie wokó³
dziecka „ucz¹cego i przyjaznego œrodowiska”.
Poprzez obserwacjê zajêæ i rozmowy z nauczycielem rodzice rozwijaj¹ kompetencje wychowawcze. W razie potrzeby powinni uzyskaæ pomoc w
rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych, czy
otrzymaæ informacjê o pomocy specjalistycznej.
Du¿a aktywnoœæ rodziców zwiêksza szanse na
to, ¿e ewentualne zaburzenia rozwojowe, opóŸnienia i dysproporcje rozwojowe dzieci bêd¹ niwelowane na wczesnym etapie.
Dzieci
Grupy liczyæ mog¹ do 15 dzieci w ró¿nym wieku, od trzech do piêciu lat. Taki uk³ad grup wyni-
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ka po czêœci z potrzeb œrodowiska – Projekt jest
realizowany na wsiach, gdzie dzieci jest niewiele.
Za tworzeniem grup ró¿nowiekowych przemawiaj¹
równie¿ inne argumenty. Grupa ró¿nowiekowa odwzorowuje naturalne œrodowisko rodzinno-s¹siedzkie, które na przestrzeni dziejów odgrywa³o g³ówn¹
rolê wychowawczo-edukacyjn¹. Badania wykazuj¹,
¿e doœwiadczenia przekazywane w grupie ró¿nowiekowej wywieraj¹ korzystny wp³yw na rozwój spo³eczny dzieci, wzmacniaj¹c ich zdolnoœci przywódcze i zachowania prospo³eczne.
Wed³ug wspó³czesnych teorii rozwoju poznawczego – koncepcji „strefy najbli¿szego rozwoju” i
koncepcji „konfliktu poznawczego” – wzajemny
kontakt dzieci o zbli¿onym, choæ niejednakowym
poziomie wiedzy i umiejêtnoœci korzystnie wp³ywa na ich rozwój intelektualno–poznawczy. Praca
z grup¹ ró¿nowiekow¹ powoduje ponadto z³agodzenie nastawienia na ocenê osi¹gniêæ wed³ug kryterium wieku.4
Rozpiêtoœæ wieku nie jest bardzo du¿a, wiêkszoœæ
proponowanych zajêæ jest mo¿liwa do wykonania
przez wszystkie dzieci. Dzieci m³odsze mog¹ bardziej potrzebowaæ asysty ni¿ starsze, ale ka¿de mo¿e
wykonywaæ je po swojemu i na swoim poziomie
rozwoju.

Zasady realizowania Programu

1. Zachowanie naturalnego rytmu
Dzieci uczestnicz¹ w zajêciach grupowych zgodnie z naturalnym rytmem dnia: powitanie, czas
na aktywnoœæ, zabawy ruchowe na dworze lub w
pomieszczeniach, czas na relaks, po¿egnanie.
Dzieci, szczególnie ma³e, funkcjonuj¹ zgodnie
z tym rytmem. Odstêpstwa od niego bywaj¹ niewielkie. Zachowanie tego rytmu wymaga niemal
ci¹g³ej obecnoœci osoby doros³ej. Im dzieci starsze, tym taka obecnoœæ staje siê mniej konieczna.
Wa¿ne jest dostosowanie zajêæ i typu aktywnoœci oraz stopnia trudnoœci do poziomu rozwoju i do zainteresowañ dzieci.
Zrównowa¿ony plan zajêæ
W trakcie realizowania Projektu nale¿y zadbaæ o
zachowanie równowagi miêdzy zajêciami wymagaj¹cymi od dzieci wyciszenia i zajêciami wymagaj¹cymi aktywnoœci, miêdzy zajêciami „stolikowymi” a
zabawami na pod³odze; miêdzy zajêciami, w których liderem jest nauczyciel, i tymi, o których przebiegu decyduj¹ dzieci, a tak¿e miêdzy sytuacjami
wymagaj¹cymi od dzieci s³uchania nauczyciela i sytuacjami, w których maj¹ one pe³n¹ swobodê twórczej aktywnoœci. Nale¿y zwróciæ uwagê na zrównowa¿enie typów zajêæ i rodzajów aktywnoœci w ci¹gu
ca³ego tygodnia i wytyczenie pola, w obrêbie którego dzieci bêd¹ mia³y swobodê dzia³ania.
3. Planowanie pracy
Program pracy obejmuje wiele zakresów edukacji do realizacji w ci¹gu ca³ego roku. Planowa-

nie zajêæ musi byæ zgodne z programem Oœrodka. Tematy zajêæ dotycz¹ wszystkich sfer rozwoju dzieci i w ci¹gu roku czêœæ tematów z ka¿dego
obszaru aktywnoœci powinna zostaæ poruszona.
Proponuje siê planowanie zajêæ w cyklach tygodniowych. Umo¿liwia to dobre dostosowanie tematów i treœci oraz aktywnoœci dzieci do aktualnej sytuacji (warunki atmosferyczne, zainteresowania dzieci
oraz aktualny poziom ich umiejêtnoœci czy nawet
frekwencja).
Proponuje siê zaplanowanie zajêæ w oparciu o
„temat tygodnia”. Temat powinien byæ konkretny,
umo¿liwiaj¹cy dzieciom bezpoœrednie badanie i doœwiadczanie we wszystkich sferach edukacji od spo³ecznej i jêzykowej przez przyrodnicz¹ i matematyczn¹ a¿ do ruchowej i artystycznej. Z drugiej strony temat nie powinien byæ za szczegó³owy, bo dzieci
szybko temat wyczerpi¹ (np. temat „zawody” jest
za obszerny i za ma³o konkretny ale temat „weterynarz”, czy „piekarz” jest bardzo dobry. Poniewa¿
wszystkie zakresy edukacji s¹ ze sob¹ zintegrowane mo¿na wybieraæ temat tygodnia z zakresu edukacji przyrodniczej (np. wiatr, zêby, strumyk, psy,
znaki drogowe) lub spo³ecznej (dziadkowie, praca
w sklepie) i wokó³ tego planowaæ pracê we wszystkich innych zakresach. Pozwala to dzieciom g³êboko wnikn¹æ w problem oraz umo¿liwia prze¿ywanie i naukê z udzia³em wielu zmys³ów.
Planowanie tygodniowe daje szansê w³¹czenia metody projektów w cykl pracy z dzieæmi – zarówno
jako odpowiedzi na zainteresowanie dzieci, jak i
aktywnoœci programowej nauczyciela. Nauczyciel
planuj¹cy zajêcia mo¿e w oparciu o wybrany temat
tworzyæ siatkê pojêciow¹, w której wykorzysta zapisane w programie aktywnoœci z ka¿dego zakresu
edukacji. Taka mapa staje siê podstaw¹ do planu
tygodniowego lub projektu, który mo¿e trwaæ nawet kilka tygodni.
4. Planowanie zajêæ zorganizowanych
przez nauczyciela
Zajêcia zorganizowane powinny zajmowaæ nie
wiêcej ni¿ 2/3 czasu pobytu dzieci w grupie
przedszkolnej. Nie bêdzie korzystne, jeœli w planowaniu skupimy siê na poznawczej stronie edukacji, a zapomnimy o innych jej aspektach (edukacja spo³eczna, emocjonalna, artystyczna i ruchowa). Trzeba równie¿ pamiêtaæ o zostawieniu
sobie i dzieciom czasu na nawi¹zywanie bliskiego kontaktu, swobodn¹ zabawê, na schodzenie
siê i podsumowanie dnia. Ten czas mo¿na te¿
przeznaczyæ na rozmowy i dyskusje z dzieæmi
na aktualne tematy.
Warto zaplanowaæ (i mieæ w zanadrzu) wiêcej ni¿
jedn¹ propozycjê zajêæ z danego obszaru aktywnoœci, ¿eby nie byæ zaskoczonym, je¿eli dzieci zechc¹
robiæ coœ wiêcej, albo je¿eli zmieni¹ siê warunki,
np. zacznie padaæ ulewny deszcz, który uniemo¿liwi wyjœcie na wycieczkê.

Nie jest konieczne zrealizowanie wszystkich zaplanowanych na dany dzieñ lub tydzieñ zajêæ.
Do nauczyciela i do dzieci nale¿y wybór tego, co
uznaj¹ za wa¿ne. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿eby
w ci¹gu tygodnia dzieci mia³y zajêcia z ka¿dego
rodzaju aktywnoœci wyró¿nionej w programie.
Proponowany sposób planowania uwzglêdnia jednoczeœnie dokumentowanie – rejestracjê wydarzeñ.
Nauczyciel powinien zapisywaæ najwa¿niejsze aktywnoœci dzieci bior¹c pod uwagê zapisy z programu. Wiêkszoœæ zajêæ – a szczególnie te, w których
dzieci samodzielnie badaj¹, doœwiadczaj¹ i testuj¹,
zahacza o wiele zakresów edukacji i uruchamia wiele
procesów edukacyjnych. Nale¿y staraæ siê wychwyciæ najwa¿niejsze z nich i je zapisaæ.
Mo¿na i warto korzystaæ ze sformu³owañ zawartych w programie. Pomaga to zrozumieæ osobom
czytaj¹cym (w tym rodzicom) wartoœæ i cel poszczególnych aktywnoœci.
W zapisie tygodnia powinno zostaæ wolne miejsce na rejestrowanie wydarzeñ i aktywnoœci dzieci, których nauczyciel nie planowa³, a które zosta³y rozwiniête samodzielnie przez dzieci, niezale¿nie od tego, czy s¹ zgodne z tematem tygodnia, czy od niego odbiegaj¹. Pozwoli to na rzetelne rejestrowanie prawdziwej pracy dydaktycznej nauczyciela.
W zapisie tygodnia jest miejsce na zarejestrowanie pracy specjalisty lub innej osoby, która
wspiera grupê przedszkoln¹. Wzór zapisu tygodnia znajduje siê w za³¹czniku nr 1.
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5. Bezpoœrednie doœwiadczanie
– metoda pracy projektami
Wszystko, co dzieci poznaj¹, powinno byæ
zwi¹zane z bezpoœrednim doœwiadczeniem.
Dzieci musz¹ prze¿yæ dan¹ sytuacjê, a nie tylko o niej pos³uchaæ lub zobaczyæ j¹ na planszy. Metod¹, która zapewnia realizacjê tego podejœcia pedagogicznego, jest metoda projektów.
Projekt „Oœrodki przedszkolne – szansa na dobry start” przewiduje wprowadzenie metody projektów opieraj¹cej siê na przekonaniu, ¿e najbardziej wartoœciowe jest uczenie poprzez dzia³anie,
a „dyskusje w grupie oraz powrót do wczeœniejszych pomys³ów i doœwiadczeñ to najlepszy sposób zdobywania wiedzy”.5 Projektem nazywane
jest pog³êbione podejœcie do tematu o charakterze badawczym, które zwykle trwa kilka tygodni.
Dzieci wspólnie z nauczycielem wybieraj¹ temat
badañ, a nastêpnie – równie¿ wspólnie – decyduj¹ o przebiegu projektu i jego zakoñczeniu.
Nauczyciel nie musi decydowaæ, w którym kierunku pójdzie aktywnoœæ dzieci i jakie aspekty
problemu zainteresuj¹ dan¹ grupê.
Ka¿dy projekt ma trzy etapy:
• W I etapie nastêpuje wybór tematu (pojawiaj¹cego siê z inicjatywy dzieci lub nauczyciela), analiza wyjœciowego stanu wiedzy i
umiejêtnoœci dzieci, tworzenie przez nauczyciela siatki pojêciowej zwi¹zanej z tematem
projektu oraz powi¹zanie jej z merytorycznym
programem pracy Oœrodka.

Za³¹cznik nr 1

ZAPIS TYGODNIA
Miesi¹c .........................................................................................................................................
Temat tygodnia ........................................................................................................................
Data

Data

Data

Data

Data

Planowane
aktywnoœci
dzieci
Nieplanowane
aktywnoœci
dzieci
Dzia³ania
specjalisty
Wnioski, dodatkowe uwagi zwi¹zane z realizacj¹ tygodnia
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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• II etap to g³ównie faza badawcza, zarówno
na miejscu, w pomieszczeniach przedszkolnych, jak i w terenie, obejmuje wizyty ekspertów, wywiady, zbieranie danych, pomiary, w³asne eksperymenty.
• III etap to podsumowanie i podzielenie siê
nabyt¹ wiedz¹ i nowymi umiejêtnoœciami z innymi dzieæmi, rodzicami i goœæmi.
Metoda projektów daje szansê wyboru aktywnoœci dzieciom na ró¿nym poziomie rozwoju, uczy je odpowiedzialnoœci za pracê, daje
mo¿liwoœæ pracy zespo³owej.
6. Kolejnoœæ zajêæ
Kolejnoœæ planowanych zajêæ jest w zasadzie dowolna, wynika z logiki tematu (np.
najpierw wyjœcie na dwór po œnieg do doœwiadczeñ, a dopiero potem naukowe zabawy ze
œniegiem wewn¹trz) lub mo¿e byæ planowana
zgodnie z chêciami dzieci czy warunkami zewnêtrznymi.
7. Przenikanie siê aktywnoœci
Aktywnoœæ dzieci oraz ró¿ne sfery ich rozwoju przenikaj¹ siê i nak³adaj¹. Zabawy muzyczne s¹ jednoczeœnie zabawami ruchowymi,
zdobywanie wiedzy o otaczaj¹cym œwiecie
odbywa siê równie¿ poprzez s³uchanie opowiadañ, a budowanie poczucia w³asnej wartoœci osi¹gamy tak¿e poprzez dzia³alnoœæ plastyczn¹. Nie chodzi wiêc o aptekarsk¹ dok³adnoœæ w planowaniu aktywnoœci dzieci, ale o
zapewnienie im zró¿nicowanej, bogatej, zrównowa¿onej i zintegrowanej oferty rozwojowej.
8. Ró¿nicowanie dzia³añ
w grupach ró¿nowiekowych
Zró¿nicowanie zadañ, czasu trwania i rodzaju
aktywnoœci wynika nie tylko z ró¿nego wieku
dzieci. Zale¿y równie¿ od ich poziomu rozwoju
i kontekstu (sytuacji rodzinnej, upodobañ, zdolnoœci, przyzwyczajeñ i dyspozycji). Nauczyciel
musi takie zró¿nicowanie braæ pod uwagê zarówno planuj¹c, jak i prowadz¹c pracê z dzieæmi. Nie ma koniecznoœci prowadzenia zajêæ ze
wszystkimi dzieæmi naraz. Mog¹ one byæ zajête
w ró¿nym czasie. Warto wiêc zastanowiæ siê nad
poziomem zaanga¿owania nauczyciela w dzia³ania dzieci. Dzieci starsze mog¹ czasem ci¹g
czynnoœci przebyæ samodzielnie (np. przy wycinaniu œnie¿ynek z papieru), pod¹¿aj¹c za instrukcjami nauczyciela. Jednak ich m³odsi lub
mniej wprawni koledzy bêd¹ korzystali z tego,
co im nauczyciel przygotuje (np. bêd¹ naklejali

gotowe œnie¿ynki na papier lub, ucz¹c siê pos³ugiwania no¿yczkami, bêd¹ robili œnie¿ynki –
œcinki papieru). Tworzy siê dziêki temumo¿liwoœæ wyboru ró¿nych dzia³añ dla dzieci zgodnie z ich potencja³em i zaintereso waniami.
Starsze dzieci bêd¹ zwykle zajête d³u¿ej, a
i wiadomoœci, jakie przyswoj¹, bêd¹ obszerniejsze. Mo¿na na pocz¹tku przeprowadzaæ
zajêcia g³ównie ze starszymi dzieæmi, wtedy
m³odsze maj¹ mo¿liwoœæ przys³uchiwania siê
albo bawienia obok. Podczas nu¿¹cego i trudnego dla m³odszych dzieci wprowadzenia do
tematu uwagê nale¿y poœwiêciæ dzieciom starszym. Podobnie jak wyci¹ganie wniosków lub
podsumowanie zajêæ zajmie uwagê wy³¹cznie starszych dzieci, a m³odsze w tym czasie
zajm¹ siê zabaw¹ dowoln¹.
Zró¿nicowana pod wzglêdem poziomu rozwoju grupa pozwala nauczycielowi wprowadzaæ metodê projektów i opieraæ siê na aktywnoœci w³asnej dzieci. Realizacja projektów
bêdzie w inny sposób anga¿owa³a starsze dzieci
(rozwijaj¹c przy okazji ich samodzielnoœæ),
podczas gdy m³odsze bêd¹ korzysta³y, pe³ni¹c
rolê wspó³pracowników, bawi¹c siê tym, co
zrobili starsi lub zajmuj¹c siê swoimi miniprojektami.
I tak np. doœwiadczenia z wod¹ i sprawdzanie, co p³ywa, a co nie, niektóre dzieci zajmie
jako interesuj¹ca zabawa, inne bêd¹ mog³y
równie¿ zrozumieæ zwi¹zek miêdzy rodzajem
materia³u i kszta³tem przedmiotu a jego zachowaniem siê w wodzie.
Sukces w pracy z grup¹ ró¿nowiekow¹ bêdzie
wiêkszy, jeœli nauczyciel bêdzie pracowa³ nad
rozwojem wspó³pracy miêdzy dzieæmi i wykorzysta tê wspó³pracê w codziennych zajêciach.
Udzielanie przez starsze dzieci wskazówek m³odszym lub s³abszym, uczenie ich i pomoc w codziennych, prostych czynnoœciach rozwija,
zwiêksza samodzielnoœæ i poczucie wartoœci
u wszystkich, a nauczycielowi pozwala skoncentrowaæ siê na innych potrzebach dzieci.
9. Porz¹dek dnia
Wa¿ne jest, aby wszystkie elementy porz¹dku dnia by³y sta³e i pojawia³y siê w czasie
ka¿dego spotkania. Klamr¹ spinaj¹c¹ dzieñ
jest przywitanie i po¿egnanie. Pozosta³e elementy mo¿na ustawiaæ w dowolnej kolejnoœci. Ramowy porz¹dek dnia musi byæ zgodny
z filozofi¹ programu i zasadami omówionymi
powy¿ej. Przyk³ad ramowego porz¹dku dnia
znajduje siê w za³¹czniku nr 2.
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Za³¹cznik nr 2

Ramowy program dnia – instrukcja
W ramowy program dnia nale¿y wpisaæ wszystko to, co nauczyciel robi z dzieæmi regularnie. Nale¿y go uzupe³niæ (ewentualnie zmodyfikowaæ tak, aby odzwierciedla³ przebieg zajêæ w ci¹gu dnia).
Poni¿ej przyk³ad fragmentu rozk³adu dnia – proszê go traktowaæ jedynie jako podpowiedŸ sposobu
zapisu a nie jako wytyczne do realizacji w ka¿dym przedszkolu. Ka¿dy nauczyciel ma prawo ustaliæ
taki program dnia, jaki pasuje jemu samemu i dzieciom w jego grupie.
• Schodzenie siê dzieci – nauczyciel wita siê z ka¿dym dzieckiem i jego rodzicem; dzieci
rozbieraj¹ siê w ………..; wieszaj¹ plecak na wieszaku; rodzice chwilê pozostaj¹ w sali, dzieci
pokazuj¹ rodzicom, co robi³y poprzedniego dnia.
• Swobodna zabawa dzieci – zwracanie uwagi na to, ¿eby dzieci przestrzega³y ustalonych regu³
kontraktu;
u¿ywanie form grzecznoœciowych; uczenie siê sposobu odnoszenia siê do innych; negocjowanie i
ustalaniezasad zabaw; uczenie siê ustêpowania; nauczyciel obserwuje dzieci; w³¹cza siê tylko jeœli
dzieje siê coœ niebezpiecznego lub dziecko ma tak¹ potrzebê; swoboda i mo¿liwoœæ aktywnoœci w
organizowaniu sobie miejsca zabaw, znajdowania narzêdzi i materia³ów; dzieci maj¹ prawo do przesuwania mebli i samodzielnego wyboru gier jakimi chc¹ siê bawiæ; dzieci maj¹ do wyboru gry, klocki,
ksi¹¿ki, mog¹ samodzielnie korzystaæ z … (wypisaæ obszary zainteresowañ).
• Poranne spotkanie w krêgu – rozmowy o wa¿nych dla dzieci sprawach, o uczuciach, o ciekawych
wydarzeniach z poprzedniego dnia; planowanie dnia pracy; dzielenie siê swoimi pomys³ami; wspólne
œpiewanie piosenek, których dzieci siê ucz¹; zabawa ruchowa z repertuaru … (podaæ repertuar).
• Zajêcia programowe – zaczynaj¹ siê zebraniem dzieci w kr¹g a nastêpnie …
• Drugie œniadanie – przygotowanie do œniadania: dzieci samodzielnie sprz¹taj¹ zabawki po
zajêciach (lub dzieci pod kierownictwem dy¿urnego sprz¹taj¹ zabawki); wspó³praca z innymi dzieæmi,
z nauczycielem i innymi doros³ymi w ró¿nych pracach porz¹dkowych; wyprawa do ³azienki aby
umyæ rêce; wdra¿anie do codziennej i systematycznej higieny (mycie r¹k i twarzy, mycie zêbów,
czesanie siê); formujemy poci¹g (opisaæ sposób zachowania bezpieczeñstwa) – dzieci musz¹ zachowaæ bezpieczeñstwo podczas poruszania siê na terenie szko³y; dzieci nakrywaj¹ do sto³u (dy¿urny?); rodzice rozdaj¹ herbatê (jeœli s¹); dzieci samodzielnie wyjmuj¹ swoje kanapki z plecaków
i uk³adaj¹ na talerzykach (serwetkach); podczas œniadania nauka porozumiewania siê, zachowania
przy stole; po œniadaniu dzieci sprz¹taj¹ talerzyki i ewentualnie odk³adaj¹ nieskoñczone kanapki
do plecaków; mycie zêbów – codzienna higiena.
• itd.
Czas na przywitanie
To czas na budowanie kontaktu, wiêzi, atmosfery zaufania i przyjaŸni miêdzy dzieæmi, a tak¿e miêdzy ka¿dym dzieckiem a osobami doros³ymi. To czas na kontakt fizyczny, przytulanie,
¿egnanie siê z rodzicami. Dzieci mog¹ pokazaæ
rodzicom, co ciekawego zrobi³y poprzedniego
dnia, rozmawiaæ ze sob¹, opowiadaæ o wa¿nych
wydarzeniach. Mo¿na zaproponowaæ siadanie w
kó³ku na przywitanie dnia. Na pocz¹tku dnia
bardzo wa¿ne jest wspólne z dzieæmi zaplanowanie zajêæ, ewentualny podzia³ na podgrupy
odpowiedzialne za poszczególne zadania.

Czas na zabawy dowolne
W tym czasie podstawowa inicjatywa nale¿y
do dzieci, one gospodaruj¹ czasem i przestrzeni¹ tak, jak tego chc¹. Nauczyciel czuwa nad
ich bezpieczeñstwem, stwarza odpowiednie warunki, pomaga w przygotowaniu zabawy, podziwia, obserwuje, reaguje w przypadku konfliktów. Wolne zabawy powinny trwaæ od 20
do 30 minut. Mo¿na przeznaczyæ na nie wiêcej
czasu, zw³aszcza jeœli dzieci œwietnie siê bawi¹,
albo wtedy, kiedy nauczyciel pracuje z innymi
dzieæmi nad projektem.
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Czas na zajêcia zaplanowane (programowe)
W tym czasie dzieci realizuj¹ ró¿ne dzia³ania
programowe zorganizowane przez nauczyciela.
Mog¹ to byæ zarówno zajêcia wynikaj¹ce z pracy
nad danym tematem lub przewidziane planem tygodniowej pracy, jak równie¿ aktywnoœæ wynikaj¹ca z realizowanego aktualnie projektu.
Zajêcia programowe odbywaæ siê powinny raz lub
dwa razy w ci¹gu dnia. Niektóre zajêcia mog¹ zajmowaæ wiêcej czasu, ale generalnie nie mog¹ byæ
planowane na d³u¿ej ni¿ 20 minut. Grupy s¹ ró¿nowiekowe, dzieci m³odsze bêd¹ wiêc zajête krócej.
Zajêcia mog¹ trwaæ d³u¿ej, jeœli dzieci oka¿¹ zainteresowanie lub same zmodyfikuj¹ program. W przypadku, kiedy dzieci robi¹ projekt, czas ich aktywnoœci jest trudny do policzenia, zw³aszcza ¿e czêsto
dziel¹ siê na ma³e grupki i pracuj¹ nad ró¿nymi
elementami projektu.
Planowanie zajêæ wymaga, ¿eby nauczyciel
zgromadzi³ zawczasu potrzebne materia³y. Zajêcia zorganizowane przez nauczyciela mog¹
dotyczyæ wszelkich obszarów aktywnoœci dzieci
i mieæ ró¿n¹ formê – zajêæ ruchowych, plastycznych, dzia³añ konstrukcyjnych, doœwiadczeñ
czy eksperymentów. Nauczyciel mo¿e wybraæ
któr¹œ z przedstawionych w programie propozycji, modyfikowaæ je lub tworzyæ nowe.
Czas wyciszenia lub relaksu
Æwiczenia wyciszaj¹ce oraz zorganizowany czas
na odpoczynek s¹ potrzebne dzieciom niezale¿nie
od wieku. Ka¿de dziecko ma prawo do odpoczynku wtedy, kiedy jest zmêczone lub potrzebuje odosobnienia. Prawdopodobnie nie bêdzie mo¿liwe
ani potrzebne aran¿owanie le¿akowania, nale¿y jednak stworzyæ k¹cik do odpoczynku i zapewniæ dzieciom mo¿liwoœæ komfortowego spêdzenia tam czasu. Najlepiej sprawdzi siê dywan z ma³ymi poduszkami lub materace (o wym. 1,20 x 0,60 m). W trakcie relaksu dzieci mog¹ cicho siê bawiæ, le¿eæ, siedzieæ, szeptaæ, nawet spaæ. Mo¿na te¿ zaplanowaæ
s³uchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, gimnastykê
relaksacyjn¹, æwiczenia oddechowe.
Zajêcia ruchowe
Dzieci ruszaj¹ siê niemal ca³y czas i w czasie
wolnym, i w zorganizowanym. Mimo to w ci¹gu
dnia nale¿y znaleŸæ czas na krótkie zorganizowane zajêcia ruchowe, wykorzystuj¹c w tym celu
znane zabawy ruchowe, np. bardzo lubiane wszelkiego rodzaju tory przeszkód (pod stolikiem, na
krzese³kach, po narysowanej linii itp.).
Bardzo wa¿ne jest, ¿eby nie wprowadzaæ atmosfery rywalizacji czy wyœcigów miêdzy dzieæmi.
Niezale¿nie od typu aktywnoœci dziecko powinno siê zmagaæ wy³¹cznie z samym sob¹ i biæ

w³asne rekordy ¿yciowe albo po raz pierwszy pokonywaæ jak¹œ trudnoœæ.
Zajêcia na dworze
Ka¿dego dnia dzieci powinny spêdzaæ trochê czasu na dworze. Warto, ¿eby przy okazji odwiedza³y
wa¿ne miejsca w okolicy, nawi¹zywa³y i utrzymywa³y kontakty ze œrodowiskiem. Zabawy na powietrzu w oczywisty sposób dotycz¹ wszystkich aspektów aktywnoœci dzieci, takich jak æwiczenie ubierania siê i rozbierania, gotowoœci do pomagania m³odszym, umiejêtnoœci ruchowych i sprawnoœciowych,
zabaw twórczych z wod¹, œniegiem lub piaskiem,
eksperymentowania. Dziêki zajêciom na dworze powstaje mo¿liwoœæ wycieczek w ciekawe miejsca, poznawania ludzi i ich pracy (na pocztê, do sklepu,
oœrodka zdrowia, szko³y) oraz wykonywanie ró¿nych prac na rzecz przyrody.
Higiena
Dzieci musz¹ mieæ okazjê oraz mo¿liwoœæ utrzymywania higieny osobistej i uczenia siê jej – warto zorganizowaæ im mo¿liwoœæ mycia r¹k i zêbów, nauki
obcinania paznokci, czesania siê. Nale¿y pamiêtaæ
• podstawowym prawie do korzystania z toalety w ka¿dym momencie, kiedy dziecko tego
potrzebuje,
• koniecznoœci zapewnienia intymnoœci i bezpieczeñstwa we wszelkich sytuacjach zwi¹zanych z higien¹ osobist¹ i potrzebami fizjologicznymi.
Sprz¹tanie
Nie warto sprz¹taæ tylko po to, ¿eby uczyæ
dzieci porz¹dku. Dzieci musz¹ mieæ œwiadomoœæ,
¿e sprz¹tanie ma cel i sens („Zaraz bêdziemy siê
bawiæ i potrzebujemy wszystkich krzese³”, „Za
chwilê zagra muzyka i potrzebujemy czystej pod³ogi”), powinny uczyæ siê sprz¹taæ po sobie, kiedy koñcz¹ zabawê. Podstawowa trudnoœæ zwi¹zana jest tu z koniecznoœci¹ zakoñczenia atrakcyjnej zabawy i zamienienia jej na nu¿¹c¹ i nietwórcz¹ czynnoœæ zbierania zabawek. Dlatego
dzieci potrzebuj¹ pomocy osoby doros³ej i dobrej aran¿acji pomieszczenia, w którym siê bawi¹.
Czas na po¿egnanie
Ten czas jest wa¿ny jako domkniêcie dnia, zebranie tego, co by³o wa¿ne i zaplanowanie nastêpnego
spotkania. Jest to czas na dzielenie siê doœwiadczeniem, a dla nauczyciela czas na wyra¿enie sympatii i
docenienie poszczególnych dzieci. Jest to równie¿
dla dzieci okazja do pochwalenia siê rodzicom swoimi sukcesami. (cdn)
Monika Roœciszewska-WoŸniak
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